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- WYKŁADY / LECTURES L01

WHOM, WHEN AND HOW TO TREAT OSTEOARTHRITIS?
Reginster J.-Y.
Bone and Cartilage Metabolism Unit and Department of Public Health Sciences, University of
Liège, Liège, Belgium
Keywords:
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Osteoarthritis is a syndrome affecting a variety of patient profiles. A range of factors
affect pathogenesis, presentation and prognosis of osteoarthritis. These factors could have
an impact on response to symptomatic or structural treatment for osteoarthritis. There is
some evidence that patients with early disease respond better to pharmacological
treatments for osteoarthritis than those with late disease. Treatment decisions should be
made considering clinical presentation, underlying pathophysiology and the stage of disease.
The level of pain, functional limitation and presence of co-existent chronic conditions
including frailty status should be considered to guide treatment decisions. MRI-based
diagnosis could be used in drug development and in clinical practice to identify patients
more likely to benefit for treatment. Promising potential biomarkers (e.g. biochemical,
genetic, epigenetic,…) currently under investigation could be used in the near future to guide
this clinical decision making. Basic principles of osteoarthritis treatment consist of the need
for a combined pharmacological and non-pharmacological treatment. Background
pharmacological therapy consists of Glucosamine Sulfate and/or Chondroitin Sulfate with
Paracetamol at-need; Topical NSAIDs are added in the still symptomatic patients. Step 2
consists of advanced pharmacological management in the persistent symptomatic patients
and is centered on the use of oral COX-2 selective or non-selective NSAIDs, with intraarticular Corticosteroids or Hyaluronate if relief is insufficient. The last pharmacological
attempts before surgery are represented by weak opioids and other central analgesics. Endstage disease management and surgery are the last steps, with classical opioids as a difficultto-manage alternative, when surgery is contraindicated.
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L01

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA- KOGO, KIEDY I JAK LECZYĆ?
Reginster J.-Y.
Bone and Cartilage Metabolism Unit and Department of Public Health Sciences, University of
Liège, Liège, Belgium
Słowa kluczowe: osteoartroza, decyzja o leczeniu, biomarkery, leczenie farmakologiczne
niefarmakologiczne.

Osteoartroza jest choroba, którą cechuje różny przebieg u pacjentów. Na patogenezę,
przebieg choroby, a także jej rokowanie wpływ ma wiele czynników. Czynniki te mogą mieć
wpływ na to czy pacjent będzie leczony symptomatycznie czy ogólnie. Istnieją doniesienia, że
pacjenci cierpiący na wczesną postać choroby lepiej reagują na leczenie farmakologiczne niż
osoby z zaawansowaną postacią. Decyzja o podjęciu konkretnego postępowania leczniczego
powinna uwzględniać obraz kliniczny, patofizjologię i etap choroby. Przy doborze
odpowiedniej terapii lekarz powinien uwzględniać poziom bólu, ograniczenia funkcji oraz
obecność innych przewlekłych chorób współistniejących, w tym również zespołu frailty. W
praktyce klinicznej przy identyfikacji pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby z terapii a
także przy rozwoju leków warto rozważyć wykorzystanie w diagnostyce badania rezonansu
magnetycznego. W podejmowaniu decyzji o leczeniu w najbliższej przyszłości pomocne
mogłyby się okazać potencjalnie obiecujące biomarkery (tj. biochemiczne, genetyczne,
epigenetyczne…), które aktualnie są w fazie badań. Podstawową zasadą leczenia
osteoartrozy jest potrzeba jednoczesnej terapii farmakologicznej i niefarmakologicznej.
Terapia farmakologiczna sprowadza się w głównej mierze do podawania siarczanu
glukozaminy i/lub siarczanu chondroityny z dodatkowym paracetamolem (jeśli jest
potrzeba). Aktualnie NLPZ są podawane u pacjentów prezentujących objawy. Krok drugi
zakłada zastosowanie odpowiednio nakierowanej, zaawansowanej farmakoterapii u
pacjentów z nieustępującymi objawami. Koncentruje się ona głównie na zastosowaniu
doustnych selektywnych lub nieselektywnych NLPZ (COX-2) w połączeniu z dostawowymi
kortykosterydami lub hialorunianem, jeśli pacjent nie odczuwa wystarczającej ulgi. Lekami
ostatniego rzutu przed operacją są słabe opioidy oraz blokady przeciwbólowe. Do ostatnich
etapów należą: prowadzenie końcowego etapu choroby oraz chirurgia, z wykorzystaniem
klasycznych opioidów, w ciężkich do leczenia przypadkach gdy chirurgia jest przeciwskazana.
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L02

KOŚĆ JAKO AKTYWNY ORGAN CZŁOWIEKA
Franek E.1,2, Walicka M.1
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie
2
Zakład Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN
Słowa kluczowe: kość, przebudowa, gospodarka wapniowo-fosforanowa, hormony
Tkanka kostna podlega intensywnej przebudowie, która umożliwia adaptację szkieletu
do obciążeń mechanicznych, utrzymanie homeostazy wapnia i fosforu oraz regenerację
mikrouszkodzeń kości. Regulacja procesu przebudowy tkanki kostnej odbywa się na
poziomie systemowym jak i lokalnym. Głównymi regulatorami przebudowy są: czynniki
oddziałujące na osteoklast i osteoblasty: kalcytonina, parathormon, kalcytriol oraz inne
hormony (hormon wzrostu, glikokortykoidy, hormony tarczycy, hormony płciowe) i czynniki
(insulinopodobny czynnik wzrostu, prostaglandyny, transformujący czynnik wzrostu – beta,
białka morfogenetyczne kości, inne cytokiny), wreszcie układ nerwowy. Proces przebudowy
to jednak nie tylko osteoblast i osteoklast. Doniesienia ostatnich lat wskazują na niezwykle
ważną rolę kolejnej komórki jaką jest osteocyt: mechanosensor uruchamiający proces
przebudowy, wytwarzający RANKL, sklerostynę, tlenek azotu i prostaglandyna E2. Dzięki
przebudowie kości zachodzi także regulacja homeostazy wapniowo-fosforanowomagnezowej (prawidłowe stężenie wapnia, fosforu i magnezu w surowicy krwi jest
wypadkową absorpcji jelitowej, uwalniania z magazynów kostnych oraz wydalania przez
nerki) i kwasowo-zasadowej (kość jest akceptorem protonów).
Kość jest jednak nie tylko efektorem układów hormonalnych, ale także narządem
endokrynnym, wydzielającym hormony i cytokiny. Przykładem może być czynnik FGF23 pochodzący z kości hormon fosfaturyczny, lub osteokalcyna. Hormony te wywierają swoje
działanie obwodowo, np. w nerkach i trzustce. FGF23 w obecności kofaktora - białka Klotho
hamuje nerkową reabsorpcję fosforanów, zmniejsza syntezę PTH przez przytarczyce, a także
- poprzez hamowanie 1a-hydroksylazy i stymulowanie 24-hydroksylazy - zmniejsza stężenie
aktywnej formy witaminy D - 1,25(OH)2D. Jako hormon FGF23 bierze udział w kilku pętlach
sprzężenia zwrotnego, z których najlepiej scharakteryzowana jest właśnie pętla FGF231,25(OH)2D. Innym narządem efektorowym są pozornie bardzo od kości „odległe” gonady
(osteokalcyna oddziałuje na jądra) albo trzustka (niedokarboksylowana osteokalcyna
pobudza receptor na komórce β wysp trzustkowych, modyfikując jej funkcję).
Podsumowując, kość, postrzegana niegdyś jako stabilny metabolicznie układ
podporowy, obecnie uważana jest za aktywny metabolicznie narząd o rozmaitych funkcjach
metabolicznych.
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L02

BONE AS ACTIVE HUMAN ORGAN
Franek E.1,2, Walicka M.1
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie
2
Zakład Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN
Key words: bone, remodelling, calcium-phosphorus homeostasis, hormones
Bone is an organ that is intensively remodeled. That ensures a proper adaptation of
the skeleton to mechanical load, mainaining calcium-phosphorus homeostasis and
regeneration of microcracks. Regulation of remodeling occurs on the system as on the local
level. The main regulators of bone remodeling are factors affecting osteoclasts and
osteoblasts: calcitonin, parathormon, calcitriol and other hormones (growth hormone,
glicocorticoids, thyroid hormones, sex hormones) and factors (insulin-like growth factor 1,
prostaglandines, transforming growth factor– beta, bone morphogenetic proteins, other
cytokines), last but not least the nervous system. Remodeling process however involves not
only osteoclasts and osteoblasts. In the last years role of osteocyte is emphasized. Osteocyte
is a mechanosensor that triggers the remodeling process, produces RANKL, sclerostin, nitric
oxide and prostaglandin E2. Bone remodeling is also involved in calcium-phosphorusmagnesium (normal serum calcium, phosphorus and magnesium concentration results from
an interplay of gut absorption, exchange with the bone stores and kidney excretion) and
acid-base homeostasis (bone serves as proton acceptor).
Bone is however not only an effector of different hormonal axes, but also an endocrine
organ that excretes hormones and cytokines. One example is FGF-23, bone-derived
phosphaturic hormone, another example is ostecalcin. These hormones exert systemic
effects, e.g. in kidneys or pancreas. FGF-23 in the presence of a co-factor called Klotho
protein decreases renal phosphate reabsorption, decreases PTH synthesis in parathyroid
glands and decreases concentration of active vitamin D form (1,25(OH)2D, via inhibiting 1ahydroxylase and stimulating 24-hydroxylase activity). FGF-23 is involved in several hormonal
axes, although the latter one is probably best characterized. Another effector organs are
gonadal glands, apparently not connected with bone (osteocalcin exerts its effects on
testicles) and pancreas (uncarboxylated osteocalcin stimulates its receptor on pancreas βcells, thereby modifying their function).
In summary, bone was traditionally seen as a metabolically stable organ, nowadays
however it is regarded as a metabolically active organ with different functions.
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L03

CUKRZYCA TYPU 2 A ZŁAMANIA
Małecki M.
Klinika Chorób Metabolicznych, Katedra Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Słowa kluczowe: cukrzyca, osteoporoza, złamanie
Cukrzyca i osteoporoza są chorobami przewlekłymi, które wpływają na miliony
pacjentów na całym świecie. Istnieją różne dane na temat wpływu cukrzycy typu 2
i związanych z nią fenotypów, takich jak otyłość, na gęstość mineralną kości i osteoporozę.
Wcześniejsze badania kładły duży nacisk na ich wpływ na wzrost BMD. Jednak nowsze wyniki
obserwacji klinicznych wykazały ich wpływ na zaburzenia w obrębie beleczek zwiększonej
porowatości kory. Dodatkowo opublikowano dane dowodzące zaburzonego funkcjonowania
komórek kostnych i pogorszenia się własności mechanicznych kości. Istnieją również badania
na zwierzętach nad cukrzycą typu 2 sugerujące, że zaburzenia lipidowe charakterystyczne dla
tej choroby prowadzą do zmian w mikrostrukturze kości i osteopenii. Poznanie dokładnych
mechanizmów powiązań komórkowych i molekularnych między hiperglikemią
i insulinoopornością wymaga dalszych badań. U pacjentów z cukrzycą typu 2, podwyższony
poziom glukozy i oporność na insulinę wydają się promować apoptozę osteoblastów
i zwiększony obrót kostny. Ponadto długotrwałe gromadzenie zaawansowanej glikacji
produktów końcowych i zmniejszona aktywność niektórych enzymów kluczowych dla
sieciowania kolagenu prowadzi do zmian strukturalnych włókienek kolagenowych kości
i macierzy, a także złamań z kruchości (fragility fractures). Pacjenci z cukrzycą typu 2 są
narażeni na ryzyko zwiększonej liczby złamań, co jest związane z podwyższonym ryzykiem
upadku. Badania przesiewowe, zapobieganie i diagnoza czynników ryzyka osteoporozy są
kluczowe w tej grupie pacjentów dla utrzymania jakości życia i minimalizacji ryzyka złamań.
Edukacja pacjentów w zakresie właściwej diety i zachowań są ważne dla utrzymania
prawidłowej siły mięśniowej.
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TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND FRACTURES
Małecki M.
Klinika Chorób Metabolicznych, Katedra Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Key words: diabetes, osteoporosis, fracture
Types diabetes and osteoporosis are chronic diseases that affect millions of patients worldwide. There is variable data on the effect of type 2 diabetes and related phenotypes, such as
obesity, on bone mineral density and osteoporosis. Earlier studies put a lot of emphasis on
their influence on rise of BMD. However, more recent results from clinical observations
revealed their impact on trabecular abnormalities and enlarged cortical porosity.
Additionally, some evidence for altered bone cell functioning and impaired mechanical
properties were also published. There are also some type 2 diabetes animal studies
suggesting that lipid abnormalities typical for this disease result in changes in bone
microstructure and osteopenia. Specific mechanisms of cellular and molecular links between
hyperglycemia and insulin resistance on bone cell abnormalities requires further
investigation. In type 2 diabetes patients, elevated glucose levels and resistance to insulin
seem to promote apoptosis of osteoblasts and increased bone turnover. Moreover, longterm accumulation of advanced glycation end- products and decreased activity of some
crucial enzymes for collagen cross-linking enable structural alterations of bone collagen
fibrils and matrix as well as fragility fractures. Patients with type 2 diabetes are at risk of an
increased fracture, which is related to the increased risk of falling. Screening, prevention and
diagnosis of osteoporosis risk factors are crucial in these patients for quality of life and
minimizing fracture risk. Dietary and behavioural education of patients are important for
preservation of muscle strength.
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OBESITY AND OSTEOPOROTIC FRACTURES
Poiana C.
Department of Endocrinology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest,
Romania
Key words :Obesity, osteoporosis, fracture risk, BMI, BMD, frailty fractures.
Introduction. Obesity and osteoporosis are two public health problems, growing in
prevalence, both with high impact on morbidity and mortality. Despite the traditional
hypothesis that obesity is protective against fractures, because of the positive relationship
between body weight/body mass index (BMI) and bone mineral density (BMD), the most
important measurable determinant of fracture risk, the recent years reveal that obesity may
be associated with an increased risk for certain fractures (humerus, ankle). Posssible
pathogenic mechanisms explaining the fracture risk in obese patients are: increased
production of inflammatory cytokines by adipose tissue, reduced physical mobility and
increased risk of falls, vitamin D deficiency and muscular impairment, associated
comorbidities as hypogonadism, insulin resistance and type 2 diabetes.
Material and Method. The study design is cross-sectional observational on Romanian
menopausal women. The patients were admitted for different medical reasons at the
“C.I.Parhon” National Institute of Endocrinology, Bucharest. The prevalent fragility fractures
are registered based on anamnesis, patients’ records and in selected cases based on profile
lumbar X-Ray. The GE Prodigy central DXA device was used for BMD measurement (g/cm2).
BMI was calculated (kg/m2). The inclusion criteria were: at least 1 year since menopause. The
exclusion criteria were: previous diagnosis of bone diseases; previous or current medication
targeting the fracture risk reduction. SPSS 21 was used for statistical analyze; the parameters
used were: mean, standard deviation (SD), linear correlation coefficient (r) based on simple
regression; statistically significance was considered at p value <0.05.
The aim was to analyze the BMI in relationship to the BMD and prevalent fragility
fractures.
Results. 622 women were enrolled, with a mean age of 58.65±8.64 years and BMI of
30.30 ± 8.66 kg/m2. The correlation coefficient between lumbar BMD and BMI is r=0.21,
p<0.005; if the patients had no prevalent fragility fractures (84.09%) the value becomes
r=0.19, p<0.005. The femoral neck BMD and BMI is r=0.3, p<0.005, regardless the patients
had or no prevalent fractures. The prevalent fragility fractures are: N=99 (15.91%). The most
frequent fractures were: distal forearm (N=42; 42.42% of all fractures) and vertebral (N=21;
21.21% of all fractures). BMI in the fracture group is 31.68 kg/m 2 vs. 30.04 kg/m2 in the nonfracture group (p=0.08).
The osteoporosis group based on DXA BMD (T score≤-2.5) includes 168 women with mean
age of 60.83 yrs, mean BMI of 31.2 kg/m2, mean menopausal yrs of 14.52 yrs. The number of
patients with prevalent fractures is N=38 (22.61%). Within the osteoporosis group the BMI is
34.35 kg/m2 (in the prevalent fractures subgroup) vs. 30.27 kg/m2 (in the subgroup with
osteoporosis but without prevalent fractures), with a p value of 0.06.
Conclusion. Based on our cross-sectional observations in a menopausal group
(n=622) with no therapy for osteoporosis, we conclude: 1. BMI is positively correlated to
BMD regardless the prevalent fragility fractures or T-score. 2. The most frequent fractures
were forearm. 3. BMI is higher in patients with prevalent fractures vs. non fractures
TH

9 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

(borderline significance). 4. In osteoporotic patients (based only on DXA T-score) the BMI
was higher in patients with fractures vs patients without fractures (borderline significance).

L04

OTYŁOŚĆ A ZŁAMANIA OSTEOPOROTYCZNE
Poiana C.
Department of Endocrinology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest,
Romania
Słowa kluczowe :otyłość, osteoporoza, ryzyko złamania, BMI, BMD, złamania
niskoenergetyczne.
Wstęp. Otyłość i osteoporoza są coraz większymi problemami publicznej opieki
zdrowotnej, o dużej zachorowalności oraz śmiertelności. Pomimo funkcjonującego
przekonania, że otyłość zmniejsza częstość występowania złamań, w związku z pozytywną
zależnością między wskaźnikiem masy ciała (BMI) a gęstością mineralną kości (BMD) –
najistotniejszym mierzalnym determinantem ryzyka złamania, w ostatnich latach pogląd ten
ulega zmianie. Wg odkryć z ostatnich lat, otyłość może być związana ze zwiększonym
ryzykiem dla pewnych złamań (bliższy koniec kości ramiennej, w obrębie „kostki”). Do
możliwych mechanizmów patogennych wyjaśniających wspomniany wzrost ryzyka u
pacjentów otyłych należą: zwiększona produkcja cytokin zapalnych przez tkankę adipocytów,
zmniejszona aktywność fizyczna, zwiększone ryzyko upadków, niedobór witaminy D,
upośledzenie funkcji mięśni oraz choroby współtowarzyszące tj.: hipogonadyzm,
insulinoodporność, cukrzyca typu 2.
Materiały i metody. Badanie ma charakter przekrojowy i opierało się na obserwacji
wśród rumuńskich kobietów po menopauzie. Pacjentkami były kobiety przyjęte z różnych
powodów do “C.I.Parhon” Państwowego Instytutu Endokrynologii w Bukareszcie. Przebyte
złamania niskoenergetyczne odnotowywano na podstawie wywiadu, historii chorób oraz w
wybranych przypadkach na podstawie pomiaru radiologicznego lędźwiowego odcinka
kręgosłupa. Pomiary BMD (g/cm2) wykonano z użyciem aparatu DXA GE Prodigy. Dodatkowo
policzono BMI (kg/m2). Kryterium włączenia do badania był czas – od menopauzy musiał
minąć przynajmniej rok. W kryteriach wyłączenia uwzględniono wcześniej zdiagnozowaną
chorobę kości, leczenie celem zmniejszenia ryzyka złamania kości (obecne lub w przeszłości).
Do obliczeń statystycznych wykorzystano SPSS 21, z oparciem się na średniej, odchyleniu
standardowym (SD), współczynniku korelacji zmiennej (r) opartej na prostej regresji.
Znamienną statystyczną uznano od p<0,05.
Cel. Celem badania była analiza BMI w odniesieniu do BMD oraz występujących
złamań niskoenergetycznych.
Wyniki. W sumie do badania włączono 622 kobiety o średniej wieku 58.65±8.64 lat i
BMI 30.30 ± 8.66 kg/m2 . Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy BMD (kręgosłup) a BMI
wyniósł r=0.21, p<0.005. Pomiędzy BMD (szyjka) a BMI wyniósł r=0.3, p<0.005 nie zależnie
od tego czy pacjentka miała wcześniej złamania czy nie. W sumie odnotowano 99 złamań
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(15,91%). Najwięcej było złamań dalszych nasad kości przedramienia (N=42; 42.42%
wszystkich złamań) oraz trzonów kręgów (N=21; 21.21% wszystkich złamań). W grupie osób
ze złamaniami średni wynik BMI wyniósł 31.68 kg/m2 vs. 30.04 kg/m2 w grupie bez złamań
(p=0.08). Grupa osób z osteoporozą (w oparciu o wynik DXA BMD - T score≤-2.5) składała się
ze 168 kobiet o średniej wieku 60.83 lat, średnim BMI 31.2 kg/m2 i średnim czasie od
menopauzy wynoszącym 14.52 lat. W grupie tej było 38 osób (22.61%). ze złamaniami. W
obrębie grupy pacjentek z osteoporozą BMI wynosiło 34.35 kg/m2 (w podgrupie z
wcześniejszymi złamaniami) vs. 30.27 kg/m2 (w podgrupie z osteoporozą bez wcześniejszych
złamań) z p=0.06.
Wnioski. W oparciu o wyniki naszego badania przekrojowego grupy kobiet w wieku
pomenopauzalnym (n=622) wcześniej i obecnie nie leczonych możemy stwierdzić co
następuje: 1. Istnieje dodatnia zależność pomiędzy BMI a BMD niezależnie od wcześniejszych
złamań czy t- score. 2. Złamania występują najczęściej w obrębie kości przedramienia. 3. BMI
jest wyższe u pacjentów z wcześniejszymi złamaniami niż w grupie pacjentek bez złamań
(nieznaczna znamienność). 4. W grupie pacjentek z osteoporozą (w oparciu o wynik t-score
DXA) BMI było wyższe u tych ze złamania niż u tych bez złamań (nieznaczna znamienność).
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L05

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK A ZŁAMANIA KOŚCI
Więcek A.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, osteodystrofia nerkowa, złamania kości
Częstość występowania przewlekłej choroby nerek (CKD) w ogólnej populacji wynosi
obecnie około 12-15% i wzrasta znamiennie u osób starszych (do ok. 25-35% u osób po
65. r.ż.). Zaburzenia mineralizacji kości prowadzące do złamań są częstym następstwem CKD
i przyczyniają się do zwiększenia chorobowości i śmiertelności tych chorych jak również
istotnego zwiększenia kosztów ich leczenia. Patogeneza zmian kostnych u chorych z CKD jest
obecnie dobrze poznana i obejmuje postaci ze zwiększonym obrotem kostnym (głównie
wtórna nadczynność przytarczyc) oraz ze zmniejszonym obrotem kostnym (najczęściej tzw.
adynamiczna choroba kości prowadząca do zwiększonego ryzyka zwapnienia ściany
naczyniowej lub osteomalacja związana z dużym niedoborem witaminy D w organizmie).
Ryzyko złamań kości u chorych z CKD jest jednak zawsze zwiększone, niezależnie od rodzaju
zmian patologicznych w kościach. Należy również dodać, że chorzy z CKD są najczęściej
w wieku podeszłym z towarzyszącymi zaburzeniami neurologicznymi, sercowonaczyniowymi, niedokrwistością i sarkopenią, co znacznie zwiększa ryzyko upadków u tych
chorych. Wykazano, że ryzyko złamań kości wzrasta wraz ze stopniem nasilenia
niewydolności nerek, jednak średnio jest od 1,5 do 3,0 razy większe niż u osób bez
przewlekłej choroby nerek. W diagnostyce zmian kostnych u chorych z CKD nadal tzw.
„złotym standardem” jest badanie histo-morfometryczne bioptatu kości pobranej z talerza
kości biodrowej. Istnieje jednak wiele markerów biochemicznych, które pozwalają ocenić
stopień aktywności zmian w kościach u tych chorych oraz wiele nieinwazyjnych badań
obrazowych. Leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i zapobieganie
złamaniom kości u chorych z CKD zależy od rodzaju istniejącej patologii kości i obejmuje
analogi witaminy D (zwłaszcza te zmodyfikowane, zmniejszające ryzyko hiperkalcemii),
bisfosfoniany, teriparatyd, czy też Denosumab. Należy jednak podkreślić, że te ostatnio
wymienione preparaty nie są z reguły zalecane u chorych z wartościami eGFR <30ml/min.
(najczęściej z powodu braku badań klinicznych u takich chorych). Duże nadzieje wiąże się
również z kalcymimetykami (np. cynakalcet), które mogą być stosowane również u chorych
leczonych hemodializami. Należy ponadto pamiętać, że postępowanie u tych chorych
wymaga z reguły współpracy wielu specjalistów – nie tylko nefrologa, ale również
endokrynologa, kardiologa, dietetyka i fizjoterapeuty.
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CHRONIC KIDNEY DISEASE AND BONE FRACTURE
Więcek A.
Katedra I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Key words: chronic kidney disease, renal osteodystrophy, bone fracture
Chronic kidney disease (CKD) is diagnosed in 12-15 % of subjects in general population
and its presence seems to be significantly higher in elderly subjects (25-35% of subjects
above 65 years of age). Bone fractures are directly related to the abnormalities of bone
metabolism frequently found in patients with CKD and are responsible for high
hospitalization rate and premature death. Two different forms of bone abnormities are now
recognized in CKD patients: with increased (mostly secondary hiperparathyreoidism) and
decreased (mostly adynamic bone disease) bone turnover. Risk of bone fracture is always
increased in patients with CKD and is caused not only above mentioned abnormalities of
bone turnover but also is related to the muscle weakness (sarcopenia), neurological and
cardiovascular comorbidities which are typical for CKD and advanced age. Risk of bone
fracture in CKD patients is 1.5-3.0 times higher than in general population. The “gold
standard” for diagnosis of bone abnormalities in CKD patients is still bone biopsy and histomorphometric examination. Treatment of bone disease in CKD patients is based on Vitamin
D and calcium. Other drugs like bisphonates, teriparatyd or Denosumab are not
recommended in CKD patients with GFR<30 ml/min. Finally the role of calcimimetics (e.g.
cinacalcet) is very promising, however the role of this drug in the treatment of secondary
hyperparathyreoidism and prevention of bone fraction in CKD patients needs to be still
proven.
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L06

CHOROBA NOWOTWOROWA KOŚCI
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie
Słowa kluczowe: kość, rak, osteoporoza, bisfosfoniany, denosumab
Choroba nowotworowa stanowi jeden z najistotniejszych czynników ryzyka utraty
masy kostnej i złamań. Dzieje się tak zarówno w wyniku bezpośredniego oddziaływania
nowotworu na kość, jak w efekcie uszkadzającego wpływu leków przeciwnowotworowych na
komórki kostne. Ponadto, para-endokrynna aktywność nowotworu może prowadzić do
zagrażającej życiu hiperkalcemii. Powszechnie uznanymi czynnikami osteolitycznymi
produkowanymi przez komórki nowotworowe są m.in. peptyd podobny do parathomonu
(PTHrP) oraz interleukiny IL-6 i IL-11. Z kolei mikrośrodowisko kości zawiera ogromną ilość
różnorakich czynników wzrostowych, takich jak TGF-beta, które uwalniane z macierzy
kostnej mogą wspomagać zagnieżdżanie się i proliferację oraz hamować apoptozę komórek
nowotworowych w obrębie kości. Tworzy się „błędne koło” wzajemnego wspomagania kość
– nowotwór, czego ostatecznym wyrazem jest lokalne lub uogólnione uszkodzenie
prawidłowego remodelingu kostnego, indukowana przez para-endokrynną czynność
nowotworu osteoliza i nieprawidłowe kościotworzenie. Jeżeli zjawisko to ma charakter
ogniskowy, dochodzi ostatecznie do rozwoju makroskopowych zmian (przerzutów)
osteolitycznych i osteblastycznych, możliwych do uwidocznienia w dostępnych technikach
obrazowania. Szpiczak mnogi i rak piersi często wiąże się z przerzutami ostelitycznymi,
podczas gdy rak gruczołu krokowego – z osteblastycznymi. Ten klasyczny podział został
oparty na fenotypach radiologicznych, jednak obserwacje pochodzące z badań biopsyjnych
wyraźnie wykazują, że przerzuty do kości mogą być zarówno osteolityczne jaki
i osteoblastyczne niezależnie od rodzaju nowotworu, nawet u tego samego chorego. Wydaje
się jednak, że opisany proces może nawet częściej toczyć się w sposób rozproszony, w całej
objętości szkieletu i bez tworzenia wyraźnych ognisk, prowadząc w konsekwencji do
postępującego ubytku masy kostnej, a więc procesu który można by określić jako
„osteoporoza w przebiegu choroby nowotworowej”.
Jednym z najistotniejszych powikłań terapii przeciwnowotworowych jest wpływ na
metabolizm kostny, co wraz z poprawą skuteczności leczenia i systematycznym wydłużaniem
przeżycia chorych na raka zaczyna stanowić jedne z najważniejszych problemów jakości ich
życia. Zanik kostny i zagrożenie złamaniami obserwuje się u pacjentów leczonych z powodu
praktycznie wszystkich nowotworów, jednak zdecydowana większość badań koncentruje się
wokół ubytku masy kostnej i wzrostu ryzyka złamań u pacjentów leczonych z powodu raka
piersi i raka gruczołu krokowego, w porównaniu do jedynie pojedynczych badań nad innymi
nowotworami. Leczenie antresorpcyjne (bisfosfoniany i denosumab) wykazało nieomal
uniwersalną skuteczność w zapobieganiu zanikowi kostnemu u chorych na raka, chociaż
jedynie nieliczne badania miały dostateczną moc statystyczną do oceny skuteczności
przeciwzłamaniowej. Jednocześnie, ryzyko zaniku kostnego i złamań jest - wobec
bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez chorobę nowotworową - u większości chorych
umniejszane, pomijane lub wręcz ignorowane.
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CANCER-ASSOCIATED BONE DISEASE
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie
Key words: bone, cancer, osteoporosis, bisphosphonate, denosumab
Cancer is a major risk factor for bone loss and fractures. This is due both to direct
effects of cancer cells on the skeleton and to deleterious effects of cancer-specific therapies
on bone cells. Moreover, paraendocrine activity of cancer can result in life-threatening
hypercalcemia. The bone microenvironment contains a wealth of growth factors that could
promote the engraftment and proliferation of cancer cells. Crosstalk between these
malignant cells and those of the normal bone microenvironment is critical to promote or
sustain the growth of the abnormal cells. This vicious cycle of bone metastases is
characterized by tumor-induced osteolysis and abnormal bone formation. This disrupted
bone remodeling in the bone microenvironment sustains the growth of tumor in bone.
Osteolytic factors produced by tumor cells that have been commonly implicated include
parathyroid hormone-related peptide (PTHrP), and interleukins (IL-6, IL-11, RANKL) among
others. In addition, the release of growth-promoting cytokines from the bone matrix or
production by the tumor cells such as transforming growth factor [beta] (TGF-[beta]) may
result in a feed-forward system. If this phenomenon occurs in a focal mode, eventually
results in bone metastases. Multiple myeloma and breast cancer are often associated with
osteolytic lesions whereas prostate cancer is associated primarily with osteoblastic lesions.
These classifications are based on radiographic phenotypes but clinical evidence from bone
biopsy indicates that bone metastases can be osteolytic or osteoblastic, even in the same
patient. It seems, however, that resulting from many cancers disrupted normal bone
remodeling can take place more often without creating distinct foci, but disseminated
throughout the whole skeleton volume, consequently leading to a progressive loss of bone
mass, the process can be described as "osteoporosis of malignancy".
Marked improvements in survival for many cancers mean that strategies to limit bone loss
and reduce fracture risk must be incorporated into the care plans for nearly all patients with
cancer. The vast majority of effort thus far has focused on bone loss in patients with breast
and prostate cancers, with comparatively few studies in other malignancies. Anti-resorptive
therapies: bisphosphonated and denosumab have proven nearly universally effective for
limiting bone loss in cancer patients, although few studies have been powered sufficiently to
include fractures as primary endpoints, and patients are frequently neither identified nor
treated according to published guidelines.

TH

15 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

L07

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ
I TŁUSZCZOWĄ

I

WSPÓŁDZIAŁANIE

MIĘDZY

TKANKĄ

KOSTNĄ,

MIĘŚNIOWĄ

Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok
Słowa kluczowe: osteoporoza, mięśnie, tkanka tłuszczowa, masa kostna, złamania, FRAX
Wspólne pochodzenie osteoblastów, chondrocytów, adipocytów i miocytów
z mezenchymalnych komórek zrębu szpiku kieruje uwagę na wzajemne powiązania
strukturalne i funkcjonalne, zarówno w okresie embrionalnym, jak i w inwolucyjnym.
Obciążenie i codzienna aktywność fizyczna ścieżką Wnt/ β-katenina/ sklerostyna stymuluje
osteo- i miogenezę, zaś bezruch – adipogenezę. Efekt kościo- i mięśniotwórczy powstaje
wskutek skurczu i rozkurczu mięśni, który mechanizmem „pompy mięśniowej” wpływa na
sieć osteocytów hamując syntezę sklerostyny. Masa mięśni rośnie i maleje równoczasowo
z masą kostną (BMD). Osteopenia towarzyszy sarkopenii, obie powstają w miarę wzrostu
stresu tlenowego i poziomu sklerostyny, przy spadku estrogenów, hormonu wzrostu, IGF-1
i przy równoczesnym spadku wrażliwości osteocytów na bodźce mechaniczne. Procesom
tym, narastającym z wiekiem, towarzyszy adipogeneza. Jest ona szczególnie destrukcyjna
w otyłości brzusznej, oraz w postaci naciekającej mięśnie i szpik kostny („otyłość
sarkopeniczna”)
z powodu
nadprodukcji
cytokin
prozapalnych,
stymulujących
osteoklastogenezę i resorpcję kości. Mięśnie są miejscem syntezy wielu miokin mających
receptory w kościach, jak miostatyna, LIF, IL-6, IL-7, BDNF, IGF-1, FGF-2, iristyna, kreujących
nową ścieżkę sygnałową („myostatin/activin”). Jest ona przedmiotem intensywnych badań
i nadziei terapeutycznych.
Na wskaźnik masy ciała (BMI) wpływa głównie tkanka tłuszczowa (TT) i mięśniowa
(lean). Tkanka tłuszczowa syntetyzuje szereg adipokin, z których osteotropowa leptyna,
stymuluje osteogenezę, zaś niedoborowi tkanki tłuszczowej zawsze towarzyszy obniżenie
BMD. Jednak, o ile zagrożenie złamaniem osteoporotycznym rośnie w miarę spadku BMI
poniżej normy, o tyle w miarę jego wzrostu powyżej normy nie jest już czynnikiem
ochronnym, a w otyłości jednoznacznie zwiększa ryzyko złamań. Dominuje w tym otyłość
brzuszna. Wzrost masy mięśniowej i masy tłuszczowej wydaje się realizować swój wpływ
poprzez BMD, nie mogą zatem być traktowane jako niezależne od BMD składowe FRAX.
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ADIPOID, MUSCLE AND BONE TISSUE INTERACTION AND INTERDEPENDENCE
Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok
Key words: Osteoporosis, lean mass, adipoid tissue, bone mass, fractures, FRAX
Common origin of osteoblasts, chondrocytes, adipocytes and myocytes from
mesenchymal stem cells draws attention to their interaction within structure and function
both during embryonic and involution phase. Osteo- and myogenesis are stimulated by
physical load and everyday activity according to the signalling pathway of Wnt/ β-catenin/
sclerostin; whereas adipogenesis results from inactivity. Bone and muscle formation is the
effect of muscle contraction and relaxation which, using the effect of „muscle pomp”, affects
the osteocyte network by inhibiting sclerostin synthesis. Lean body mass expands and
decreases concurrently with bone mass (BMD).
Sarcopenia is accompanied by osteopenia, they both develop along to oxidative stress and
sclerostin level increase, with the decrease in estrogen, growth hormone, IGF-1, and the
osteocytes’ reduced sensitivity to mechanical stimuli. Those processes, which intensify with
age, are accompanied by adipogenesis. It is especially destructive with abdominal obesity
and „sacropenic obesity” – infiltration on muscles and bone marrow, because of
proinflammatory cytokines overcapacity stimulating osteoclastogenesis and bone
resorption. Muscles serve as the place for synthesis of multiple myokines that have their
receptors in bones, such as myostatin, LIF, IL-6, IL-7, BDNF, IGF-1, FGF-2, Iristin, that form a
new signalling pathway of „myostatin/activin”. It is being intensely worked on as a new
therapeutic prospect.
BMI is mostly determined by adipoid tissue and lean mass. Adipoid tissue synthetizes
a number of adipokines, one of them - leptin stimulates osteogenesis, whereas fat tissue
deficiency is always accompanied by decreased BMD. However, although osteoporotic
fracture risk increases with BMI below normal, it is no longer a protective factor with BMI
above normal. In obese patients osteoporotic fracture risk is unquestionably heightened,
especially in abdominal obesity. Lean mass and adipoid tissue seem to reflect their activity
on BMD and therefore must not be considered as FRAX components independent of BMD.
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WILL THE APPLICATION OF FRAX HELP TO DECREASE THE NUMBER OF FRACTURES?
Kanis J.A., Harvey N., Odén A., Johansson H., McCloskey E.
Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
Key words: FRAX, country-specific models, fracture risk, probability
FRAX® is a computer based algorithm (www.shef.ac.uk/FRAX) that calculates the 10year 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 well
validated dichotomized risk factors. Femoral neck bone mineral density can be optionally
input to enhance fracture risk prediction. The first 8 models were launched in 2008 and
there are currently more than 50 country-specific models available covering 75% of the
world population. With the increasing geographic representation of FRAX, uptake has risen
progressively and there are upwards of 3 million calculations undertaken each year.
A probability calculation is of no use unless guidance is provided on its use. This demands
the setting of intervention thresholds – namely the fracture probability above which
treatment can be recommended. This depends critically on the development of countryspecific assessment guidelines that incorporate FRAX and reimbursement policies that are
attuned to the guideline. As expected, there is a lag between the availability of FRAX and its
incorporation into assessment guidelines. In the countries of the European Union,
approximately half now mention FRAX in the guideline and, of these, about half give explicit
instructions on its use. As expected, the uptake of FRAX is heterogeneous in different
countries and is higher in those with established assessment guidelines. The future
development of FRAX thus depends critically on national rather than international initiatives.
The purpose of FRAX is to better target interventions to individuals at high risk. The
performance characteristics of FRAX based guidance can be assessed. In many countries,
treatment is recommended in individuals with a prior fragility fracture and treatment also
recommended in those whose fracture probability exceeds that of a woman with a prior
fracture (irrespective of prior fracture). Individuals identified in this way have on average
higher fracture risks than individuals identified on the basis of prior fracture, low BMD or
integrated algorithms such as that of the US National Osteoporosis Foundation. Thus, FRAX
has the potential to decrease the burden of fractures but its success or failure depends on its
judicious application by thought leaders in individual countries.
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CZY STOSOWANIE FRAX PRZYCZYNI SIĘ DO ZMNIEJSZENIA LICZBY ZŁAMAŃ ?
Kanis J.A., Harvey N., Odén A., Johansson H., McCloskey E.
Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
Słowa kluczowe: FRAX, model dla kraju, ryzyko złamania, prawdopodobieństwo
FRAX jest komputerowym algorytmem (www.shef.ac.uk/FRAX) pozwalającym na
obliczenie
10-letniego
prawdopodobieństwa
wystąpienia
głównego
złamania
osteoporotycznego (bkk udowej, kręgosłup, bkk ramiennej lub dalszej nasady kości
promieniowej) a także 10-letniego prawdopodobieństwo złamania bkk udowej. Ryzyko
złamania liczone jest w oparciu o dane tj.: wiek, BMI oraz walidowane czynniki ryzyka. Celem
uzyskania dokładniejszego wyniku opcjonalnie dodać można wynik gęstości kości mierzony w
szyjce kości udowej, Pierwsze 8 modeli kalkulatora zostało udostępnionych w 2008 roku – od
tego czasu istnieje ponad 50 dostosowanych epidemiologicznie (na kraj) modeli, co obejmuje
75% światowej populacji. W związku z rosnącym zasięgiem geograficznym FRAX-a,
zainteresowanie kalkulatorem rośnie wprost proporcjonalnie – obecnie wykonuje się około 3
mln pomiarów rocznie. Samo policzenie prawdopodobieństwa złamania to za mało –
potrzebne są również wytyczne pomagające analizować wyniki. Zalecenia określane jako
progi interwencji, pozwalają na określenie prawdopodobieństwa ryzyka, powyżej którego
leczenie powinno być stosowane. Wytyczne opierać powinny się na wskazaniach dla danego
kraju w oparciu o stosowanie FRAX i poddawaniu wyników ciągłej ocenie celem jego
udoskonalenia. Obecnie zaobserwować można opóźnienie pomiędzy dostępnością
algorytmu FRAX a jego wdrażaniem do wytycznych diagnostycznych. W całej Unii
Europejskiej, około połowa krajów wspomina o FRAX-ie w swoich wytycznych. Z tej grupy
mniej więcej 50% podaje szczegółowe instrukcje co do jego zastosowania. Jak można było się
spodziewać, stopień wykorzystania FRAX nie jest taki sam we wszystkich krajach i jego
wykorzystanie jest większe tam gdzie funkcjonują ustalone wytyczne diagnostyczne. Tym
samym przyszłość algorytmu zależy od czynności podejmowanych przez poszczególne kraje a
nie ogólnych, inicjatyw międzynarodowych.
Celem FRAX-a jest sprawniejsza identyfikacja tych pacjentów którzy znajdują się w
grupie najwyższego ryzyka. Wykorzystanie algorytmu można zweryfikować w oparciu o
wytyczne i model konkretnego kraju. W wielu krajach leczenie jest zalecane gdy u pacjenta
wcześniej odnotowano złamanie niskoenergetyczne lub gdy prawdopodobieństwo złamania
u osoby przekracza to jakie miałaby kobieta z wcześniejszym złamaniem (niezależnie od
poprzedniego złamania). Zidentyfikowani w ten sposób pacjenci mają średnio wyższe ryzyko
złamania niż osoby z włączoną terapią na podstawie zaistniałego złamania, niskiego BMD lub
na podstawie zintegrowanego algorytmu postępowania stosowanego przez National
Osteoporosis Foundation US. Tym samym FRAX ma potencjał by zmniejszyć obciążenie
złamaniami osteoporotycznymi, aczkolwiek ewentualny sukces lub porażka zależy od
rozsądnego wdrażania algorytmu przez wiodących specjalistów dziedziny w poszczególnych
krajach.

TH

19 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

L09

POSZERZENIE KRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH OSTEOPOROZY (NOF)
Czerwiński E.1,2, Rozpondek P2, Berwecka M.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: definicja, osteoporoza, diagnostyka, złamanie
Według dotychczasowej definicji WHO/IOF: „osteoporoza jest chorobą szkieletu
charakteryzująca się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko
złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna
w połączeniu z jakością kości”. Definicja WHO powstała w 1993, 1994, obowiązuje
z minimalnym zmianami w latach 2001, 2008, 2012. Wybór progu rozpoznania wskaźnika T 2,5 wynikał z faktu, że przy tym poziomie występuje 95% złamań. Wskaźnik T odnosił się
w oryginale do bliższego końca kości udowej (bkk udowej), ale został bez naukowego
uzasadnienia przetransponowany również na badanie kręgosłupa. Jego przydatność
w badaniu gęstości kości została wtórnie udowodniona eksperymentalnie w badaniach
klinicznych, które były przeprowadzone w następnych latach.
Wskaźnik T -2,5 jako próg diagnostyczny jest niewystarczający, bowiem 70% złamań
występuje u osób niespełniających tego kryterium. Podobna sytuacja ma miejsce kiedy u
danej osoby stwierdzamy wysokie ryzyko złamania wg FRAX, np. 15%, a wartość wskaźnika T
wyklucza osteoporozę. Taka sytuacje powoduję, że u pacjentów ze złamaniem jak i z
wysokim ryzykiem złamania nie mamy podstaw do rozpoznania osteoporozy. Brak
rozpoznania uniemożliwia z kolei kwalifikację chorych do leczenia.
W 2010 w USA powołano National Bone Health Alliance (NBHA). W skład NBHA weszły
52 organizacje o typie partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 35 towarzystw naukowych
(ASBMR, NOF, AAOS), 16 instytucji prywatnych i 4 rządowe: NIH (National Institute of
Health), FDA (Food and Drug Administration), Centers for Disease Control and Prevention,
NASA. Celem grupy było m.in. ustalenie kryteriów diagnostycznych osteoporozy u kobiet
w wieku powyżej 50 lat. Grupa z założenia nie zajmowała się problemami terapeutycznymi.
Wg NBHA rozpoznanie osteoporozy powinno być postawione u kobiet pomenopauzalnych
i u mężczyzn w wieku powyżej 50 r.ż. jeżeli występuje którykolwiek z poniższych:
1. Wskaźnik T mniejszy lub równy 2,5 (kręgosłup lub bkk udowej)
2. Złamanie niskoenergetyczne bkk udowej bez pomiaru BMD
3. Niskoenergetyczne złamanie u chorych z osteopenią: kręgosłupa, bkk ramiennej, miednicy
i niektóre ze złamań przedramienia
4. Wynik badania FRAX u pacjentów z osteopenią równy lub przekraczający kryteria zaleceń
krajowych.
Powyższe kryteria obecnie obowiązują na terenie USA, a wg autorów tej prezentacji powinny
być również wdrożone w Polsce i Europie.
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EXPANDING OF THE DIAGNOSTIC CRITERIA FOR OSTEOPOROSIS (NOF)
Czerwiński E.1,2, Rozpondek P.,2 Berwecka M.1
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
2
Cracow Medical Centre
Key words: definition, osteoporosis, diagnosis, fracture
The current WHO/IOF definition states that: "Osteoporosis is a bone disease characterized by
low bone mass leading to an increased risk of fractures. Bone strength is mainly reflected in bone
mineral density in combination with bone quality". WHO definition was created in 1993, 1994 and
was, with minimal alternations, republished in 2001, 2008 and 2012. The recognition of the T-score
of -2,5 as a threshold resulted from the fact that 95% of fractures occur at this level. T-score
originally referred to the proximal femur, but applied to spine without any scientific justification. Its
relevance in the examination of bone density was secondarily demonstrated in clinical trials that
were conducted in the subsequent years.
-2.5 T-score as a diagnostic threshold is insufficient, since 70% of fractures occur in subjects
not meeting this criterion. A similar situation arises when a high fracture risk is calculated by means
of FRAX (e.g. 15%) and T-score does not indicate osteoporosis in the given subject. This entails that
patients with prevalent fractures and with a high fracture risk cannot have osteoporosis diagnosed,
which, in turn, prevents them from being treated.
In 2010 the National Bone Health Alliance (NBHA) was established in the USA comprising 52
public and private organizations, including 35 scientific societies (ASBMR, NOF, AAOS), 16 private and
4 government institutions: NIH (National Institute of Health), FDA (Food and Drug Administration),
Centers for Disease Control and Prevention, NASA. The aim of the alliance was, among other things,
to establish new diagnostic criteria for osteoporosis for women above 50 years old. The Group did
not tackle the issue of osteoporosis treatment.
NBHA argues that diagnosis of osteoporosis should be established in postmenopausal
women and men over the age of 50 if the case of the presence of any of the following:
1. T-score equal or lower than -2.5 (spine or hip)
2. Low-energy fracture of the proximal femur without BMD measurement
3. Low-energy fractures of spine, proximal humerus, pelvis or, in some cases, wrist sustained
by subjects with osteopenia
4. FRAX-based increase in fracture risk (equal or exceeding national recommendations) in
patients with osteopenia.
These criteria have been applied in the United States and in authors’ opinion should also be
widely used in Poland and Europe.
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SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZŁAMANIOM (FLS) W POLSCE I NA ŚWIECIE
Amarowicz J.1 Czerwiński E.1,2, Kumorek A.1,2,3
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
3
Healthy Statistic, healthy.statistic@gmail.com
Słowa kluczowe: złamania osteoporotyczne, system, koordynator, FLS
Złamania pozostają najpoważniejszym powikłaniem osteoporozy. Szacuje się, że po
50. r.ż. złamania dozna co 3-cia kobieta oraz co 5-ty mężczyzna. Złamania niskoenergetyczne,
charakterystyczne dla osteoporozy, cechuje dodatkowo fakt, że pierwsze złamanie zwiększa
ryzyko wystąpienia kolejnych (2-11 krotnie w zależności od lokalizacji złamania
pierwotnego).
Jednym z największych problemów złamań osteoporotycznych pozostaje niedoskonały
system ich identyfikacji. Chorzy trafiający na oddział urazowy lub ortopedyczny często nie
zostają poinformowani o specyfice doznanego złamania i o dalszych wynikających z tego
konsekwencjach. Szukając rozwiązania tego problemu, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku
w Szkocji, powołany przez grupę specjalistów zespół PDSA (Plan-Do-Study-Act), przez blisko
4 lata szukał odpowiedzi na ten problem korzystając z bazy Szpitali Uniwersyteckich
w Glasgow. W ramach działania wymienionej grupy stworzono system w oparciu o działający
protokół DADS (Direct Access DXA Service) – nadano mu nazwę Fracture Liaison Services.
W centrum nowoutworzonej jednostki znalazł się koordynator – osoba mająca na celu
spojenie „dziurawego” systemu w sprawnie funkcjonujący twór.
Przez kilkanaście lat działalności system odniósł ogromny sukces nie tylko w Wielkiej
Brytanii, ale również na całym świecie. W krótkim czasie od jego implementacji donoszono
o pozytywnych wynikach jakie przynosi. Było tak w Australii, Kanadzie, Francji, Hiszpanii,
Irlandii, Płn. Irlandii, Holandii oraz w USA. W Szkocji na przestrzeni 10 lat dzięki
implementacji FLS uzyskano redukcję liczby złamań bliższego końca kości udowej o 7,4%. W
tym samym okresie czasu w Anglii, gdzie system nie był wdrożony, odsetek pacjentów ze
złamaniami bkk udowej wzrósł o 17%. W ośrodkach gdzie system był wdrożony 97%
pacjentów po złamaniu bkk udowej zaoferowano badanie i/lub leczenie (w ośrodkach bez
FLS – 25%). Podobnie wyglądała sytuacja z pacjentami po złamaniu kości promieniowej gdzie
badaniem i/lub leczeniem objęto 95% pacjentów, którzy zgłosili się do szpitala z takim
złamaniem (w ośrodkach bez FLS – 21 %). Obliczono, że w kohorcie 1000 pacjentów
zapobiegnięto 18 złamaniom, co w przełożeniu na populację Wielkiej Brytanii (przy
oszacowaniu, że zapobiec można ok 25% złamań) dałoby oszczędność 400 mln £ na samym
koszcie leczenia złamań bkk udowej. W Stanach redukcja takich złamań dzięki programowi
firmy Kaiser sięgnęła 38,1%, co w przełożeniu na populację leczonych pacjentów, pozwoliło
tej firmie ubezpieczeniowej zaoszczędzić 30,8 mln $. Kolejne doniesienia o opłacalności
systemu płyną z Australii, Kanady oraz Holandii.
W lutym 2015 roku uruchomiono pierwszy ośrodek Systemu Zapobiegania Załamaniom
w Polsce. Placówka została zlokalizowana na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
Kolejne ośrodki w Łodzi, Jaworznie oraz Starachowicach zaczęły działalność od kwietnia
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2015. Wszystkie 4 ośrodki widnieją od maja/ czerwca na Map of Best Practices programu
Capture the Fracture. Przed koordynatorem pracującym w warunkach polskich pozostaje
wiele wyzwań, tj. przełamanie niechęci ortopedów do diagnozowania osteoporozy, brak
jednolitego systemu zapobiegania upadkom, mniej korzystny z punktu widzenia pacjenta
rynek dostępnych leków, czy brak jednolitej bazy pacjentów ze złamaniami w Polsce.
Niewątpliwie nie będzie możliwe wdrożenie pełnego systemu FLS w Polsce w takiej formie
jaka funkcjonuje np. w Wielkiej Brytanii od razu. By było to możliwe konieczne są głębokie
zmiany systemowe, świadomości lekarzy oraz pacjentów. Jednocześnie musimy mieć
świadomość, że starzenie się społeczeństwa będzie dodatkowo pogłębiać problemy
epidemiologiczne związane ze złamaniami niskoenergetycznymi.

L10

FRACTURE LIAISON SERVICE (FLS) IN POLAND AND WORLDWIDE
Amarowicz J.1, Czerwinski E.1,2, Kumorek A.1,2,3
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
2
Cracow Medical Centre
3
Healthy Statistic, healthy.statistic@gmail.com
Key words: osteoporotic fractures, system, coordinator, FLS
Fractures are the most serious complication of osteoporosis. It is estimated that
after the age of 50 approximately 1 in 3 women and 1 in 5 men will have an osteoporotic
fracture in their lifetime. Low energy fractures, which are typical for osteoporosis, are also
characterised by a fact that the first of them increases the risk of a consecutive fractures (211 times depending on the location of the primary fracture).
One of the major problems associated with osteoporotic fractures is its
underdiagnosis. Patients admitted to an Orthopaedic Ward or ER are often not informed
about the specifics and problems associated with their fracture. In order to find the solution
of this problem in the late 1990s, a group of specialists formed a so called PDSA team (PlanDo-Study-Act) and for nearly 4 years were searching for an answer using the data from
Academic Hospitals in Glasgow. The group suggested launching a new program – Fracture
Liaison Services - which would be operating on a basis of an older working program - DADS
protocol (Direct Access DXA Service). In the middle of newly formed department a
coordinator was placed – its job was to weld the inefficient system into a fully operational
institution.
For over a dozen of years the FLS proved to be a success not only in Great Britain but
also worldwide. In a short period of time from its implementation there were a lot of reports
demonstrating its great results. The reports came from Australia, Canada, France, Spain,
Northern Ireland, Ireland, Netherlands and USA. In Scotland over the period of 10 years, due
to the FLS implementation a 7.4% reduction in the hip fracture occurrence was noticed. At
the same time in England where FLS has not been implemented the number of hip fractures
increased by 17%. In the facilities with the FLS the amount of patients after hip fracture who
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were offered a DXA scan and/or treatment was 97% (facilities without FLS – 25%). Similar
situation was noticed regarding the patients with distal radius fractures – DXA scan and/or
treatment was offered to 97% of those who came to ER (facilities without FLS – 21%). It has
been estimated that in a cohort of 1000 patients FLS prevents 18 new fractures –
in comparison to UK population (and data showing it is possible to prevent about 25% of
new fractures) that might save up to 400 mln GBP on a solely cost of hip fracture treatment.
In the USA thanks to the program of Kaiser Permanente the reduction in hip fractures
reached the level of 38.1% - which in turn, in reference to a number of patients handled by
Kaiser, created savings of 30.8 mln USD. Further positive reports about the FLS costeffectiveness are coming from Australia, Canada and Netherlands.
In February 2015 a first Fracture Liaison Service (System Zapobiegania Złamaniom)
centre was launched in Poland. It has been established in the County Hospital in Chrzanow.
Next 3 sites in Lodz, Jaworzno and Starachowice started to operate on April 2015. Since
May/June all 4 centres have been placed on Map of Best Practices (IOF Capture the Fracture
program). In order to run an efficient FLS centre in Poland a coordinator must face a lot of
obstacles e.g.: overcome physicians reservations when it comes to the diagnosis of
osteoporosis, lack of a solid system to prevent falls, less beneficial (from the patients point
of view) access to medications, lack of a single unified base of fractured patients.
Undoubtedly a full FLS implementation in Poland, in a form similar to UK, is currently
impossible as it requires indepth health system changes, as well as the shift in the physicians
and patients awareness. At the same time we need to be aware that due to the aging of
society the epidemiological problems associated with osteoporotic fractures will increase.
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PRZYDATNOŚĆ MORFOMETRII KRĘGOSŁUPA (VFA) W PRAKTYCE KLINICZNEJ
Pluskiewicz W.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób
Metabolicznych Kości w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: kręgosłup, morfometria, złamanie
Wstęp. Diagnostyka osteoporozy powinna dawać informacje dotyczące rozpoznawania
złamań. Wśród złamań osteoporotycznych szczególne miejsce przypada złamaniom kręgów,
które zwykle są nieme klinicznie i pozostają nierozpoznane. Rozpoznanie złamania kręgu jest
istotne z punktu widzenia praktycznego postępowania lekarskiego, gdyż stanowi przesłankę
do rozpoczęcia terapii. Złamania kręgów możemy rozpoznawać przy pomocy badań rtg lub
morfometrii kręgosłupa (VFA).
Celem pracy jest ocena przydatności morfometrii kręgosłupa (VFA), jako metody
wykrywania złamań.
Materiał i metoda. Przedstawiono zasady wykorzystywania morfometrii kręgosłupa,
jej możliwości, zalety i wad. Do zalet zaliczamy: brak promieniowania jonizującego,
możliwość wykonania równocześnie z badaniem DXA, zdolność do wykrywania złamań
kręgów porównywalna do metody radiologicznej. Omówiono na podstawie danych z badań
opublikowanych w latach 2013-2014, jak w praktyce wykorzystywać metodę VFA.
Postawiono pytania:
 kiedy wykonać VFA?
 komu wykonać VFA?
 jak wykorzystać wynik VFA w praktyce?
Wyniki badań wykorzystujących metodę VFA demonstrują, że:
 w latach 2005-2010 zwiększyła się liczba osób, u których wykonywano badanie
VFA,
 zwiększyła się liczba osób z wykrytym złamaniem kręgu,
 zwiększyła się liczba osób, u których zainicjowano działania terapeutyczne,
 zmiany postępowania lekarskiego skutkowały zmniejszeniem kosztów
związanych z prowadzoną terapią osteoporozy,
 wyniki badania VFA niezależnie korelowały z czasem trwania RZS, stopniem
zaawansowania RZS oraz aktywnością RZS,
 wykonano dodatkowe badania i zmodyfikowano procedury terapeutyczne,
 wykryto obecność modyfikowalnych czynników ryzyka osteoporozy.
Wnioski. Przedstawione wyniki badań demonstrują dużą przydatność praktyczną
badania morfometrycznego kręgosłupa. Metoda VFA powinna w znacznym stopniu wyprzeć
badania radiologiczne, jej szersze wprowadzenie może spowodować objęcie terapią większą
grupę pacjentów, a dzięki zwiększeniu liczby osób leczonych można liczyć na zmniejszenie
liczby kolejnych złamań.
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THE USEFULNESS OF VERTEBRAL FRACTURE ASSESSMENT (VFA) IN DAILY PRACTICE
Pluskiewicz W.
Medical University of Silesia in Katowice, School of Medicine with the Division of Dentistry,
Metabolic Bone Diseases Unit, Department and Clinic of Internal Diseases, Diabetology and
Key words: spine, morphometry, fracture
Background. The diagnostic process in osteoporosis should allow to recognize
fractures. Among osteoporotic fractures a special place have spine fractures, because spine
fractures commonly are clinically silent and remain unrecognized. Recognition of spine
fracture is essential from a practical point of view and is a strong indication to initiate
patients’ management. Generally, spine fractures may be diagnosed using traditional X-rays
or using vertebral morphometry (VFA).
The aim of the study was to establish the usefulness of VFA in daily practice as
a method recognizing fractures.
Material, method. The rules of use of VFA along with advantages and weaknesses of
the method were presented. Advantages are: the lack of ionizing radiation, the possibility of
obtain results at the moment of DXA scans and diagnostic ability to reveal spine fractures
comparable to spine radiograms.
The way how to use VFA was presented using data form studies published in 2013-2014.
Following questions were asked:
 When VFA should be performed?
 Who is a candidate for VFA?
 How use VFA in daily practice?
Results of studies on VFA show that:
 In years 2005-2010 the number of subjects measured by VFA increased
 The number of subjects with recognized spine fracture increased
 Initiation of management was performed in an increased number of patients
 Due to modification of patients’ management total cost of osteoporosis
therapy decreased
 Results of VFA independently were related with duration of rheumatoid
arthritis, its’ clinical advance and activity
 Some new investigations were done and some therapeutic procedures were
modified
 Some modified osteoporosis risk factors were revealed.
Conclusions. Demonstrated results support significant usefulness of vertebral
morphometry. VFA should replace traditional X-rays and its’ wider use should increase the
number of treated patients what may result in a decrease in subsequent fractures in followup.
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L12

TBS IN FRACTURE RISK ASSESSMENT
Povoroznyuk V.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: BMD, Trabecular Bone Score (TBS), vertebral fragility fractures
Introduction. Bone mineral density (BMD) has been traditionally considered a major
determinant of bone strength. However, now it is clear that bone strength and fracture risk
depend on several parameters: macrogeometry of cortical bone, BMD, trabecular bone
microarchitecture, bone microdamage, bone mineralization, and bone metabolism. Previous
studies have found a significant decrease in the quality of trabecular bone while the people
are ageing. Results of the Manitoba study show both the significantly lower spine Trabecular
Bone Score (TBS) and BMD identified in women with major osteoporotic, spine and hip
fractures (all p<0.001) (Hans D. et al., 2011). Nevertheless, the trabecular bone score of the
Ukrainian people with osteoporotic vertebral fractures has yet to be studied.
The aim of this study is to evaluate the TBS and BMD in women and men taking into
account the presence of vertebral fragility fractures (VFF).
Materials and methods. We’ve examined 171 women aged 65-89 years (mean age –
73.12±5.14 yrs), who were divided into the groups depending on the VFF presence: A – no
fractures (n=105; mean age – 72.70±5.51 yrs), B – present VFF (n=66; mean age – 73.79±4.44
yrs). We’ve examined 197 men aged 45-89 years, divided according to the gerontological
classification: 45-59 yr-olds (n=83), 60-74 yr-olds (n=86), 75-89 yr-olds (n=28). The basic
group consists of 44 men with VFF in the anamnesis (mean age – 59.8±13.7 yrs) while the
control group - of 153 men without fractures (mean age – 57.4±13.7 yrs).
Total body, lumbar spine, femoral neck, forearm BMD were measured, and lateral vertebral
assessment performed by DXA densitometer (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). PA
spine (L1-L4) TBS was assessed by the TBS iNsight® software package installed on our DXA
machine (Med-Imaps, Pessac, France).
Baseline variables were analyzed for difference using the independent sample T-test. An oneway ANOVA test was used to compare the differences among the multiple groups.
Significance was set at p<0.05. The study results are presented in the following manner:
M±SD. “Statistika 6.0”© StatSoft, Inc. was used for data processing purposes.
Results. We have found the following parameters to be significantly lower in women
with VFF compared to women with no fractures: BMD of total body (A – 1.039±0.10 g/cm2,
B – 0.960±0.10 g/cm2; p<0.05), spine (A – 1.038±0.19 g/cm2, B – 0.927±0.21 g/cm2; p<0.05),
femoral neck (A – 0.787±0.12 g/cm2, B – 0.711±0.11 g/cm2; p<0.05), 33% forearm (A –
0.690±0.12 g/cm2, B – 0.600±0.11 g/cm2; p<0.05) and TBS (L1-L4) (A – 1.171±0.14, B –
1.116±0.14; p<0.05). We have observed a significantly lower TBS (L1-L4) in the basic group
(45-59 yrs – 1.025±0.25, 60-74 yrs – 1.084±0.17, 75-89 yrs – 0.951±0.17) as compared to the
control group (45-59 yrs – 1.226±0.16, 60-74 yrs – 1.150±0.18, 75-89 yrs – 1.183±0.17;
p<0.05). We also found BMD of the lumbar spine (45-59 yrs – 1.028±0.18 g/cm2, 60-74 yrs –
1.014±0.16 g/cm2, 75-89 yrs – 0.970±0.18 g/cm2; p<0.05) and the proximal femur (30-44 yrs –
0.854±0.15 g/cm2, 45-59 yrs – 0.873±0.14 g/cm2, 60-74 yrs – 0.823±0.14 g/cm2, 75-89 yrs –
0.716±0.11 g/cm2; p<0.05) to be lower in the basic group of patients compared to the control
group.
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Conclusion. Subjects with vertebral fragility fractures have significantly lower TBS and
BMD parameters than the people without fractures.

L12

ZASTOSOWANIE TBS W OCENIE RYZYKA ZŁAMANIA
Povoroznyuk V.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: BMD, Trabecular Bone Score (TBS), niskoeneregetyczne złamania kręgosłupa
Wprowadzenie. Gęstość mineralna kości (BMD) jest tradycyjnie uważana za główny
wyznacznik wytrzymałości kości. Jednakże obecnie jest jasne, że wytrzymałość kości i ryzyko złamań
zależy od kilku parametrów: makrogeometrii korowej kości, BMD, mikroarchitektury kości
beleczkowatej, mikrouszkodzeń kości, mineralizacji kości oraz metabolizmu kości. Poprzednie
badania wykazały znaczący spadek jakości kości beleczkowatej w trakcie procesu starzenia się. Wyniki
badania Manitoba wykazują, że znacznie niższy kręgowy Trabecular Bone Score (TBS) i BMD
stwierdza się u kobiet z głównymi złamaniami osteoporotycznymi: kręgosłupa i kości udowej
(wszystkie p <0,001) (Hans D. et al., 2011). Niemniej jednak Trabecular Bone Score (TBS) Ukraińców z
osteoporotycznymi złamaniami kręgów wciąż czeka na zbadane.
Celem niniejszej pracy jest ocena TBS i BMD u kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem obecności
osteoporotycznych złamań kręgów (OZK).
Materiał i metoda. Zbadaliśmy 171 kobiet w wieku 65-89 lat (średnia wieku - 73,12 ± 5,14 lat),
które podzielono na grupy w zależności od obecności OZK: A - bez złamań (n = 105, średnia wieku 72,70 ± 5,51 lat), B – ze złamaniem OZK (n = 66; średnia wieku - 73,79 ± 4,44 lat). Zbadaliśmy 197
mężczyzn w wieku 45-89 lat, których podzielono zgodnie z klasyfikacją gerontologiczną: 45-59 -latków
(n = 83), 60-74 -latków (n = 86), 75-89 -latków (n = 28). Podstawowa grupa składa się z 44 mężczyzn z
OZK w wywiadzie (średnia wieku - 59,8 ± 13,7 lata) i natomiast grupa kontrolna - ze 153 mężczyzn bez
złamań (średnia wieku - 57,4 ± 13,7 lat). Badania całego ciała (total body), kręgosłupa lędźwiowego,
szyjki kości udowej, przedramienia oraz badanie boczne kręgów zostały wykonane z użyciem
densytometru DXA (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). PA kręgosłupa (L1-L4) TBS oceniano za
pomocą TBS InSight®, pakietu oprogramowania zainstalowanego na naszym urządzeniu DXA (Medimaps, Pessac, Francja). Zmienne wyjściowe analizowano przy użyciu niezależnej próbki T-testu.
Jednokierunkowy testu ANOVA stosowano do porównania różnic wśród wielu grup. Istotności
ustalono na poziomie p <0,05. Wyniki badania są przedstawione w następujący sposób: M ± SD. Do
celów przetwarzania danych została wykorzystywana "Statystyka 6.0" © StatSoft, Inc.
Wyniki. Ustaliliśmy, że następujące parametry są znacznie niższe u kobiet z OZK porównaniu do
kobiet bez żadnych złamań: BMD całego ciała (- 1,039 ± 0,10 g / cm2, B - 0,960 ± 0,10 g / cm2; p
<0,05), kręgosłupa (- 1,038 ± 0,19 g / cm2, B - 0,927 ± 0,21 g / cm2; p <0,05) szyjki kości udowej (0,787 ± 0,12 g / cm2, B - 0,711 ± 0,11 g / cm2; p <0,05) 33% przedramienia (- 0,690 ± 0,12 g / cm2, B 0,600 ± 0,11 g / cm2 ; p <0,05) i TBS (L1-L4) (- 1,171 ± 0,14 B - 1,116 ± 0,14; p <0,05).
Zaobserwowaliśmy znacznie niższy TBS (L1-L4) w grupy badanej (45-59 lat - 1,025 ± 0,25, 60-74 lat 1,084 ± 0,17, 75-89 lat - 0,951 ± 0,17) w porównaniu z grupą kontrolną (45-59 lat - 1,226 ± 0,16, 60-74
lat - 1,150 ± 0,18, 75-89 lat - 1,183 ± 0,17; p <0,05). Okazało się też, BMD odcinka lędźwiowego
kręgosłupa (45-59 lat - 1,028 ± 0,18 g / cm 2, 60-74 lat - 1,014 ± 0,16 g / cm 2, 75-89 lat - 0,970 ± 0,18
g / cm2; p <0,05) oraz bliższego końca kości udowej (30-44 lat - 0,854 ± 0,15 g / cm 2, 45-59 lat - 0,873
TH
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± 0,14 g / cm 2, 60-74 lat - 0,823 ± 0,14 g / cm 2, 75-89 lat - 0,716 ± 0,11 g / cm2; p <0,05) jest
mniejsza w grupie badanej pacjentów w porównaniu do grupy kontrolnej.
Wnioski. Osoby ze złamaniami osteoporotycznymi kręgów mają znacznie niższe parametry TBS i
BMD niż osoby bez złamań.
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L13

LONG-TERM EFFICACY AND SAFETY OF DENOSUMAB IN THE TREATMENT OF
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Papapoulos S.
The Leiden Center for Bone Quality, Leiden University Medical Center, The Netherlands
Key words: Postmenopausal osteoporosis, FREEDOM Extension study, bone turnover markers
(BTMs), BMD, denosumab, reduced vertebral and nonvertebral fractures,
Postmenopausal osteoporosis is a chronic, progressive disease characterized by a loss
of bone mass and strength due to an imbalance between bone resorption and formation,
leading to an increased risk for fracture. RANK ligand (RANKL) plays an essential role in
mediating bone resorption through osteoclast formation, function, and survival. Denosumab
is a fully human monoclonal antibody that binds with high specificity to human RANKL to
reduce osteoclast number and activity, and thereby decrease bone resorption. In the pivotal
3-year FREEDOM study, 60 mg denosumab subcutaneously every 6 months was shown to
significantly reduce bone turnover markers, increase bone mineral density (BMD), and
reduce new vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal
osteoporosis when compared with placebo. The FREEDOM Extension study is a 7 year, openlabel continuation of the parent study. All women who completed the FREEDOM study (ie,
completed their 3-year visit), did not discontinue investigational product, and did not miss
>1 dose of investigational product, were eligible to enter the Extension where all
participants are scheduled to receive open-label 60 mg denosumab s.c. every 6 months
(±1 month). The study is ongoing with preplanned data analyses performed annually as part
of continuing pharmacovigilance. A total of 4550 women enrolled in the Extension (2343
women continued on denosumab as long-term subjects; 2207 women crossed-over from
placebo to denosumab). Results of up to 8 years of treatment are available. Throughout the
Extension, sustained reductions in bone turnover markers (BTMs) were observed in both the
long-term and cross-over groups. In the long-term group, mean BMD continued to increase
significantly at each time point measured during the Extension, for cumulative 8-year gains
of 18.4% and 8.3% at the lumbar spine and total hip, respectively, from the FREEDOM
baseline. In the cross-over group, mean BMD increased significantly from the Extension
baseline for 5-year cumulative gains of 13.1% and 6.2% at the lumbar spine and total hip,
respectively. The yearly incidence of new vertebral and nonvertebral fractures remained low
in both groups. The incidence of adverse and serious adverse events did not increase over
time. To date, 8 events of osteonecrosis of the jaw (5 long-term, 3 cross-over) and 2 events
of atypical femoral fracture (1 long-term, 1 cross-over) have been identified by adjudication.
These data demonstrate that denosumab treatment for up to 8 years was associated with
persistent reductions of BTMs, continued BMD gains, low fracture incidence, and
a consistent safety profile.
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DŁUGOTERMINOWA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W LECZENIU DENOSUMABEM
OSTEOPOROZY POMENPAUZALNEJ
Papapoulos S.
The Leiden Center for Bone Quality, Leiden University Medical Center, The Netherlands
Słowa kluczowe: osteoporoza pomenpauzalna, przedłużone badanie FREEDOM, marker
przemiany kostnej (BTMs), BMD, denosumab, redukcja złamania kręgowych i pozakręgowych;
Osteoporoza pomenopauzalna jest przewlekłą, postępującą chorobą charakteryzującą
się utratą masy i wytrzymałości kostnej z powodu zaburzenia równowagi pomiędzy
tworzeniem i resorpcją kości, co prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Ligand RANK
(RANKL) odgrywa zasadniczą rolę w pośredniczeniu w resorpcji kości porze: tworzenie,
funkcję i przeżywalność osteoklastów. Denosumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem
monoklonalnym, które wiąże się wybiórczo z ludzkim RANKL, aby zmniejszyć liczbę i
aktywność osteoklastów, tym samym zmniejszając resorpcję kości. W 3 letnim badaniu
FREEDOM, podawanie podskórnie 60 mg denosumabu co 6 miesięcy wpłynęło na: znaczne
zmniejszenie markerów obrotu kostnego, zwiększenie gęstości mineralnej kości (BMD) i
spadek nowych złamaniom kręgowych u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, w
porównaniu z placebo. Badania FREEDOM Extension jest 7-letnią kontynuacją badania
macierzystego, prowadzoną metodą otwartej próby . Wszystkie kobiety, które ukończyły
badania FREEDOM (tj. ukończyły 3-letnie wizyty), nie zaprzestały przyjmowanie badanego
produktu i nie opuściły > 1 dawki badanego produktu, były uprawnione do uczestnictwa w
badaniu Extension, gdzie zaplanowano, że wszystkim uczestniczkom co 6 miesięcy (± 1
miesiąc) będzie podawane podskórnie 60 mg denosumabu. Wyniki trwającego do 8 lat
leczenia są dostępne. Przez cały czas trwania badania Extension zaobserwowano
utrzymującą się redukcję markerów obrotu kostnego, zarówno grupie długoterminowej jak i
grupie cross-over. W grupie długoterminowej średnie BMD stale zwiększało się znacząco dla
każdego pomiaru, aż do skumulowanych wartości wynoszących po 8 latach 18,4% i 8,3%
odpowiednio w kręgosłupie lędźwiowym i w szyjce kości udowej, w porównaniu do wartości
wyjściowych. W grupie cross-over od początku badania Extension średnie BMD znacząco
wzrosła, aż do 5-letnich skumulowanych wartości: 13,1% i 6,2% w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa i w szyjce kości udowej, odpowiednio. Roczna częstość występowania nowych
złamań kręgów i pozakręgowych pozostała niska w obu grupach. Częstość występowania
działań niepożądanych i ciężkich zdarzeń niepożądanych nie zwiększyła się z czasem. Do tej
pory zostało zidentyfikowanych: 8 przypadków martwicy kości szczęki (5 w grupie
długoterminowej, 3 cross-over) i 2 przypadki atypowych złamań kości udowej (1 w grupie
długoterminowe, 1 cross-over). Dane te pokazują, że trwające do 8 lat leczenie
denosumabem wiąże się z utrzymującą się redukcję markerów obrotu kostnego, ciągłym
przyrostem BMD, niską częstość złamań i stałym profilem bezpieczeństwa.

TH

32 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

L14

DENOSUMAB A BISFOSFONIANY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Osieleniec J. 1, Czerwiński E. 1,2
1
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
2
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
Słowa kluczowe: osteoporoza, bisfosfoniany, denosumab, skuteczność
Denosumab (DSB) i bisfosfoniany (BF) należą do grupy leków antyresorpcyjnych.
Denosumab (DSB) jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym (IgG2), skierowanym
przeciwko ligandowi RANK. Zablokowanie RANK-ligand uniemożliwia jego połączenie
z receptorem RANK na powierzchni prekursorów osteoklastów i osteoklastów hamując tym
samym powstawanie, funkcjonowanie i przeżycie osteoklastów.
W leczeniu osteoporozy DSB podawany jest podskórnie w dawce 60mg raz na 6 miesięcy.
Efekt terapeutyczny w postaci obniżenia poziomu markerów niszczenia i tworzenia kości
pojawia się już po dwunastu godzinach i trwa do 6 miesięcy, a okres półtrwania wynosi
26 dni. Po upływie 6 miesięcy od podania DSB jego stężenia są nieoznaczalne u 53%
pacjentów.
BF są prostymi związkami chemicznymi, pochodnymi kwasu pirofosforowego.
Mechanizm działania BF wynika z ich bardzo dużego powinowactwa do hydroksyapatytu
kości i zmniejszenia jego rozpuszczalności, co utrudnia adhezję i następnie resorpcję kości
przez osteoklasty. Aktywność osteoklastów jest obniżona wtórnie, gdy BF jest resorbowany
z hydroksyapatytem kości. BF podawane mogą być doustnie lub dożylnie. Stosowanie
doustnych preparatów BF wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań ze strony górnego
odcinka przewodu pokarmowego. BF wydalane są przez nerki i nie mogą być podawane
u osób ze znacznie upośledzoną funkcją nerek (GFR< 30ml/min). DSB natomiast może być
stosowany niezależnie od wydolności nerek.
DSB powoduje zahamowanie resorpcji kości, zarówno beleczkowej, jak i korowej. Efekt
antyresorpcyjny DSB jest silniejszy od BF, czego miarą są: mniejsza częstość aktywacji, niższa
liczba osteoklastów, mniejsza powierzchnia resorpcyjna. Badania histomorfometryczne
wykazały większą objętość kości beleczkowej i grubość kości korowej w grupie DSB
w porównaniu do BF.
DSB w porównaniu do BF daje wyższy wzrost gęstości mineralnej kości (BMD) w całym
szkielecie a zwłaszcza w kości korowej (szyjka kości udowej).
Pacjenci włączani do badań rejestracyjnych dla BP mieli wyjściowo wyższe ryzyko
wystąpienia złamania niż chorzy biorący udział w badaniu rejestracyjnym DSB (FREEDOM).
Dla alendronianiu, risedronianiu i ibandronianiu (odpowiednio badania FIT, BONE, HIP)
wszyscy chorzy przed włączeniem do badania mieli stwierdzone co najmniej jedno złamanie
kręgu, dla zoledronianiu (badanie HORIZON) dotyczyło to 65% badanych. W badaniu
FREEDOM tylko u 24% chorych stwierdzano złamanie kręgów przed włączeniem do leczenia,
mimo to redukcja ryzyka złamania kręgosłupa u leczonych DSB przez 3 lata wyniosła 68%.
Obniżenie ryzyka złamania kręgosłupa dla poszczególnych BF wynosiło: alendronian - 47%,
risedronian - 49% , zoledronian - 70%.
U pacjentów z osteoporozą, ale bez przebytych złamań żaden z bisfosfonianów nie ma
udowodnionego w badaniach rejestracyjnych wpływu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia
złamań pozakręgowych, takie dane posiada DSB, który zmniejsza ryzyko złamań
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pozakręgowych o 20% i złamań szyjki kości udowej o 40%.
Ciągłe stosowanie DSB przez 8 lat u 1742 kobiet (dane uzyskane z przedłużeniu badania
FREEDOM) wiązało się z dalszym wzrostem BMD w zakresie kręgosłupa lędźwiowego
i bliższego końca kości udowej (bkku), skumulowany przyrost BMD liczony dla 8 lat wyniósł
18,4 % w kręgosłupie i 8,3 % w bkku. Utrzymywał się efekt przeciwzłamaniowy DSB.
W badaniach ‘head to head’ porównujących bezpośrednio DSB z obecnie stosowanymi
BF wykazano większą skuteczność DSB w zwiększaniu BMD oraz obniżaniu stężenia
markerów niszczenia kości zarówno u osób dotychczas nie leczonych BF (badanie DECIDE)
jak też osób leczonych już alendronianem (badania STAND, TTI, TTR).
U osób leczonych alendronianem zmiana terapii na DSB była korzystniejsza niż
kontynuowanie ALN (badanie STAND) czy zmiana alendronianiu na ibandronian (badanie
TTI) lub risedronian (badanie TTR).
Efekt terapii skojarzonej teryparatydu z lekiem antyresorpcyjnym jest skrajnie różny
dla BP i DSB. Jednoczesne stosowanie alendronianiu i teryparatydu nie przynosi
dodatkowych korzyści w postaci zwiększenia BMD i nie jest zalecane (badanie PATH).
W przeciwieństwie do bisfosfonianów terapia skojarzona DSB z teryparatydem daje wzrost
BMD większy niż przy stosowaniu tych leków w monoterapii (badanie DATA i DATAExtension). Wzrost ten dotyczy wszystkich lokalizacji szkieletu i jest większy niż
obserwowany w rejestracyjnych badaniach klinicznych dla poszczególnych leków
stosowanych w monoterapii.

L14

DENOSUMAB AND BISPHOSPHONATES – SIMILARITIES AND DEREFERENCES
J.Osieleniec 1, E.Czerwiński 1,2
1
Cracow Medical Centre
2
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
Key words: osteoporosis, bisphosphonates, denosumab, efficacy
Denosumab (DSB), and bisphosphonates (BF) belong to the group of antiresorptive
medications.
Denosumab (DSB) is a human monoclonal antibody (IgG2) to RANK ligand. Blocking
RANK-ligand prevents its connection to the RANK receptor on the surface of osteoclast
precursors and osteoclasts, thereby inhibiting the formation, function and survival of
osteoclasts.
In the treatment of osteoporosis 60 mg of DSB are administered subcutaneously twice a
year. The therapeutic effect understood as a as a reduction in markers of bone formation
and resorption appears after twelve hours, and lasts up to 6 months and the half-life
amounts to 26 days. After six months after DSB administration its concentration is
undetectable in 53% of patients.
BF are simple chemical compounds, derivatives of pyrophosphoric acid. Their
mechanism of action is the result of a very high affinity for bone hydroxyapatite and
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reduction of its solubility, which mitigates adhesion and subsequent bone resorption by
osteoclasts. Osteoclast activity is secondarily reduced when BF is resorbed with bone
hydroxyapatite. BF may be administered orally or intravenously. Oral BF are associated with
an elevated risk of complications in the area of the upper gastrointestinal tract. BF are
excreted by the kidneys and cannot be administered to patients with significantly impaired
renal function (GFR <30ml / min). However, DSB can be used independently of renal
function.
DSB inhibits bone resorption of both trabecular and cortical bone. The antiresorptive effect of DSB is stronger than in case of BF taking into account: reduced frequency
of activation, a lower number of osteoclasts, a smaller surface of resorption.
Histomorphometric studies have shown a greater trabecular bone volume and cortical
thickness in the DSB group as compared to BF group.
DSB, in comparison to BF, gives a higher increase in bone mineral density (BMD) in the entire
skeleton and especially the cortical bone (femoral neck).
Patients included in BP registration studies had a higher fracture risk at baseline than
patients taking part in the DSB registration study (FREEDOM).
Upon inclusion into the alendronate, risedronate and ibandronate studies
(respectively FIT, BONE and HIP studies) all patients and in zoledronate study (HORIZON)
65% of subjects had sustained at least one vertebral fracture. In the FREEDOM study only
24% of subjects had sustained a vertebral fracture upon entering the study. Nevertheless,
the reduction of vertebral fracture risk in subjects treated with DSB for 3 years equaled 68%.
Reduction of vertebral fracture risk in case of BF studies was: alendronate - 47%,
risendronate - 49%, zolendronate - 70%.
No BP registration study has shown reduction of non-vertebral fractures risk in nonfractured patients with osteoporosis. Such data exist for DSB and indicates a 20% reduction
of vertebral fractures risk and 40% of hip fractures risk.
A continuous 8-year DSB use in 1,742 women (data obtained from the FREEDOM
extension study) demonstrated a further BMD increase at the lumbar spine and proximal
femur (hip). The cumulative BMD increase counted for 8 years amounted to 18.4% at the
spine and 8.3 % in the hip. The antifracture efficacy of DNB was sustained.
Existing 'head to head' studies that directly compare DSB with the currently used BF show a
higher DSB efficacy in terms of increasing BMD and reducing the levels of bone resorption
markers both in BF-naïve patients (DECIDE study) as well as subjects previously treated with
alendronate (STAND study, TTI TTR).
In patients treated with alendronate the switch to DSB was more advantageous than
the continuation of ALN (STAND study) or the switch from alendronate to ibandronate (TTI
study) or risedronate (TTR study).
The effect of combination therapy consisting of teriparatide and an antiresorptive
drug is extremely different in case of BP and DSB. Concomitant use of alendronate and
teriparatide does not bring benefits such as in increase in BMD and is not recommended
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(PATH study). However, polytherapy involving DSB and teriparatide produces an increase in
BMD greater than when using these drugs in monotherapy (DATA study and DATAExtension). The increase was observed in the entire skeleton and is greater than the increase
observed in registration studies for each stand-alone drug.
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L15

TERAPIA SEKWENCYJNA I SKOJARZONA W OSTEOPOROZIE
Czerwiński E. 1,2, Osieleniec J.2, Rozpondek P.2
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: osteoporoza, terapia sekwencyjna, terapia skojarzona
Stosowane obecnie leki w terapii osteoporozy zmniejszają ryzyko wystąpienia złamań,
ale nie eliminują go całkowicie. W zależności od rodzaju leku i miejsca złamania udaje się
zmniejszyć względne ryzyko wystąpienia złamań kręgów o 41-70%, złamań pozakręgowych
o 16-53% i złamań bkk udowej o 40-51%. Część pacjentów mimo prawidłowo prowadzonego
leczenia doznaje kolejnych złamań i/ lub dalszego spadku gęstości mineralnej kości (BMD).
Między innymi z tego powodu w leczeniu osteoporozy rozważa się stosowanie terapii
sekwencyjnej i/ lub skojarzonej, która ma na celu poprawę skuteczności leczenia, czyli dalsze
zmniejszenie ryzyka wystąpienia złamań.
Potencjalne modele terapii sekwencyjnej obejmują zastosowanie po leku
antyresorpcyjnym preparatu o działaniu anabolicznym lub odwrotnie po leku anabolicznym
podanie preparatu antyresorpcyjnego. Trzeci model dotyczy zastosowania kolejno różnych
leków antyresorpcyjnych.
U osób dotychczas leczonych bisfosfonianami zmiana terapii na teryparatyd powoduje
w zakresie kręgosłupa i bkk udowej dalszy wzrost BMD, z wyjątkiem pierwszych 6 m-cy, kiedy
to obserwuje się w zakresie bkk udowej przejściowy spadek BMD. Stwierdzany wzrost BMD
jest jednak mniejszy w porównaniu do osób nieleczonych bisfosfonianami i otrzymujących
teryparatyd w monoterapii (badanie EUROFORS).
Leczenie anaboliczne może być zastosowane u pacjentów dotychczas leczonych
bisfosfonianami choć w początkowym okresie leczenia (6 m-cy) skuteczność terapii
anabolicznej może być u tych chorych obniżona szczególnie w zakresie bkk udowej.
U pacjentów uprzednio leczonych denosumabem podanie teryparatydu pozwala utrzymać
wartość BMD w zakresie kręgosłupa, ale bez dalszego jej wzrostu, natomiast nie zapobiega
utracie BMD w zakresie bkk udowej.
Odwrotny schemat leczenia sekwencyjnego, tj. zastosowanie najpierw leku anabolicznego,
a po nim leku antyresorpcyjnego wynika przede wszystkim z faktu, że czas trwania terapii
teryparatydem ograniczony jest do maksymalnie 24 miesięcy, zaprzestanie tego leczenia
wiąże się z postępującym spadkiem BMD. Udowodniono, że zastosowanie leków
antyresorpcyjnych tj. bisfosfonianów (badanie PATH) lub denosumabu (badanie DATA
SWITCH) zaraz po zakończeniu terapii teryparatydem powoduje utrzymanie uzyskanego
efektu terapeutycznego i dalszy wzrost BMD i ten model terapii sekwencyjnej uważa się za
optymalny.
Trzeci model terapii sekwencyjnej obejmuje zastosowanie kolejno różnych leków
antyresorpcyjnych. U osób dotychczas leczonych alendronianem zmiana terapii na
denosumab prowadzi do większego wzrostu BMD w zakresie bkk udowej i kręgosłupa
w porównaniu do zmiany na ibandronian (badanie TTI) lub risedronian (badanie TTR) oraz
w porównaniu do osób kontynuujących alendronian (badanie STAND).
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W przypadku terapii skojarzonej, czyli jednoczasowym stosowaniu co najmniej dwóch
różnych leków celem jest uzyskanie większego efektu terapeutycznego niż przy stosowaniu
leków w monoterapii.
Jednoczesne stosowanie alendronianiu i teryparatydu nie przynosi dodatkowych korzyści
w postaci zwiększenia BMD i nie jest zalecane (badanie PATH). Brak jest synergistycznego
działania obu leków stosowanych jednocześnie.
Przy łącznym stosowaniu zoledronianiu z teryparatydem tylko w pierwszych 3-6 miesiącach
terapii skojarzonej obserwowany wzrost BMD w zakresie kręgosłupa i bkk udowej jest
większy niż w monoterapii poszczególnymi lekami, po roku leczenia brak jest przewagi
terapii skojarzonej nad monoterapią.
W przeciwieństwie do bisfosfonianów terapia skojarzona denosumabu z teryparatydem daje
wzrost BMD większy niż przy stosowaniu tych leków w monoterapii (badanie DATA i DATAExtension). Wzrost ten dotyczy wszystkich lokalizacji szkieletu i jest większy niż
obserwowany w rejestracyjnych badaniach klinicznych dla poszczególnych leków
stosowanych w monoterapii.
We wszystkich dotychczas opublikowanych badaniach dotyczących leczenia sekwencyjnego
lub skojarzonego oceniano głównie wpływ różnych schematów leczenia na zmianę BMD
i ewentualnie poziom markerów obrotu kostnego, zwykle trwały one zbyt krótko lub
obejmowały zbyt małą grupę pacjentów aby można było wyciągnąć wnioski dotyczące
wpływu na częstość złamań. Brak jest dużych, randomizowanych badań oceniających wpływ
różnych modeli leczenia bezpośrednio na ryzyko wystąpienia złamań.
Koncepcja leczenia sekwencyjnego i/ lub skojarzonego wydaje się słuszna, szczególnie przy
wystąpieniu kolejnych złamań mimo stosowanego dotychczas leczenia, przy konieczności
zakończenia leczenia danym lekiem (np. bisfosfoniany po około 5. latach leczenia) u osób
obarczonych dużym ryzykiem wystąpienia złamania i wymagających przedłużonej terapii.
L15

SEQUENTIAL AND COMBINATION THERAPY IN OSTEOPOROSIS
Czerwiński E. 1,2, Osieleniec J.2, Rozpondek P.2
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
2
Cracow Medical Centre
Key words: osteoporosis, sequential therapy, combination therapy
Currently used osteoporosis drugs reduce the risk of fractures, but does not eliminate
it entirely. Depending on the type of medication and the fracture loacation it is possible to
reduce the relative risk of vertebral fractures by 41% -70%, non-vertebral fracture by 16-53%
and hip fractures by 40-51%. Some patients despite an appropriate treatment sustain further
fractures and/or a further decline in bone mineral density (BMD). This is one of the reasons
why sequential and/or combination therapy is considered for the treatment of osteoporosis
to improve the treatment efficacy thus reducing the risk of fractures.
Potential models of a sequential therapy include: the use of an anabolic drugs after
an antiresorptive drug or vice versa – an antiresorptive drug after an anabolic drug. The third
model is a successive administration of different antiresorptive agents.
TH
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In patients previously treated with bisphosphonates a subsequent use of teriparatide
results in an increase of spine and hip BMD, except for the first 6 months when a temporary
decline in hip BMD is observed. The BMD rise is smaller compared to the results of
bisphosphonate-naïve patients treated with teriparatide alone (EUROFORS study).
Anabolic treatment can be used in patients previously treated with bisphosphonates
however, in the first 6 months of treatment the efficacy can be lower, particularly in the hip.
Switching from denosumab to teriparatide can help maintain spine BMD without a further
increase, but it will not prevent the loss of BMD in the hip.
An opposite sequential regimen i.e. the use of antiresorptive drug after an anabolic
drug is primarily the effect of the fact that the duration of teriparatide treatment is limited
to a maximum of 24 months and the discontinuation is associated with a progressive
decrease in BMD. It has been demontrated that the use of antiresorptive agents such
bisphosphonates (PATH study) or denosumab (DATE SWITCH study) immediately after
teriparatide therapy results in maintaining the therapeutic effect and a further BMD
increase, therefore this pattern of sequential therapy is considered optimal.
The third therapeutic scheme involves the sequential use of different antiresorptive
agents. In patients previously treated with alendronate a shift to denosumab change leads to
a greater increase in BMD in hip and spine as compared to a shift to ibandronate (TTI study)
or risedronate (TTR study) or as compared to patients remaining on alendronate (STAND
study).
In the case of a combination therapy (a simultaneous use of at least two different drugs) the
aim is to obtain a greater therapeutic effect than in a monotherapy.
Concomitant administration of alendronate and teriparatide does not produce additional
benefits such as an increased BMD and is not recommended (PATH study). There is no
synergistic effect of the two drugs used concurrently.
In the case of a combined use of zoledronate of teriparatide only the first 3-6 months
bring an increase in spine and hip BMD greater than in a respective monotherapy and after a
year there is no advantage of the combination therapy over monotherapy.
Unlike in the case bisphosphonates, combination of denosumab and teriparatide generates a
BMD increase greater than in the stand-alone therapy (DATA study and DATA-Extension).
This increase is observed in the entire skeleton and is greater than observed in the
registration trials for each drug administered alone.
All to-date published studies on the sequential or combination treatment focused
mainly on the effect of various regimens on BMD or the level of bone turnover markers.
They usually were not long enough or included too few patients to facilitate any conclusions
on the impact on the fracture incidence. There are no large, randomized studies evaluating
the efficacy of different treatment patterns on the fracture risk.
The concept of sequential and/or combination therapy appears to be valid,
particularly when subsequent fractures occur despite ongoing treatment or in the case of
drug discontinuation (e.g. bisphosphonates after five years of treatment) in patients in high
risk of fractures and requiring prolonged treatment.
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L16

CIERPLIWY LEKARZ - CIERPLIWY PACJENT
CZYLI:
JAK BUDOWAĆ SOJUSZ TERAPEUTYCZNY I ANGAŻOWAĆ PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO
W LECZENIE I TERAPIĘ
Santorski J.1,2, Frydecka D.3
1
GFD Values
2
Laboratorium Psychologii Zdrowia
3
Wroclawski Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: komunikacja, zaangażowanie, relacja lekarz - pacjent, adherencja
terapeutyczna, współpraca.
Zarówno nasze doświadczenia kliniczne, jak i metaanalizy wielu badań pokazują,
że zaangażowanie pacjentów i gotowość do współpracy i przestrzegania zaleceń zależą od
jakości relacji lekarza i pacjenta. Mamy też szereg badań o znaczeniu komunikacji jako
jednego z najważniejszych aspektów relacji pacjenta i lekarza, których wyniki
wykorzystywane są w praktyce psychologii zdrowia. Najczęściej w tym kontekście
koncentrujemy się na „dostrojeniu” lekarza do pacjenta w pierwszej fazie kontaktu oraz na
trafności i prostocie zaleceń komunikowanych w finale spotkania. W naszym wystąpieniu
skupimy się na mniej znanym aspekcie relacji i komunikacji lekarz – pacjent, jakim jest tryb
podejmowania decyzji przez lekarza i pacjenta. Przedstawimy interesujące badania, z których
wynika, że wbrew oczekiwaniom, nie zawsze tak zwane „partnerskie”, podmiotowe
podejście lekarza do pacjenta w procesie decyzyjnym, generuje optymalne poczucie
satysfakcji i motywacji pacjenta.
Kluczową rolę natomiast odgrywa dostosowanie lekarza do „stylu decyzyjnego” i oczekiwań
pacjenta. Niektórzy chcą rozpatrywać kliniczne dylematy „po partnersku”, a niektórzy
preferują lekarza, który decyduje arbitralnie i „prowadzi za rękę”. Przedstawimy wskazówki
dla lekarzy uwzględniające badania nad funkcjonowaniem mózgu pacjenta i lekarza (procesy
„podkorowe”/nieświadome). Wprowadzimy rozróżnienie w wymiarze „co robić?” (jak się
komunikować?) i „JAK BYĆ?” z pacjentem, by jak najlepiej budować z nim sojusz
terapeutyczny.
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PATIENT PHYSICIAN – PATIENT PATIENT
OR:
HOW TO BUILD THERAPEUTIC ALLIANCE AND HOW TO ENGAGE CHRONIC PATIENT INTO
TREATMENT AND THERAPY
Santorski J.1,2, Frydecka D.3
1
GFD Values
2
Laboratorium Psychologii Zdrowia
3
Wroclawski Uniwersytet Medyczny
Key words: communication, patient’s engagement, relation, physician, patient, adherence,
compliance, cooperation
Our own clinical experience, as well as meta-analysis of many research results show,
that patients' engagement in any treatment process and their inner will to cooperate with
physicians - which usually means following doctor’s recommendations - depend on the
quality of doctor - patient relations. The results of our multiple research are used in the
psychology of health - the quality of the doctor - patient relations depend on the
communication, which is one of the most important aspects of their relation. In the context
of communication, we mostly focus on the doctor’s skills of adaptation to the patient during
their first meeting and the doctor’s recommendations, which should be easy to understand
and accurate. During our speech we will focus on the less know aspect of the doctor patient relations and their communication: the decisions made by the doctor and the
patient. We will present interesting research results, which show that patients do not always
expect „partnership” in their relations with the doctors, because it may make them feel
unsatisfied and unmotivated.
The key element, is the adaptation of the doctor to the patient’s expectations. Some
patients prefer a doctor, who is a partner for them - they make decisions together. Others
prefer a doctor who makes decision for them. We will present some clues for the doctors,
which include research on brain functions of the patient and the doctor (subcortical
processes). We will diverse the aspects of „how to communicate with the patient?”, and
„HOW TO BE?” with a patient in order to make with him the most effective therapeutic
alliance.
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L17

ZABURZENIA METABOLIZMU KOSTNEGO U MŁODYCH DOROSŁYCH
Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Słowa kluczowe: osteoporoza wtórna, samoistna osteoporoza młodzieńcza, osteopenia,
wrodzona łamliwość kości
Wstęp. Termin „młody dorosły” odnosi się do osoby, która osiągnęła wiek 18 lat.
Natomiast górna granica tego okresu życia jest trudna do precyzyjnego ustalenia. Przy ocenie
metabolizmu kostnego najwłaściwszym byłby moment osiągnięcia szczytowej masy kostnej
(sz.m.k.). Jednak mimo podawanego w piśmiennictwie zakresu wieku 25-30 lat uzyskiwania
szczytowej masy kostnej, są obserwowane znaczne wahania indywidualne. A zatem górna
granica okresu – młody dorosły nie może być wyznaczona jedną liczbą. W tym okresie życia
także występuje osteoporoza (OP) lub osteopenia (OPn) i to częściej aniżeli przyjęło się
powszechnie sądzić. Z reguły o tej częstości decydują pacjenci, u których zaburzenia
metabolizmu kostnego rozpoznano już w okresie dzieciństwa lub młodzieńczym. Jak wynika
z naszych obserwacji i informacji z innych poradni specjalistycznych, wśród młodych
dorosłych dominują rozpoznania osteoporozy wtórnej. Występuje ona w przebiegu takich
chorób, jak: nieswoiste zapalenia jelit, zespół nerczycowy i przewlekła niewydolność nerek,
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i reumatoidalne zapalenie stawów. Przyczyna
OP w tych stanach jest wieloczynnikowa, ale głównym czynnikiem etiopatogenetycznym jest
przewlekła glikokortykosteroidoterapia.
Wtórna osteoporoza lub osteopenia zdarza się często u młodych, dorosłych pacjentów
z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową oraz uwarunkowanymi
genetycznie zaburzeniami metabolizmu kostnego, w przebiegu, m.in. jednoi wieloogniskowych dysplazji kostnych, nerwiakowłókniakowatości (neurofibromatoz).
Chorzy na wrodzoną łamliwość kości, zwłaszcza z typem III i IV wymagają również po okresie
młodzieńczym kontroli i leczenia osteoporozy. Oddzielną grupę, bardzo nieliczną w wieku
powyżej 18 lat, stanowią pacjenci z samoistną osteoporozą młodzieńczą (Idiopathic Juvenille
Osteoporosis – IJO). Choroba ta o nieustalonej jednoznacznie etiologii, charakteryzuje się
niskoenergetycznymi złamaniami kości długich i kręgów, niską gęstością mineralną
i szeregiem objawów klinicznych i biochemicznych osteoporozy. Może zaczynać się już
w okresie dzieciństwa lub młodzieńczym, ale po kilku latach ostrej postaci, niezależnie od
mniej lub bardziej intensywnego leczenia najczęściej ustępuje samoistnie. Jednak zarówno
następstwa złamań, jak też niższa od uwarunkowanej konstytucjonalnie sz.m.k. są
wskazaniem do objęcia szczegółową opieką tych pacjentów jako grupę ryzyka OP
w późniejszym okresie życia. W niektórych przypadkach choroba ta może przedłużać się do
okresu dorosłości i stanowi wówczas poważny problem terapeutyczny.
Zwrócenia uwagi wymagają najnowsze doniesienia w piśmiennictwie, które
osteoporozę o nieznanej etiologii u młodych mężczyzn wyjaśniają obecnością genu PLS3 dla
białka – plastyny 3, który to gen znajduje się na chromosomie X. Białko (plastyna 3) jest
zaangażowane w tworzenie składnika mięśni (filamenty aktyny) i także może mieć znaczenie
dla rozwoju kości.
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DISORDERS OF BONE METABOLISM IN YOUNG ADULTS
Chlebna-Sokół D.
Department of Propedeutics of Children Diseases and Bone Metabolic Diseases, Medical
University of Lodz
Key words: secondary osteoporosis, idiopathic juvenile osteoporosis, osteopenia, congenital
bone fragility
The term "young adult" refers to a person who has reached the age of 18 years. The
upper limit of this period of life is difficult to determine precisely. The most appropriate time
for the assessment of bone metabolism would be the moment of reaching peak bone mass.
However, although the range 25-30 years of age has been reported in the literature for
obtaining peak bone mass, significant individual variations are observed. Therefore, the
upper limit of that period - a young adult, cannot be determined by a single number. as
there Osteoporosis (OP) or osteopenia (OPn) are also recognized in this period of life and
occur more often than it is generally believed. As a rule, the incidence is determined by the
number of patients whose bone metabolism disorders were diagnosed in childhood or
adolescence. Our observations and information from other specialist clinics show that the
diagnosis of secondary osteoporosis is predominant in young adults. It occurs in the course
of diseases such as inflammatory bowel disease, nephrotic syndrome and chronic renal
failure, juvenile idiopathic arthritis and rheumatoid arthritis. The cause of OP in these
conditions is multifactorial, but the main etiopathogenic factor is chronic therapy with
steroids.
Secondary osteoporosis or osteopenia occurs frequently in young adults with cerebral palsy,
muscular dystrophy and genetically conditioned disorders of bone metabolism, in the course
of uni- and multifocal bone dysplasia or neurofibromatosis (neurofibromatosis) among
others. Patients with osteogenesis imperfecta, especially with type III and IV, also require the
control and treatment of osteoporosis after the period of adolescence. A separate and very
small group of patients over the age of 18 years are persons with idiopathic juvenile
osteoporosis (Idiopathic Juvenile Osteoporosis - IJO). This disease of still unknown etiology is
characterized by low-energy fractures of long bones and vertebrae, low bone mineral
density and a number of clinical symptoms and biochemical parameters of osteoporosis. It
may begin still in childhood or adolescence, but after several years of a severe phase it most
frequently resolves spontaneously, regardless of the more or less intensive treatment.
However, both the consequences of fractures and a lower than constitutionally conditioned
peak bone mass are indications for taking particular care of these patients as a risk group of
developing OP later in their lives. In some cases, the disease may extend into adulthood and
cause a significant therapeutic problem.
It should be noted that the latest reports in the literature explain osteoporosis of unknown
etiology in young men by the presence of the PLS3 gene for the protein – plastine- 3, which
is located on the X chromosome. The protein (plastine-3) is involved in the formation of a
muscle component (actin filaments) and may also be important for bone development.
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OSTEOPOROZA U MĘŻCZYZN
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie
Słowa kluczowe: osteoporoza, mężczyźni, rozpoznawanie, leczenie
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 się u mężczyzn. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn,
śmiertelność w konsekwencji złamania BKKU, ale także kręgosłupa i innych dużych złamań
osteoporotycznych jest u mężczyzn jest 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.
Najważniejszymi czynnikami patogenetycznymi determinującymi ryzyko osteoporozy
u mężczyzn są czynniki genetyczne oraz obniżanie się wraz z wiekiem stężeń hormonów
płciowych. Wydaje się także, że większą rolę u mężczyzn odgrywają wtórne, często mnogie
przyczyny zaniku kostnego. Aktualne badania nad znaczeniem czynników genetycznych nie
tylko nie potwierdziły istnienia pojedynczego „genu osteoporozy”, ale coraz mocniej
akcentują złożoność i wielogenowe uwarunkowania takich cech jak BMD czy ryzyko złamań,
a także ich zróżnicowanie płciowe.
O ile gęstość mineralna kości wykazuje u mężczyzn korelację ze stężeniem estradiolu, a nie
testosteronu, to jednocześnie ryzyko złamań koreluje ze stężeniem estradiolu jedynie
w zakresie wartości skrajnie niskich (pokastracyjnych): poniżej 16-20 pg/ml. Wydaje się więc,
że istnieje progowa wartość stężenia estradiolu u mężczyzn, konieczna dla prawidłowego
funkcjonowania metabolizmu kostnego, powyżej której estradiol nie odgrywa już kluczowej
roli w ochronie mężczyzny przed osteoporozą.
Stężenie testosteronu w szerokim zakresie wykazuje odwrotną korelację z ryzkiem złamań,
co może wiązać się nie tylko z bezpośrednim anabolicznym wpływem androgenów na masę
kostną, ale także na apozycję okołookostnową i wzrost wymiarów kości starzejącego się
mężczyzny, korzystny z punktu widzenia biomechaniki złamań. Androgeny działają także
pośrednio, poprzez wpływ na czynniki pozaszkieletowe takie jak masa i siła mięśniowa,
równowaga czy ryzyku upadków.
Trzema najważniejszymi wtórnymi przyczynami osteoporozy są nadużywanie alkoholu,
przewlekłe leczenie glikokortykoidami i wtórny 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
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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 2,0 ng/ml (7,5 nmol/l). Nie ma
jednak dokumentacji wpływu leczenia testosteronem na ryzyko złamań. Podobnie jak
u kobiet, bisfosfoniany stanowią podstawę leczenia osteoporozy u mężczyzn. Rejestrację
w tym wskazaniu uzyskały alendronian, ryzedronian i kwas zoledronowy. Ponadto,
teryparatyd (1-34rhPTH) został zarejestrowany do leczenia „ciężkiej” osteoporozy
u mężczyzn: po złamaniach, z licznymi czynnikami ryzyka lub nieskutecznością wcześniejszej
terapii. Rejestracja ranelinianu strontu do leczenia osteoporozy u mężczyzn zbiegło się
z ujawnieniem niekorzystnego działania tego leku w zakresie ryzyka sercowo naczyniowego,
co w znaczny sposób ograniczyło możliwość jego stosowania w szczególnie narażonej na
chorobę wieńcową i zawały serca populacji starzejących się mężczyzn. Pierwotna rejestracja
denosumabu do leczenia osteoporozy u mężczyzn leczonych ablacyjnie z powodu raka
prostaty uzyskała obecnie rozszerzenie na całą, szeroko traktowaną populację mężczyzn
z osteoporozą.

L18

OSTEOPOROSIS IN THE AGING MALE
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie
Key words: osteoporosis, aging males, diagnosis, treatment
While most studies of osteoporosis have focused on postmenopausal women, older
men are also at increased risk of fragility fractures. Bone loss in aging men is estimated at
about 1% per year, and one in five men over fifty will experience an osteoporotic fracture.
30% of all fractures of the proximal femur (hip) occurs in men. From the end of unexplained
causes mortality as a result of hip fractures, but also the spine and other large osteoporotic
fracture is approximately 2-fold higher in men than in women.
The pathogenesis of osteoporosis in men is heterogeneous, multifactorial. The most
important pathogenetic factors determining the risk of osteoporosis in men are genetic
factors, and sex hormone concentrations decrease with ageing. It also seems, that a greater
role in men play a secondary, often multiple causes of bone loss. Current research on the
importance of genetic factors not only confirmed the existence of a single "gene for
osteoporosis," but increasingly emphasize the complexity and polygenic traits conditions
such as BMD or fracture risk, as well as their sexual differentiation. While bone mineral
density in men correlates with the concentration of estradiol but not testosterone, the risk
of fractures correlates with the concentration of estradiol only in the range of extremely low
(castrate) values: <16-20 pg/ml. So it seems, that there is a threshold value of the
concentration of estradiol in men, essential for the proper functioning of the metabolism of
bone, above which estradiol no longer plays a key role in protecting men against
osteoporosis. The concentration of testosterone in a wide range has an inverse correlation
TH

45 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

with fractures risk, which may result not only from direct anabolic effect of androgens on
bone mass, but also from androgen-induced periosteal apposition and increase in the
dimensions of the of male bone, preferred from the viewpoint of fracture biomechanics.
Androgens also act indirectly, through the influence on factors such as muscle mass and
strength, balance and risk of falling. The three most important secondary cause of
osteoporosis include alcohol abuse, chronic treatment with glucocorticoids and secondary
hypogonadism, with particular emphasis on increasing group of men with acute
hypogonadism resulting from androgen deprivation therapy [either bilateral orchiectomy, or
now more commonly gonadotropin-releasing hormone (GnRH)] for prostate cancer.
Ten-year probability of fracture in men can be estimated using the FRAX™, calculator,
including the key risk factors the same as in women. It should be emphasized that, as in
women, the risk of subsequent fractures is significantly amplified by previous osteoporotic
fracture. Therefore, just like women, men should keep the greatest diligence in identifying
subclinical vertebral fractures, extending diagnosis of X-ray examination of the spine or
vertebral fractures assessment (VFA).
Many studies have demonstrated that testosterone replacement increases bone mineral
density in men with hypogonadism. However, bone density did increase only in men with
pretreatment serum testosterone concentrations below 2.0 ng/dL (7.5 nmol/l). There is no
evidence for anti-fracture effect of testosterone treatment. Similarly to women,
bisphosphonates are the standard therapy of osteoporosis in men. For this indication
alendronate, risedronate and zoledronic acid have been approved. PTH 1-34 (teriparatide)
has been approved by the FDA for use in men at "high-risk" for fracture, including those with
a previous osteoporotic fracture, multiple risk factors for fracture, or failed previous
treatment. Registration of strontium ranelate for the treatment of osteoporosis in men
coincided with the disclosure of adverse effects of this drug in terms of cardiovascular risk,
which significantly reduced the possibility of its use in aging men population, particularly
vulnerable for coronary artery disease and myocardial infarction. The original registration of
denosumab for the treatment of osteoporosis in androgen deprivation therapy-treated men
with prostate cancer, now received an extension on the whole population of men with
osteoporosis, which creates new, first-line drug in this indication.
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AKTUALNE ZALECENIA W POSTĘPOWANIU W OSTEOPOROZIE INDUKOWANEJ
GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI
Głuszko P.
Instytut Reumatologii w Warszawie
Słowa kluczowe: osteoporoza posterydowa, patogeneza, leczenie
Glikokortykosteroidy (GKS) są bardzo często stosowane ze względu na swoje silne
działanie przeciwzapalne. Ich podawanie obarczone jest z ryzykiem wystąpienia licznych
działań niepożądanych, w tym osteoporozy oraz uszkodzenia i zaniku mięśni szkieletowych.
Osteoporoza wywołana przewlekłym (>3 miesiące) podawaniem GKS (GIO) należy do
najczęstszych osteoporoz wtórnych. Aktualne zalecenia międzynarodowych grup ekspertów
rekomendują u chorych w wieku >50 lat otrzymujących GKS przez ponad 3 miesiące lub
rozpoczynających taką przewlekłą terapię, przeprowadzenie starannej oceny ryzyka złamań.
Chorzy ze średnim 10-letnim ryzykiem złamań ocenianym wg algorytmu FRAX ( lub T–score <1,5), ale otrzymujący GKS w dawce >5mg/dz przez 3 miesiące lub dłużej powinni być
uznawani za osoby obarczone ryzykiem wysokim, a postępowanie prewencyjne lub leczenie
już rozwiniętej GIO należy rozpoczynać jak najszybciej. Dokonane złamanie
niskoenergetyczne jest zawsze wskazaniem do wdrożenia leczenia. Wszyscy chorzy w wieku
>65 lat otrzymujący GKS (prednizon lub równoważnik) w dawce 7,5 mg/dz przez okres
ponad 3 miesięcy powinni otrzymać farmakoterapię prewencyjną, nawet jeśli nie występują
u nich inne czynniki ryzyka złamań. Lekami przeznaczonymi do leczenia GIO są alendroniany,
rizedronian, zoledronian i teryparatyd. U wszystkich leczonych GKS niezbędne jest
wyrównanie bilansu wapniowego i odpowiednia suplementacja witaminy D. Decyzja
o podjęciu farmakoterapii GIO u kobiet w wieku rozrodczym wymaga dobrej współpracy
i uzgodnienia decyzji pomiędzy lekarzem a pacjentką.
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MANAGEMENT OF GLUCOCORTICOID-INDUCED OSTEOPOROSIS: CURRENT GUIDELINES
Głuszko P.
Instytut Reumatologii w Warszawie
Key words: glucocorticoid-induced osteoporosis, pathogenesis, management
Glucocorticoids (GCs) are widely used to effectively treat a number of inflammatory
diseases, however GS use is associated with various adverse events, including bone loss and
skeletal muscle atrophy. Osteoporosis induced by prolonged glucocorticosteroid therapy (>3
months) (GIO) is among the most common causes of secondary osteoporosis. According to
current international guidelines, in patients older than 50 years who have received (or are
scheduled to receive) GC therapy for more than 3 months, a preliminary fracture risk
assessment should be performed. Even in patients at moderate fracture risk calculated by
FRAX (and/or BMD T-score <–1.5 SD), the use of GCs at a daily dose >5mg for 3 months or
longer, leads to high risk of fractures. Preventive anti- osteoporosis measures or treatment
should be implemented as soon as possible and any existing osteoporotic fracture is an
indication for efficient therapy. In all patients over 65 years of age treated with prednisone
(or equivalent) at a dose of 7.5 mg/d for over 3 months, preventive (antifracture) therapy
should be applied, even in the absence of any other fracture risk factors. Drugs approved for
treatment of glucocorticosteroid-induced osteoporosis include alendronate, risedronate,
zoledronate and teriparatide. Calcium and vitamin D supplementation is recommended as
a minimum preventive strategy for GIO in all GCs treated patients. In a group of women in
reproductive age, the decision to introduce treatment requires good cooperation between
patient and the treating physician.
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OSTEOPOROZA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH – ODRĘBNOŚCI POSTĘPOWANIA
Leszczyński P.
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Słowa kluczowe:
kortykosteroidy

osteoporoza,

choroby

reumatyczne,

leczenie,

ryzyko

złamań,

Osteoporoza w chorobach reumatycznych z jednej strony jest bardzo dobrze poznana
i udokumentowana (RZS - reumatoidalne zapalenie stawów), ale z drugiej strony nie do
końca zrozumiała w sensie patogenezy oraz postępowania (choroby układowe tkanki łącznej
np. toczeń układowy rumieniowaty - SLE). Wiele badań epidemiologicznych jest ze sobą
sprzecznych i pokazuje różne dane dotyczące wartości gęstości mineralnej kości (BMD)
w różnych lokalizacjach szkieletu, jej potencjalnego spadku czy też występowania typowych
złamań osteoporotycznych. Niemniej w większości potwierdzają one relatywnie wysoką
częstość występowania różnych złamań szczególnie w populacji młodych kobiet. Lokalizacja
złamań jest często bardzo zaskakująca i odbiega od miejsc klasycznych dla osteoporozy tylko
pomenopauzalnej. W grupie kobiet chorujących na RZS największe ryzyko złamań dotyczy
miednicy, a tylko w grupie mężczyzn chorych na RZS końca bliższego kości udowej. Różnice
między osteoporozą pomenopauzalną, a w przebiegu chorób reumatycznych można
tłumaczyć występowaniem innych niż typowe czynników ryzyka: aktywny długotrwały proces
zapalny trudno poddający się skutecznemu leczeniu, powikłania choroby podstawowej
prowadzące do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, leczenie (kortykosteroidy,
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny - SSRI, inhibitory pompy protonowej - IPP, leki
przeciwpadaczkowe, nasenne i wiele innych), zaburzenia miesiączkowania i nietypowy
przebieg menopauzy. Ponadto chorzy na choroby reumatyczne generalnie pobierają wiele
leków doustnych nie tylko związanych z bezpośrednią chorobą reumatyczną. Stąd zasadniczy
problem w ustaleniu ścisłych wskazań do takiej terapii, wyboru konkretnej drogi podania
leku i czasu trwania leczenia. Szczególnie dotyczy to młodych kobiet przed menopauzą, ale
także mężczyzn poniżej 50. roku życia. Z pewnością większa dostępność do leków
antyresorpcyjnych stosowanych parenteralnie (bisfosfoniany, denosumab), a także nadzieja
na rejestracje kolejnych leków biologicznych (przeciwciało monoklonalne przeciwko
sklerostynie), jest nadzieją dla pacjentów z chorobami reumatycznymi oraz lekarzy
reumatologów, aby nasze wspólne postępowanie było jak najbardziej skuteczne
i bezpieczne.
L20

OSTEOPOROSIS IN RHEUMATIC DISEASES - DIFFERENCES IN MANAGEMENT
Leszczyński P.
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Keywords: osteoporosis, rheumatic diseases, management, fracture risk, corticosteroids
(English abstract not submitted)
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OSTEOPOROZA PREMENOPAUZALNA
Dębski R.
II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, premenopauza, jadłowstręt psychiczny
Osteoporoza premenopauzalna nie stanowi tak ogromnego problemu jak osteoporoza
u kobiet pomenopauzalnych, w związku z czym jest znacznie mniej danych dotyczących
diagnostyki i terapii obniżonej gęstości kobiet w okresie prokreacyjnym. W premenopauzie
nie wykonuje się przesiewowych badań oceniających BMD, badanie takie powinno być
jednak zaoferowane kobietom z czynnikami ryzyka wczesnego rozwoju osteoporozy. Do
grupy tej należą na przykład kobiety z zaburzeniami wchłaniania, jadłowstrętem
psychicznym, nadczynnością przytarczyc, ale również tarczycy, niewydolnością nerek lub
wątroby czy zespołem Cushinga. Nawet tak fizjologiczne zjawisko jak liczne donoszone ciąże
z długotrwałymi okresami laktacji prowadzić mogą do występowania złamań
osteoporotycznych. Do grupy wysokiego ryzyka wczesnego rozwoju osteoporozy należą
kobiety leczone glikokortykosteroidami, po gonadotoksycznej chemioterapii oraz
z osteogenesis imperfecta, leczeniu onkologicznym. Sam fakt wykazania obniżonej gęstości
kości w okresie premenopauzalnym nie jest uznawany za wystarczający do rozpoznania
osteoporozy. Natomiast u kobiet z łamliwością kości i obniżoną gęstością kości powinno się
ocenić morfologię z rozmazem, stężenie wapnia, fosforanów, kreatyniny, fosfatazy
alkalicznej, aminotransferaz, TSH oraz witaminy 25(OH)D. Powinno się ponadto ocenić
dobowe wydalanie wapnia i kreatyniny. Terapia osteoporozy w pre- i postmenopauzie ma
elementy wspólne – dieta, ćwiczenia fizyczne, suplementacja wapnia i witaminy D.
W przypadku niedoboru estrogenów na przykład wtórnej do nadmiernego wysiłku fizycznego
zasadna może być terapia estrogenami. U kobiet samoistnie miesiączkujących,
z prawidłowymi stężeniami estradiolu dodatkowe podawanie estrogenów nie poprawi masy
kostnej. W okresie premenopauzalnym skuteczne może być stosowanie bisfosfonianów, są
one zarejestrowane do terapii osteoporozy u młodych kobiet leczonych
glikokortykosteroidami. Podobnie w okresie premenopauzalnym stosować można
parathormon we wstrzyknięciach podskórnych. W premenopauzie natomiast nie powinno
się stosować selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych (SERM), ponieważ
osłabiają one wpływ endogennych estrogenów na kość i w mechanizmie tym wręcz mogą
nasilać utratę masy kostnej. Brak jest jeszcze wystarczających danych na temat stosowania
denosumabu u kobiet w okresie prokreacyjnym, ale z obserwacji dokonanych u zwierząt
wydaje się, że może on negatywnie wpływać na rozwój płodu.
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PREMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Dębski R.
II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Warszawa
Key words: osteoporosis, premenopause, anorexia nervosa
Premenopausal osteoporosis isn’t as common problem as postmenopausal
osteoporosis, then there is only few data to guide for diagnosis and treatment of low bone
density in the reproductive age. Routine BMD screening is not recommended in
premenopausal population, but this examination should be proposed in cases with
additional risk factors of osteoporosis. A list of risk factors of early osteoporosis - diseases
and harmful medications is very long. Gastrointestinal malabsorption, anorexia nervosa,
hyperparathyroidism and also hyperthyroidism, renal and hepatic insufficiency and of course
Cushing syndrome are in this group. Physiological risk factors of fragility fractures are
repeated pregnancies and prolonged breast feeding. In the group of high risk of
premenopausal osteoporosis are women treated with glucocorticoids, after gonadotoxic
chemotherapy or with osteogenesis imperfecta. BMD alone should not be used to definite
premenopausal osteoporosis. In the women with fragility fractures and low BMD it’s
proposed to evaluate the following basic tests: complete blood count, calcium, phosphate,
creatinine, alkaline phosphatase, aminotransferases, TSH and 25(OH)D serum concentration.
The 24-hour urine for calcium and creatinine extradition should be evaluated.
The therapeutic options for the pre- and postmenopausal osteoporosis are partially
similar – adequate diet, exercise, calcium and vitamin D supplementation. In hypoestrogenic
women (amenorrhea associated with exercise, anorexia nervosa, premature ovarian failure)
the estrogen supplementation is effective in prevention and treatment of low BMD, but in
the women with spontaneous menstruation and normal estradiol level the hormonal
therapy is ineffective.
Bisphosfonates have been shown to prevent bone loss in young women, they are
approved for use in premenopausal women treated with glucocorticoids.
Similarly, in the premenopausal period parathormone in subcutaneous injections can
be administered. In this group of women selective estrogen receptors modulators (SERM)
should not be used, due to decrease of the impact of the endogenous estrogens on the bone
and their potential to even increase bone mass loss. Data on denosumab use in women
during the procreation period are scarce but based on observational data from animal
studies it seems than it can negatively influence fetal development.
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SUPLEMENTACJA WAPNIA I WITAMINY D – BEZPIECZNA CZY NIE?
Sewerynek E.
Zakład Zaburzeń Endokrynnych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii

Słowa kluczowe: witamina D, wapń, suplementacja, modyfikację zaleceń, schematy
podawania, markery toksyczności
Badania ostatniej dekady wskazały na udział witaminy D nie tylko w procesach
metabolicznych kości, ale również w procesach immunologicznych i antykancerogennych.
Powszechnie występujące niedobory tej witaminy wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wielu
chorób oraz z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym ze zwiększoną
zachorowalnością i śmiertelnością z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób
autoimmunologicznych i nowotworowych. W związku z tym sugeruje się weryfikację zakresu
wartości referencyjnych witaminy D w surowicy krwi oraz modyfikację zaleceń dotyczących
jej suplementacji, w zależności od zdrowotnej kondycji chorych. Wykazano, iż z pożywieniem
dostarcza się ok. 50% zapotrzebowania dziennego na wapń i ok. 20% zapotrzebowania na
witaminę D.
Uważa się, że maksymalne stężenie witaminy D, które nie wiąże się z objawami
toksycznymi wynosi 150 ng/ml. Optymalne stężenie 25(OH)D w surowicy to 30-50 ng/ml.
Dawki suplementacyjne witaminy D u dorosłych to 800-2000 IU/d, najlepiej pod kontrolą
stężenia 25(OH)D. Większe dawki wskazane są u ludzi z ciemną karnacją skóry, w starszym
wieku oraz otyłych. U tych ostatnich zalecana jest podaż do 10000 IU/d. Wykazano,
iż dzienne dawki dużo większe niż rekomendowane (powyżej 4000 IU/d, do 10000 IU/d) nie
wpływają na stężenie wapnia w surowicy i wydalanie wapnia z moczem, które są markerami
toksyczności witaminy D.
Zastosowano różne schematy podawania witaminy D, również rzadkie dawkowanie.
Suplementacja 100000 IU cholekalcyferolu co 4 miesiące przez 5 lat zmniejszyła ryzyko
złamań osteoporotycznych o 22%, nie mając przewagi w stosunku do dawki witaminy D
800 IU/d. Z kolei, podawanie 500000 IU rocznie przez 3-5 lat u starszych kobiet zwiększyło
ryzyko upadków i złamań o 26% w porównaniu do placebo. W badaniach klinicznych 600000
IU nie ujawniło toksyczności witaminy D.
U pacjentów po transplantacjach nerek podaż cholekalcyferolu w dawce 100000 IU co
2 tygodnie przez 2 miesiące była bezpieczna. Ponadto, przy podawaniu dawki
100000 IU/miesiąc stężenie 25(OH)D utrzymywało się w zakresie pomiędzy 30 a 80 ng/ml.
Jak już wspomniano wcześniej markerami toksyczności witaminy D jest podwyższone
stężenie wapnia w surowicy i zwiększone jego wydalanie z moczem. W kilku badaniach
klinicznych obserwowano, w ciągu miesiąca od podania witaminy D w dawce 300000,
500000, 540000 czy 600000 IU, zaledwie niewielki wzrost lub brak efektu na stężenie wapnia
w surowicy. Nawet tak wysoka dawka jak 2 mln IU podawana jednorazowo doustnie
spowodowała wzrost stężenia 25(OH)D u dwójki mieszkańców domu starców w wieku
powyżej 90 lat do 527 i 422 nmol/L ( największy w 8. dobie po podaniu) oraz wzrost stężenia
wapnia do 2,68 i 2,73 nmol/L pomiędzy 1. a 14. dniem. Podanie tak wysokiej dawki nie
wiązało się z koniecznością hospitalizacji. Podobnie, przy podawaniu 500000 IU rocznie
w badaniu efektu przeciwzłamaniowego przez wiele lat nie obserwowano objawów zatrucia
witaminą D. Ponadto podanie wapnia elementarnego dopiero w dawce powyżej 2 g może
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nasilić kamicę nerkową.
Wydaje się więc, że niełatwo jest przedawkować witaminę D w rutynowym działaniu
lekarskim, przy stosowaniu mniejszych niż w/w dawek. Jak wykazano, bezpieczne dawki
suplementacyjne witaminy D, które nie wymagają wykonywania oznaczenia 25(OH)D to
u dorosłych 4000 IU/d, a u ludzi starszych i z otyłością 10000 IU/d.

L22

CALCIUM AND VITAMIN D SUPPLEMENTATION – SAFE OR NOT?
Sewerynek E.
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism
Chair of Endocrinology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Key words: vitamin D, calcium, supplementation, recommendations modification protocols of
administration, markers of toxicity
Studies, carried out during the last decade, clearly demonstrate vitamin D’s
participation not only in bone metabolism but also in immunological and anti-cancerogenic
processes. The commonly observed deficits of this vitamin are associated with an increased
risk for many diseases, as well as with serious health consequences, including increased
cardiovascular, autoimmune and neoplastic morbidity and mortality rates. Therefore, it is
suggested to verify the scope of vitamin D’s reference values in blood serum and modify its
supplementation recommendations, depending on the health condition of patients. It has
been demonstrated that daily nourishment fulfils approximately 50% of the daily demand
for calcium and approximately 20% of the daily demand for vitamin D.
It is assumed 150 ng/ml is the maximal concentration of vitamin D, at which, no toxic
effects may still be confirmed. The optimal serum concentration of 25(OH)D amounts to 3050 ng/ml. Vitamin D supplementation doses in adults vary between 800 and 2000 IU/d,
optimally when controlled by 25(OH)D concentration. Higher doses are indicated in subjects
with dark skin type, in the elderly and in the obese. Regarding that last group,
supplementation up to 10000 IU/d is recommended. It has been shown that daily doses,
which are much higher than the recommended ones (above 4000 IU/d, up to 10000 IU/d),
neither influence calcium concentration in serum nor affect calcium excretion with urine, the
two factors being the markers of vitamin D’s toxicity level.
Various protocols of vitamin D administration have been tested, including rare dosage.
A supplementation programme of 100000 IU of cholecalciferol every 4 months for 5 years
decreased the risk of osteoporotic fractures by 22%, thus not demonstrating any competitive
advantage towards vitamin D in dose of 800 IU/d. In turn, the administration of 500000 IU
per year for 3-5 years in elderly women, increased the risk of falls and fractures by 26% vs.
placebo. In clinical studies, 600000 IU did not reveal any vitamin D-related toxicity.
In patients after kidney transplantations, a cholecalciferol supplementation
programme with the administered dose of 100000 every two weeks for 2 months was really
safe. Moreover, when the dose of 100000 IU/month was administered, the concentration of
25(OH)D was maintained between 30 and 80 ng/ml.
As it has already been mentioned, an increased serum calcium concentration and its
increased excretion with urine are the two markers of vitamin D toxicity. In a few clinical
studies, only a slight or no serum calcium concentration increase was observed during
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a month after vitamin D administration in doses of 500000, 540000 or 600000 IU. Even such
a high volume as 2 million IU, administered in a single, oral dose, brought about an increase
of 25(OH)D concentration in two residents of nursing homes, both at the age above 90
years, up to 527 and 422 nmol/L (the highest increase on the 8th day from administration)
and an increase in calcium concentration up to 2.6 and 2.73 nmol/L between the 1st and the
14th day. The administration of such a big dose was not associated with any need of
hospitalisation. Similarly, during a vitamin D administration programme with an annual dose
of 500000 IU, established in a study on its anti-fracture effects, no symptoms of intoxication
with vitamin D were observed. Moreover, an administration of elemental calcium in a dose
above 2 g may enhance the course of nephrolithiasis.
It seems then that it is then not at all easy to overdose vitamin D in routine clinical
management, when doses, lower than the above-mentioned ones are used. As it has been
demonstrated, safe vitamin D supplementation doses, which do not require 25(OH)D assays,
are 4000 IU/d in adults, while 10000 IU/d in elderly people and those with obesity.
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JAK DŁUGO LECZYĆ OSTEOPOROZĘ. CO Z WAKACJAMI OD LEKU?
Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Słowa kluczowe: skuteczność leków, bezpieczeństwo, działania niepożądane, przerwa
w leczeniu
Według zasad czas trwania leczenia nie powinien przekraczać czasu przeprowadzonego
badania klinicznego, wykazującego jego skuteczność i bezpieczeństwo. Próby kliniczne (RCT)
stanowiące podstawę rejestracji leków do terapii osteoporozy (OP) trwały 3 lata, to wg zasad
leczenie OP powinno tyle trwać. W związku z tym, że OP to choroba przewlekła, a korzystne
działanie leków do stosowania w osteoporozie ustaje z chwilą zaprzestania terapii,
z wyjątkiem bisfosfonianów (BS), to celowe jest ich przewlekłe (dłuższe niż czas trwania RCT)
stosowanie. W porejestracyjnym monitorowaniu leków najważniejsza jest obserwacja
bezpieczeństwa farmakoterapii. Stwierdzenie związku pomiędzy wieloletnim stosowaniem
BS a występowaniem działań niepożądanych takich jak: martwica żuchwy (0NJ) czy złamania
podkrętarzowe (AFF) wywołuje zainteresowanie bezpieczeństwem ich powszechnego
i długoterminowego stosowania z pytaniem: jak długo można je bezpiecznie stosować,
a także kiedy można zrobić przerwę ("drug holiday") w leczeniu i jak długą?
W świetle obecnej wiedzy nie został dokładnie określony bezpieczny czas trwania leczenia
BS. Wiadomo natomiast, że zależy on w dużym stopniu od wyjściowych wartości BMD oraz
ryzyka złamania (RF) osteoporotycznego. W raporcie ASBMR podano, że średni czas trwania
terapii BS wynosił 7 lat przed wystąpieniem AFF. Zwrócono także uwagę, że przy tak długim
stosowaniu BS w terapii OP należy: przynajmniej raz na rok oceniać potrzebę kontynuacji
leczenia, zalecić pacjentowi, aby zgłaszał pojawianie się w trakcie leczenia BS jakichkolwiek
dolegliwości bólowych w okolicy uda, biodra lub w pachwinie. Każdy pacjent zgłaszający się
z takimi objawami powinien zostać zbadany pod kątem możliwości wystąpienia AFF.
Okres – bezpiecznej przerwy (czas braku terapii w którym nie dojdzie nie tylko do znacznego
zmniejszenia BMD, ale i nie wzrośnie RF w przewlekłym w stosowaniu BS ("drug holiday")
sugerowany jest na podstawie analizy wartości BMD oraz liczby nowych złamań trzonów
kręgowych (VF) w przedłużonych, RCT badaniach: FLEX oraz HORIZON-PFT. Na ich podstawie
ustalono, że przerwa w przyjmowaniu AL 5-letnia, a 3-letnia w przypadku ZOL nie zmniejsza
BMD, a także, że liczba nowych VF nie wzrasta w porównaniu do placebo. Dane te sugerują,
że w stosowaniu AL przerwa 5-letnia, a ZOL 3-letnia jest u kobiet z OP pomenopauzalną
bezpieczna. Należy jednak podkreślić, że decyzja o zaprzestaniu leczenia powinna być
podjęta przez lekarza, po ponownej indywidualnej ocenie RF z uwzględnieniem preferencji
pacjenta. W tym celu zasadne jest wykonanie badania BMD kręgosłupa lub szyjki kości
udowej. Jeśli T-score jest >-2,5 i nie było nowych VF (niskie ryzyko złamań) - terapię można
przerwać. Jeśli T-score utrzymuje się poniżej -2,5 lub wystąpiło nowe VF (wysokie ryzyko
złamań) terapię należy kontynuować; w przypadku AL przez 5 lat a ZOL przez następne 3 lata
Należy także zwrócić uwagę, że "drug holiday" oceniono tylko w terapii przewlekłej AL i ZOL
i tylko w grupie kobiet z OP pomenopauzalną. Dlatego do czasu przeprowadzenia
odpowiednich badań i analiz nie powinno się ich uogólniać w stosunku do młodszych kobiet,
mężczyzn, a także terapii innymi BS.
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FOR HOW LONG SHOULD OSTEOPOROSIS BE TREATED? HOW ABOUT A “VACATION” FROM
THE MEDICATION?
Marcinowska-Suchowierska E.
Department of Family Medicine, Internal Diseases and Metabolic Bone Diseases
Postgraduate Medical School, Warsaw
Key words: effectiveness of medication, safety, side effects, break from treatment
According to established rules, the duration of treatment should not be longer than
the duration of conducted clinical trials that showed the effectiveness and safety of the drug
under investigation. The clinical trials (RTC) that formed the basis for the registration of
medication for osteoporosis (OP) spanned over 3 years, thus the treatment should last for
3 years. Because OP is a chronic disease the beneficial effects of treatment stop when
medication is no longer taken, with the exception of the biosphosphonates (BS), longer
treatment (than the duration of RTCs) is recommended. During monitoring of medication
after it has been registered the most important thing is safety of pharmacotherapy. Testing
the relationship between long-term usage of BS and negative side effects such as necrosis of
jaw (ONJ), atypical femoral fractures (AFF), has resulted in investigating the safety of their
common and long term usage with the question: how long can they be administered, when
to take a break from the medication, and how long should the break be?
In the light of current state of knowledge, the exact duration of BS treatment has not been
established. It is known, however, that the length of treatment depends to a large extend on
the beginning values of BMD and the risk of osteoporotic fracture (RF). The ASBMR report
stated that the average duration of BS treatment was 7 years before AFF. It has also been
reported that with such long duration of BS treatment for OP, the necessity of treatment
continuation should be evaluated at least once a year and recommendations to the patient
should be made to report any pain in femur. Every patient complaining of those ailments
should be examined for potential AFF.
The period of a safe break from the treatment (the time when there will not be a substantial
decrease in BMD or an increase in RF in case of long-term BS treatment) is based on the
Fracture Intervention Trial Long – Term Extension (FLEX) and HORIZON – Pivotal Fracture
Trial (PFT). Based on the results, it has been established that in case of AL the break of
5 years and in case of ZOL the break of 3 years does not decrease BMD and it does not
increase vertebral fracture (VF) compared to placebo. These data suggest that a 5-year-long
break from AL and a 3-year-long break from ZOL is safe for women with postmenopausal OP.
It must be emphasized, however, that the decision to stop treatment has to be made by
a doctor after having evaluated RF and taking into consideration the patient’s preferences.
Thus it is important to conduct BMD: lumbar spine and femoral neck. If the T-score is >-2,5
and there has been no new VF (low risk for fractures) the treatment can be stopped. If the Tscore is below -2,5 or there has been a new VF (high risk for fractures) the treatment should
be continued (in case of AL for 5 years and in case of ZOL for 3 years). It is important to note
that the duration of a “vacation ” from treatment has only been examined for AL and ZOL in
postmenopausal women with OP. Thus, until more research is done these results should not
be generalized to younger women, men and treatment with other BS.
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THE EFFECTS OF COMMONLY USED DRUGS ON OSTEOPOROSIS IN THE ELDERLY
Resch H.
Professor of Internal Medicine, Medical University Vienna
Head, Dept of Internal Medicine II (Rheumatology/Osteology&Gastroenterology)
Academic Teaching Hospital of the MUV
St. Vincent Hospital Vienna, 1060 Vienna
Center of Muculoskeletal Diseases, Therme MED Vienna
Key words: osteoporosis, risk of fracture, glucocorticoids, heparin, warfarin, aromatase
Inhibitors, thiazolidinediones, PPIs, cyclosporine
The effects of commonly used drugs on osteoporosis in the elderly by definition Druginduced osteoporosis is common especially in the elderly population and may result in
significant morbidity and mortality. Many drugs have the potential to decrease bone mineral
density. In the same time most of the disease states that are treated with these drugs also
predispose the patient to low BMD, so the medication may be adversely affecting an already
compromised bone structure.
Glucocorticoid-induced osteoporosis (GIO) is the most common drug-induced osteoporosis.
Although fractures can occur early in treatment, the risk of fracture is time and dose
dependent. An increased risk of fracture is seen with prednisolone (predinsone) doses as
low as 2.5 to 7.5 mg (or equivalent); daily dosing may be associated with a higher risk than
cumulative doses. Approximately 30% to 50% of patients undergoing long-term GC therapy
experience a fracture, many of which are asymptomatic. Cancellous bone is most affected by
GC use; therefore, fractures tend to occur in sites rich in cancellous bone, such as the
vertebrae and femoral neck. GIO is due to both increased bone resorption and decreased
bone formation. There is a rapid loss of bone early after GC initiation. BMD declines within
the first 3 months, and bone loss peaks at 6 months. This is followed by a slower, steady loss
with continued use. Impaired bone formation is due to the direct effect GCs have on
osteoblasts and osteocytes Increased bone resorption is due to the effect GCs have on
osteoclast differentiation and longevity. GCs increase the expression of CSF-1 and RANKL
while decreasing OPG, thus promoting osteoclastogenesis. GCs also inhibit apoptosis of
mature osteoclasts. These actions result in an increase in the number and life span of
osteoclasts. The loss of bone while using Long-term unfractionated heparin is time and
dose dependent. Up to one-third of patients on long-term UH therapy have a subclinical
reduction of BMD, and approximately 2% to 3% experience a symptomatic fracture. Bone
loss associated with UH is due to both decreased bone formation and increased bone
resorption. In theory, warfarin use may be associated with BMD loss. Warfarin is a vitamin K
antagonist, and vitamin K is essential for the carboxylation of bone matrix proteins, including
osteocalcin. Aromatase Inhibitors (AIs) are routinely used in postmenopausal estrogen
receptor-positive breast cancer patients, either immediately following surgery or after a few
years of tamoxifen therapy. Unlike tamoxifen, which has estrogen-like protective effects on
the bone, AIs induce bone loss. AIs inhibit the aromatization of androgens, thereby
suppressing peripheral estrogen production to below postmenopausal levels, resulting in
a rapid loss of BMD. The use of Thiazolidinediones (TZDs) has been shown to have
deleterious effects on BMD. TZDs should be avoided in patients with established
osteoporosis or at high risk for fracture. Risk factors for fracture include female gender,
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advanced age (>65 years), and longer duration of treatment. BMD is compromised through
an increase in bone resorption and a decrease in bone formation. A meta-analysis exploring
long-term use and risk of fractures found that fracture risk was increased in women (but not
men) while using rosiglitazone or pioglitazone. PPIs appear to increase the risk of hip
fracture, but not in those without preexisting fracture risk. There is evidence that Loop
Diuretics (LDs) are associated with a loss of BMD. Loop diuretics increase the renal excretion
of calcium, which can result in a hypocalcemic state. Compensatory processes are thought to
be responsible for the loss of bone. One study showed a significant increase in parathyroid
hormone a few hours after a dose of bumetanide, which promotes bone resorption.
Cyclosporine (CsA) has been shown to increase bone resorption in vivo. Since CsA is often
taken with GCs, it is difficult to discern the extent to which CsA contributes to adverse
skeletal effects. CsA use is associated with an increase in osteocalcin levels. Since GCs lower
osteocalcin, this is suggestive of a secondary process of increased bone turnover resulting
from CsA use. Bone loss appears to be dose and time dependent. Transplant patients often
have preexisting osteopenia or osteoporosis prior to surgery. Management of bone health
includes a reduction in risk factors, supplementation with calcium and vitamin D, and
physical exercise.
L24

SKUTKI POWSZECHNIE STOSOWANYCH LEKÓW NA OSTEOPOROZY U OSÓB STARSZYCH
Resch H.
Professor of Internal Medicine, Medical University Vienna
Head, Dept of Internal Medicine II (Rheumatology/Osteology&Gastroenterology)
Academic Teaching Hospital of the MUV
St. Vincent Hospital Vienna, 1060 Vienna
Center of Muculoskeletal Diseases, Therme MED Vienna
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, glikokortykosterydy, heparyna, warfaryna,
inhibitory aromatazy, tiazolidynodiony, IPP, cyklosporyna
Wpływ popularnie stosowanych leków na osteoporozę osób starszych - zgodnie z
definicją osteoporozy polekowej - jest bardzo częsty, zwłaszcza w osób starszych i może
prowadzić do znacznej chorobowość i śmiertelność. Wiele leków może potencjalnie
zmniejszać gęstość mineralną kości. Jednocześnie większość stanów chorobowych, które są
leczonych tymi lekami również predestynuje pacjentów do niskiej gęstości mineralnej kości,
więc leczenie nimi może mieć niekorzystny wpływ na już zagrożone struktury kostne.
Osteoporoza indukowana glikokortykoidami (OIG) jest najczęstszą osteoporoza
polekową. Mimo, że do złamania może dojść już we wczesnej fazie leczenia, ryzyko złamania
jest zależne od dawki i czasu. Zwiększone ryzyko złamań zaobserwowano już przy dawkach
(prednizon) od 2,5 do 7,5 mg (lub odpowiednik); dawka dobowa może być związana z
większym ryzykiem niż dawka skumulowana. Około 30% do 50% pacjentów poddawanych
długotrwałej terapii glikokortykoidami doświadcza złamań, z których wiele jest
bezobjawowych. Glikokortykoidy (GKS) mają największy wpływ na kość gąbczastą; w związku
z tym złamania często występują w miejscach bogatych w ten typ kości: w kręgów i szyjce
kości udowej. Osteoporoza indukowana glikokortykoidami jest spowodowana zarówno przez
zwiększoną resorpcją kości jak i zmniejszenie tworzenia się kości. Występuje szybka utrata
kości we wczesnym okresie po rozpoczęciu leczenia. BMD spada w ciągu pierwszych 3
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miesięcy, z wartościami szczytowymi utraty kości w 6 miesiącu leczenia. W trakcie dalszego
stosowania GKS obserwowany jest dalszy wolniejszy, ale stały spadek BMD. Upośledzona
osteogeneza jest następstwem bezpośredniego wpływu GKS na osteoblasty i osteocyty.
Zwiększona resorpcja kości jest spowodowana wpływem GKS na różnicowanie osteoblastów
i ich trwałość. GKS zwiększają ekspresję polipeptydowego czynnika wzrostu CSF-1 i RANKL,
przy jednoczesnym obniżeniu osteoprotegeryny, wspierając w ten sposób
osteoklastogenezę. GKS hamują również apoptozę dojrzałych osteoklastów. Utrata masy
kostnej podczas stosowania długoterminowej terapii heparyną niefrakcjonowaną (HN) jest
zależna od dawki i czasu. Do jednej trzeciej pacjentów poddawanych długotrwałej terapii ma
rozpoznane subklinicznego zmniejszenia BMD, a około 2% do 3% doświadcza
bezobjawowych złamań. Utrata kości związana z HN jest wynikiem zarówno spadku
kościotworzenia jak i zwiększonej resorpcji kości. Teoretycznie zastosowanie warfaryny
może wiązać się ze spadkiem BMD. Warfaryna jest antagonistą witaminy K, witamina K jest
niezbędna do karboksylowania białek macierzy kości, w tym osteokalcyny. Inhibitory
aromatazy (IA) są rutynowo stosowane u pacjentek z pomenopauzalnym estrogenododatnim rakiem sutka, zarówno bezpośrednio po operacji jak i po kilku latach leczenia
tamoksyfenem. W przeciwieństwie do tamoksyfenu, który ma podobne do estrogenów
działanie ochronne na kość, IA powoduje zmniejszenie masy kostnej. AI hamują
aromatyzację androgenów, obniżając w ten sposób obwodową produkcję estrogenów do
poziomów niższych od pomenopauzalnych, co skutkuje gwałtownym spadkiem BMD.
Stosowanie tiazolidynodionów (TZD) okazało się mieć szkodliwy wpływ na BMD. Należy ich
unikać u pacjentów z rozpoznaną osteoporozą lub z wysokim ryzykiem złamań. Do czynników
ryzyka złamań należą: płeć żeńska, podeszły wiek (> 65 lat), i dłuższy czas trwania leczenia.
BMD jest obniżone na skutek większej resorpcji kości i zmniejszenia kościotworzenia.
Metaanaliza badająca długotrwałe stosownie i ryzyko złamań wykazała, że ryzyko złamania
jest podwyższony u kobiet (ale nie u mężczyzn) podczas terapii rozyglitazonem lub
pioglitazonem. Inhibitory pompy protonowej (IPP) wydają się zwiększać ryzyko złamania
szyjki kości udowej, ale nie przypadkach bez wcześniejszego ryzyka złamań. Istnieją dowody
na to, że diuretyki pętlowe (DP) związane są z utratą masy kostnej. Diuretyki pętlowe
zwiększają wydalanie wapnia, co może prowadzić do stanu hypocalcemi. Procesy
kompensacyjne są uważane za odpowiedzialne za utratę kości. Jedno z badań wykazało
znaczne zwiększenie poziomu parathormonu kilka godzin po dawce bumetanide, który
promuje resorpcję kości. Wykazano, że cyklosporyna zwiększa resorpcję kości in vivo.
Ponieważ często jest przyjmowana z GKS, trudno jest rozróżnić, w jakim stopniu to
cyklosporyna przyczynia się do niepożądanych efektów szkieletowych. Jej stosowanie wiąże
się ze wzrostem stężenia osteokalcyny. Ponieważ GKS obniżają osteokalcynę, sugeruje to
wtórny proces zwiększonego obrotu kostnego w wyniku zastosowania cyklosporyny. Utrata
tkanki kostnej wydaje się być zależne od dawki i czasu. Pacjenci po transplantacji często już
przed operacją mieli osteoporozę lub osteopenię. Zarządzanie zdrowiem kości obejmuje
zmniejszenie czynników ryzyka, suplementację wapnia i witaminy D oraz ćwiczenia fizyczne
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L25

RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTEM LECZNICZYM A SUPLEMENTEM DIETY
Frankiewicz T.
TTFarma Science Consulting
Słowa kluczowe: suplement diety, lek, farmakoterapia, osteoporoza
Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak na świecie, rośnie w ostatnich latach
bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 roku ok. 3,5 miliarda
złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie.
Suplementy diety zajmują coraz większą powierzchnię półek aptecznych. Wygląd opakowań
jak i postać farmaceutyczna jest często zaprojektowana bardzo profesjonalnie tak,
że większość pacjentów, a często farmaceutów czy lekarzy nie od razu skojarzy fakt, że to co
trzyma w ręku to nie lek, a właśnie suplement diety. Suplementy diety i leki to różne
kategorie produktów. Różnice wynikają już z uregulowań prawnych i dotyczą osobnych
procedur produkcyjnych, procedur dotyczących dystrybucji i mają zasadniczy wpływ na ich
jakość. Regulacje prawne dotyczące suplementów diety opisuje zasadniczo Ustawa z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wszystko co dotyczy leków reguluje
natomiast Ustawa „Prawo Farmaceutyczne”. Zgodnie z zapisem ustawy „suplement diety to
środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący
skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji
wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny […]. Nie ma zatem mowy w przypadku
suplementów diety o jakimkolwiek działaniu terapeutycznym. Lek natomiast to substancja
lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub
leczenia chorób występujących u ludzi i zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy
lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu
poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Jeżeli mamy do
czynienia z lekiem, to wiemy, że producent musiał dostarczyć informacje odnośnie
farmakokinetyki, czyli mówiąc ogólnie informacje co do szybkości uwalniania substancji
czynnej, jej biodostępności i szybkości eliminacji z ustroju. Suplement diety takich danych nie
posiada. Producent leku musi przedstawić dane odnośnie możliwych działań niepożądanych
czy interakcji. Producent suplementu diety nie zbiera i nie podaje takich informacji. Lek po
wyprodukowaniu podlega procedurze zwolnienia (każda jego seria) z czym wiąże się kolejna
analiza jakości. Suplement diety nie podlega takiej procedurze. Natychmiast po
wyprodukowaniu trafia na rynek. Kupując lek mamy gwarancję, że znajduje się w nim
określona - co do ilości i jakości - substancja czynna, że dana substancja czynna uwalnia się
i jest przyswajana (biodostępna) w określonej ilości, a to oznacza, że wywrze ona określone
działanie farmakologiczne. W przypadku suplementu diety takiej pewności nie mamy.
Przytoczone powyżej różnice między lekiem a suplementem diety jasno pokazują dlaczego
nie powinno się stosować tych ostatnich jako narzędzi terapeutycznych i dlaczego
ustawodawca tak wyraźnie i dobitnie to stwierdza. Stosowanie suplementów diety jako
elementu interwencji terapeutycznej w sytuacjach chorobowych może, z wymienionych
uprzednio przyczyn, prowadzić do braku poprawy lub pogorszenia się stanu chorego. Dlatego
też stosowanie suplementów diety jako produktów leczniczych może być poważnym błędem.
Szeroki rynek suplementów diety zawierających także wapń czy witaminę D 3 sprawia, że
wielu lekarzy odruchowo zaleca je jako element terapii poważnych schorzeń w tym
osteoporozy. Natomiast w trakcie leczenia osteoporozy powinno się dawkować wapń bardzo
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precyzyjnie, mając pewność odpowiedniej jego ilości, uwalniania się, a co za tym idzie
określonej biodostępności tego pierwiastka. Jest to tym ważniejsze, że odpowiednia,
efektywna podaż wapnia i witaminy D jest zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
fundamentem prawidłowego leczenia osteoporozy. W tych przypadkach powinniśmy
zdecydowanie sięgać po leki, które gwarantują nam odpowiednie parametry
farmakokinetyczne (uwalnianie i biodostępność), z przemyślaną, optymalną z punktu
widzenia przyswajalności wapnia postacią farmaceutyczną. Należy pamiętać, że suplementy
diety są zasadniczo formą żywności - środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie
normalnej diety. W wielu sytuacjach stosowanie suplementów diety zamiast leków u ludzi
chorych, niesie ryzyko nie tylko braku efektu leczniczego, lecz także może przyczynić się do
pogorszenia stanu zdrowia pacjentów.

L25

DIFFERENCES BETWEEN THE MEDICINE AND A DIETARY SUPPLEMENT (DS)
Frankiewicz T.
TTFarma Science Consulting
Key words: dietary supplements, medicine, drug, pharmacotherapy, osteoporosis
The market of dietary supplements, both in Poland and in the world, has been growing
dynamically in the recent years. Its value amounted in our country to approx. 3.5 billion PLN
in 2014, and its growing tendency should continue in the coming years. Dietary supplements
(DS) continue to gain more space on the pharmacy shelves. Their appearance, packaging and
pharmaceutical form is often very professional, so that most of the patients, and often even
pharmacists or doctors do not immediately associate the fact, that what they hold in their
hands is not just a medicine but a dietary supplement. Dietary supplements and medicines
are different product categories. The first differences stem from regulatory requirements
and relate to distinct production and distribution procedures, that have a major impact on
quality of the product. In Poland, legal regulations related to dietary supplements are
described in the Act “On food and nutrition safety”, dated 25 August 2006, while everything
that applies to medicines is regulated by the Act of the "Pharmaceutical Law". According to
the law “a dietary supplement is a nourishment, with an aim to supplement a normal diet,
and is a concentrated source of vitamins or minerals or other substances with a nutritional
or other physiological value […]” Thus, nutritional supplements do not exert any therapeutic
effect. In contrast, a drug is a substance (or a mixture of substances), which possesses
properties to treat or prevent disease in human beings and animals, or which is given in
order to diagnose, restore, improve or modify physiological functions by exerting
a pharmacological, immunological or metabolic action. When dealing with a drug/medicine,
it is mandatory for the manufacturer to collect, analyze and provide regulatory authorities
with the pharmacokinetic data of the compound, in other words an information about
release rate of an active substance, its bioavailability and the rate of its elimination from the
body. The manufacturer of a dietary supplement does not collect or have such data. Drug
manufacturer must provide data on possible side effects or interactions. The manufacturer
of DS does not collect and does not provide such information. Each batch of a manufactured
medication must pass a mandatory “quality assurance release” by qualified personnel,
before the drug is made available on the market. In contrast, dietary supplements are not
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submitted to such examination, and can reach the market shortly after being produced.
Therefore, when buying a medicine one has a guarantee that it contains a strictly
determined amount and type of active substance, that an active substance is released, and
that its specified amount is absorbed (bioavailable) to achieve expected pharmacological
effect. In the case of a dietary supplement we do not have such certainty. The above
outlined differences between a medicine and a dietary supplement clearly show why one
should not use the latter one as a therapeutic tool, and why the legislator so clearly and
emphatically stated so. Accordingly, implementing supplements as a part of a therapeutic
intervention in case of a disease may, for the aforementioned reasons, lead to a lack of
improvement or worsening of the condition of the patient. Therefore, the use of dietary
supplements as medicinal products may be a serious mistake. The abundance of food
supplements containing calcium and vitamin D3 leads many doctors to automatically
recommend them as a part of therapy for severe diseases, including osteoporosis. While it
has to be stressed, that treatment of osteoporosis requires a very precise dosing of calcium
to ensure an adequate bioavailability of this particular element. This is all the more
important because in accordance with the latest recommendations, an appropriate dosing
and effective intake of calcium and vitamin D form the basis of a proper treatment of
osteoporosis. In these cases, one should definitely go for the drugs that guarantee
appropriate pharmacokinetic parameters (release and bioavailability) combined with
a thoughtful, optimal pharmaceutical form. We should keep in mind that dietary
supplements are essentially a form of food – a nourishment, which purpose is to supplement
a normal diet. In many situations, the use of dietary supplements instead of drugs/medicines
in patients, carries not only the risk of an absent therapeutic effect, but may also contribute
to a deterioration of the health status of these patients.
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L26

ANTIRESORPTIVE MEDICATIONS IN OTHER BONE DISEASES
(PAGET’S DISEASE AND OSTEOGENESIS IMPERFECTA)
Lesnyak O.M.
Department of Family Medicine, Ural State Medical University, Ekaterinburg
Department of Family Medicine, North West Mechnikov State Medical University, Saint
Petersburg, Russian Federation
Key words: Paget’s disease of bone, osteogenesis imperfecta, treatment
Introduction. Paget’s disease of bone and osteogenesis imperfecta both are relatively
rare bone disorders, however, sometimes, very disabling. The aim of this study was to
present state of the art of the antiresorptive treatment of these diseases.
Paget’s disease (osteitis deformans) is a chronic metabolic bone disease characterized
by increased bone turnover and excessed yet chaotic bone formation. Nitrogen-containing
bisphosphonates suppress osteoclast-mediated bone resorption, and therefore they are
considered as treatment of choice. Zoledronic acid is considered to be the most potent. The
main indication for treatment are clinical symptoms of Paget’s disease such as bone pain,
hypercalcemia due to immobilization, neurologic deficit associated with vertebral deformity,
high-output congestive heart disease, etc. Bisphosphonates also are recommended before
orthopedic surgery to reduce possible bleeding. Although, large randomized trial PRISM
failed to demonstrate the benefit of treating asymptomatic patients, it is generally
recommended that the decision to treat or not the asymptomatic patient should be based
on patient’s individual risk of complications as well as on his/her preference. The treatment
regimens include 40 mg/day x 6 months for alendronate, 30 mg/day x 2 months for
risedronate, 60 mg/day x 3 days for i.v. pamidronate, 6 mg/day x 2 days for i.v. ibandronate
and 5 mg once for i.v. soledronic acid. A few cases of effective treatment with denosumab
were published. Sufficient amount of Ca and vitamin В should accompany the treatment.
The therapy is monitored with serum alkaline phosphatase levels and X-rays of the lesions.
Treatment with a potent bisphosphonate may produce long remissions. Although, the
secondary resistance to intravenous pamidronate is not uncommon.
Osteogenesis imperfecta is an inherited disorder of collagen type I characterized with
bone fragility and low bone mass. Again, the most common treatment in this bone disease
are bisphosphonates. In contrast to adults, in children the suppression of bone resorption
after the discontinuation of bisphosphonates is shorter due to higher bone turnover.
Children with osteogenesis imperfecta treated with bisphosphonates at early age have
normal growth. I.v. pamidronate increases the size of vertebrae and even reshapes preexisting vertebral compression fractures; it is safe and beneficial even in very young and
severely affected patients. Both oral and i.v. bisphosphonates are used. Although, many
clinical trials reported significant increase in BMD and pain reduction compared to placebo,
the data on reduction of fractures rate is inconclusive. Overall, bisphosphonates should be
discontinued after 1- 2 years of treatment.
In conclusion, bisphosphonates are the most frequently used class of drugs in Paget’s
disease and osteogenesis imperfecta. The regimens differ from osteoporosis treatment, but
due to shorter duration of therapy, the rate and spectrum of side effects might be different.
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L26

ANTYRESORPCYJNE LEKI W INNYCH CHOROBACH KOŚCI
(CHOROBIE PAGETA I WRODZONEJ ŁAMLIWOŚCI KOŚCI)
Lesnyak O.M.
Department of Family Medicine, Ural State Medical University, Ekaterinburg
Department of Family Medicine, North West Mechnikov State Medical University, Saint
Petersburg, Russian Federation
Słowa kluczowe: choroba kości Pageta, wrodzona łamliwość kości, leczenie
Wprowadzenie: Choroba Pageta kości i wrodzona łamliwość kości są stosunkowo
rzadkimi chorobami, czasami jednak prowadzącymi do kalectwa. Celem pracy jest
przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat leczenia antyresorpcyjnego tych chorób.
Choroba Pageta (osteitis deformans) jest przewlekłą chorobą metaboliczną kości
charakteryzującą się zwiększonym obrotem kostnym i nasilonym, a jednocześnie
chaotycznym kościotworzeniem. Zawierające azot bisfosfoniany tłumią zależną od
osteoklastów resorpcję kości, a zatem są one uznawane za leczenie z wyboru. Kwas
zoledronowy jest uważany za najsilniejszy. Głównym wskazaniem do leczenia są objawy
kliniczne choroby Pageta takie jak ból kości, hiperkalcemia na skutek unieruchomienia,
deficyty neurologiczne związane z deformacjami kręgosłupa, nasilona zastoinowa choroba
serca, etc. Bisfosfoniany zalecane są również przed operacjami ortopedycznymi celem
zmniejszenia ewentualnego krwawienia. Pomimo, ze w dużym badaniu z randomizacją
„PRISM” nie udało się wykazać korzyści z leczenia pacjentów asymptomatycznych,
generalnie rekomenduje, by decyzja o wdrożeniu, bądź nie -leczeniu pacjentów
bezobjawowy, powinna być podjęta w oparciu o indywidualne ryzyka powikłań danego
pacjenta, jak również o jego / jej preferencje.
Schematy leczenia obejmumją: 40 mg / dobę x 6 miesięcy alendronianu, 30 mg / dobę x 2
miesiące ryzedronianu, 60 mg / dobę x 3 dni pamidronianu dożylnie, 6 mg / dzień x 2 dni
dożylnie ibandroniannu i 5 mg raz dożylnie kwasu zoledronowego. Opublikowano kilka
przypadków skutecznego leczenia denosumabem. Leczeniu powinny towarzyszyć:
dostateczna ilość Ca i witaminy В. Terapia jest monitorowana poziomem fosfatazy zasadowej
w surowicy i rtg. uszkodzeń. Leczenie silnym bisfosfonianami może powodować długie
remisje. Wtórna oporność na pamidronian dożylny nie jest niczym niezwykłym. Wrodzona
łamliwość kości jest wrodzonym zaburzeniem kolagenu typu I, charakteryzuje się kruchością
kości i niską masą kostną. Ponownie, najczęstszym sposobem leczenia tej choroby kości są
bisfosfoniany. W przeciwieństwie do osób dorosłych, u dzieci zahamowanie resorpcji kości
po przerwaniu leczenia bisfosfonianami jest krótsze na skutek wyższego obrotu kostnego.
Dzieci z wrodzoną łamliwoścą kości leczone bisfosfonianami w młodym wieku mają normalny
wzrost. Dożylny pamidronian zwiększa rozmiar kręgów, a nawet zmienia kształt istniejących
wcześniej złamań kompresyjnych kręgów; jest to bezpieczne i korzystne, nawet u pacjentów
bardzo młodych i poważnie chorych. Wykorzystywane są bisfosfoniany zarówno doustne, jak
i dożylnie. Mimo wielu badań klinicznych odnotowujących znaczny wzrost BMD i
zmniejszenie bólu w porównaniu do placebo, dane na temat obniżenia poziomu złamań nie
są jednoznaczne. Ogólnie rzecz biorąc, podawanie bisfosfonianów należy przerwać po 1- 2
latach leczenia. Podsumowując, bisfosfoniany są najczęściej stosowaną grupą leków w
chorobe Pageta i wrodzonej łamliwości kości. Schematy leczenia różnią się od leczenia
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osteoporozy, jednak ze względu na krótszy czas leczenia, szybkość i spektrum skutków
ubocznych może być odmienne.

TH

65 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

L27

WYTYCZNE W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW
Kucharz E.
Katedra i Klinka Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, leczenie
Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) należy do najczęściej stawianych rozpoznań
u ludzi starszych. Około 25% osób w wieku powyżej 55 lat cierpi na OA stawów kolanowych,
a OA charakteryzuje się uszkodzeniem struktur stawowych, szczególnie chrząstek i kości,
które może być zanikowe lub wytwórcze, a objawia się bólem, nasilającym przy ruchu i
obciążeniu oraz ograniczeniem czynności stawu. OA może być umiejscowiona lub uogólniona
i odznacza się niewielkim odczynem zapalnym.
W leczeniu OA łączy się metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Leczenie
ukierunkowane jest na zmniejszenie bólu i zapewnienie sprawności funkcjonalnej. Istotna
jest redukcja modyfikowalnych czynników ryzyka, bezpieczne długotrwałe stosowanie leków,
a także używanie sprzętu pomocniczego (laska, chodzik, ortezy) oraz edukacja chorego i jego
rodziny.

L27

MANAGEMENT STRATEGY OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
Kucharz E.
Department of Internal Medicine and Rheumatology, Medical University of Silesia, Katowice
Key words: osteoarthritis, therapy
Osteoarthritis (OA) is one of the most common diagnosis made in older patients.
About 25% of individuals aged over 55 years suffer from knee OA, and hip OA is found in 311% of patients aged over 35 years. OA is characterized by damage of all joint components,
especially cartilage and bone, and the osseous reaction can be atrophic or hypertrophic.
Typical findings in OA are usage-related pain and functional limitation of the joints. The
disease can be generalized or localized, as well as associated with minor inflammation.
Management of OA patient requires a combination of pharmacological and nonpharmacological treatment. Therapy is focused on pain control and preservation of
functional joint efficacy. It is of importance to reduce risk factors which can be modified as
well as to apply a long-term safe medication, medical appliances (cane walker, joint
orthotics), and education of patient and his/her family.
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KOMU I KIEDY ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
Kruczyński J. , Markuszewski J., Woźniak W.
Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
Słowa kluczowe: endoprotezoplastyka stawu biodrowego, endoprotezoplastyka stawu
kolanowego
Wstęp. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego jest jedną z najbardziej
ekonomicznie i medycznie uzasadnionych procedur w medycynie. Liczba wykonywanych
w ośrodkach ortopedycznych na całym świecie operacji systematycznie wzrasta.
Cel pracy. Celem pracy jest zaprezentowanie ewolucji wskazań i przeciwwskazań do
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, uwzględniających między innymi
rodzaj schorzenia, wiek, aktywność i oczekiwania chorych. Podjęta zostanie także próba
wykazania wpływu najnowszych technologii materiałowych stosowanych w endoprotezach
na poszerzenie wskazań i poprawę wyników leczenia.
Wyniki.
Wiek. Klasycznym wskazaniem do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego jest
grupa wiekowa powyżej 65. r.ż. Jak wykazują krajowe rejestry artroplastyk, coraz częściej
jednak wymienia się stawy u młodszych chorych. W bardzo wyselekcjonowanych
przypadkach dotyczy to chorych poniżej 20. r.ż., nawet będących w okresie wzrostu.
Schorzenie. Największą grupę stanowią zmiany zwyrodnieniowe stawów, idiopatyczne
i wtórne. Częste są także operacje w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, będące
dużym wyzwaniem dla operatora z uwagi na niską jakość i ubytki kości.
Znaczenie aktywności i oczekiwania chorych. Rola najnowszych technologii. Rozszerzenie
wskazań do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego i adresowanie tych
procedur do coraz młodszych chorych było możliwe dzięki postępowi technologicznemu
wyrażającemu się udoskonaleniami materiałowymi i w zakresie kształtu i rodzaju implantów.
Dzięki nanotechnologii znaczący postęp dokonuje się także w zakresie modyfikacji
powierzchni endoprotez, umożliwiając ich pokrywanie cząstkami osteoindukcyjnymi
i osteokondukcyjnymi oraz antybakteryjnymi. Gwarantuje to lepsze połączenie z otaczającą
kością oraz zmniejszenie ryzyka okołoprotezowej infekcji. Dotychczasowe zasadnicze
oczekiwania w stosunku do artroplastyki, takie jak zniesienie dolegliwości bólowych
i przywrócenie podstawowych funkcji rozszerzone zostały o bardziej zaawansowane,
uwzględniające nawet kontrolowaną aktywność sportowo-rekreacyjną.
Wnioski. Wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego są bardzo dobre
w wieloletnim okresie obserwacji. Pokazują to krajowe rejestry artroplastyk. Stałe
doskonalenie implantów pozwala na ich stosowanie u coraz młodszych chorych. Oczekiwania
tej grupy w aspekcie funkcji po operacji są wysokie, a rozwiązania materiałowokonstrukcyjne pozwalają na ich spełnienie.
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WHO AND WHEN NEEDS HIP AND KNEE ENDOPROTHESIS
Kruczyński J. , Markuszewski J., Woźniak W.
Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
Key words: hip alloplasty, knee alloplasty
(English abstract not submitted)
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NIEPOTRZEBNE ARTROSKOPIE
Sibiński M., Synder M.
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi
Słowa

kluczowe: artroskopia, leczenie
małoinwazyjne, konflikt panewkowo-udowy

operacyjne,

choroba

zwyrodnieniowa,

leczenie

Postęp technologiczny w XX wieku umożliwił wzrost przeprowadzanych artroskopii
stawów. Jednymi z częściej wykonywanych operacji są zabiegi artroskopowe takie jak:
„czyszczenie” stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej z ewentualnym, częściowym
usunięciem łąkotki przyśrodkowej, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL),
usunięcie konfliktu panewkowo-udowego (KPU) w stawie biodrowym, odbarczenie
przestrzeni podbarkowej stawu barkowego, czy rekonstrukcja stożka rotatorów. Celem tej
prezentacji jest krytyczna ocena wybranych procedur artroskopowych stawów.
Ocena wyników tych procedur nie nadąża za ich rosnącą popularnością. Dopiero w roku
2000 zostały przeprowadzone badania rygorystycznie oceniające ich efekty, które wykazały,
że artroskopowe „czyszczenie” kolana z powodu choroby zwyrodnieniowej nie dawało
lepszych wyników niż procedura placebo (sham procedure) w łagodzeniu bólu kolana lub
poprawy stanu funkcjonalnego, oraz że pacjenci, którzy przeszli artroskopowe, częściowe
usunięcie uszkodzonej zwyrodniałej łąkotki na ogół nie wykazali większej poprawy niż ci,
którzy przeszli pozorowaną resekcję łąkotki lub intensywną fizykoterapię. Dane rejestru
szwedzkiego dotyczące rekonstrukcji ACL na grupie 8584 pacjentów opublikowane w 2013
roku wykazały, że jedynie 19,7% z nich wróciło do pełnej sprawności, a 28,9% oceniono jako
niepowodzenie leczenia. Dane brytyjskie wskazują na znaczny wzrost liczby zabiegów
podbarkowej dekompresji i naprawy uszkodzeń stożka rotatorów. Podkreślają jednak, że
ze względu na brak dowodów na skuteczność tych zabiegów oraz znaczny wzrost liczby
wykonywanych procedur, istnieje pilna potrzeba dobrze zaprojektowanych badań
klinicznych w celu udokumentowania ich skuteczności klinicznej. Pojawiają się również
dowody sugerujące ostrożność w artroskopowym leczeniu KPU. Np. nie stwierdzono
korelacji między morfologią panewki i ciężkością deformacji typu krzywki (cum) i nie ma
dowodów na globalne lub miejscowe nadmierne pokrycie głowy przez panewkę stawu
biodrowego i tym samym "mieszanych" KPU. Krzywka na szyjce kości udowej może wywołać
obciążenie zewnętrznej krawędzi panewki, ale jej usunięcie może powodować przyspieszone
zużycie stawu.
Konieczne są dalsze obserwacje, aby wzmocnić podstawy naukowe i dostosować politykę
szpitali i praktykę medyczną na bazie rygorystycznych badań opartych na faktach.
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UNNECESSARY ARTHROSCOPIES
Sibiński M., Synder M.
Clinic of Orthopedic and Pediatric Orthopedic MU of Łódź
Key words: arthroscopy, surgical treatment, osteoarthritis, minimally invasive treatment,
femoral-acetabular conflict
Technological advances throughout the 20th century enabled an increase in
arthroscopic surgery. One of most commonly performed procedures are: arthroscopic
debridement for knee osteoarthritis (OA) and arthroscopic partial meniscectomy for
symptomatic meniscal tear in the setting of OA, ACL reconstruction, treatment of femoroacetabular impingement (FAI) of the hip, subacromial decompression and rotator cuff repair.
The aim of the study was a critical review of selected arthroscopic procedures.
However, evaluation of the outcomes of these procedures lagged behind their rising
popularity. Not until the early 2000s were rigorous outcomes studies conducted; these
showed that arthroscopic debridement for OA was no better than a sham procedure in
relieving knee pain or improving functional status, and that patients who underwent
arthroscopic partial meniscectomy for a degenerative meniscal tear generally did not show
more improvement than those who underwent sham meniscal resection or an intensive
course of physical therapy. Data of Swedish National Knee Ligament Register published in
2013 on 8584 patients who had ACL reconstruction performed showed that only 19.7% of
them returned to previous activities and 28.9% were rated as treatment failure. British data
confirms increasing number of subacromial decompression and rotator cuff repair
performed in their country. Given the lack of evidence for the effectiveness of these
operations and the significant increase in the number of procedures being performed in UK,
there is an urgent need for well-designed clinical trials to determine evidence of clinical
effectiveness. The literature gives also results suggesting careful consideration of
arthroscopic treatment of FAI. For example, there was no correlation between acetabular
morphology and the severity of cam lesion and no evidence of either global or focal overcoverage to support the diagnosis of “mixed” FAI. The femoral cam may provoke edge
loading but removal of any acetabular bearing surface when treating cam FAI might induce
accelerated wear.
Further investigation is needed to shore up the evidence base and bring policy and practice
in line with rigorous research.
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PIERWOTNA OSTEOARTROPATIA PRZEROSTOWA:
ODMIENNY OBRAZ KLINICZNY – OPISY PRZYPADKÓW

RODZINNE

WYSTĘPOWANIE

A

Górska A.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: pachydermoperoostosa, pierwotna osteoartropatia przerostowa
Wstęp. Pierwotna osteoartropatia przerostowa (hypertrophic osteoarthropathy – HOA)
określana jako Zespół Touraine-Solente-Golé należy do rzadkich schorzeń. Rodzinne
występowanie sugeruje genetyczne tło uwarunkowane genem autosomalnie dominującym
lub recesywnym o zmiennej penetracji.
HOA może przebiegać jako postać pełnoobjawowa (zgrubienie i bruzdowatość skóry,
zwiększona potliwość rąk i stóp, „palce dobosza”, odokostnowy przerost kości długich,
niekiedy z zapaleniem stawów. W postaci niepełnoobjawowej dominują zmiany kostne o
charakterze przerostu odokostnowego kości długich z maczugowatością palców. Objawy
pachydermii z brakiem lub słabo wyrażonymi zmianami kostnymi występują pod postacią
„forme fruste”.
Cel. Celem pracy było przedstawienie odrębności obrazu i przebiegu klinicznego u
dzieci i młodzieży z rozpoznaniem pierwotnej osteoartropatii przerostowej.
Materiał i metody. Analizie poddano 6 pacjentów z 3 rodzin: I - trójka rodzeństwa (2
braci w wieku 16 (postać pełnoobjawowa) i 10 lat, II rodzina - 3 siostry w wieku 16, 12 i 10
lat, III rodzina: 18-letni chłopiec (posiadający 2 starszych zdrowych braci), bez obciążającego
wywiadu rodzinnego. Czas obserwacji klinicznej od 2-10 lat.
Wyniki. Pełnoobjawową postać rozpoznano u 2 starszych chłopców (16 i 18-letniego)
oraz u 16-letniej dziewczynki, z początkowymi objawami zapaleń stawów. Pozostałe
rodzeństwo demonstrowało głównie objawy maczugowatości palców i przerostu dystalnych
części kończyn dolnych.
Przeprowadzona diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie wtórnej postaci
HOA (m.in. nowotwory, zaburzenia hormonalne, schorzenia reumatyczne). Najbardziej
burzliwy przebieg choroby obserwowany był u 16-letniego (rodzina I) i u 18-letniego
pacjenta (rodzina III), objawy stawowe wymagały stosowania NLPZ (ang. NSAID).
Podejmowano próbę leczenia LMPCH (ang. DMARDs), Kolchicyną z umiarkowanym efektem
terapeutycznym.
Wnioski. 1. Pierwotna osteoartropatia przerostowa jest rzadkim schorzeniem,
ujawniającym się przed rozpoczęciem okresu dojrzewania, a jedynym początkowo
zauważalnym objawem u większości obserwowanych pacjentów była maczugowatość
palców.
2. Nawracające zapalenie wielostawowe towarzyszyło pacjentom z postacią
pełnoobjawową HOA, nie reagujące na leczenie lekami przeciwzapalnymi; najszybszy efekt
terapeutyczny uzyskano podczas leczenia kolchicyną.
3. Dokuczliwym objawem zgłaszanym przez pacjentów z HOA była wzmożona
potliwość rąk i stóp, która nie poddawała się stosowanej terapii.
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PRIMARY HYPERTROPHIC OSTEOARTHROPATHY: FAMILY HISTORY AND DIFFERENT
CLINICAL PICTURE – CASE REPORTS
Górska A.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: pachydermoperiostosis, primary hypertrophic osteoarthropathy
Objectives. Primary hypertrophic osteoarthropathy (HOA) referred to as the TouraineSoulente-Golé Syndrome (TSG) is a rare pathology. Its familial occurrence indicates a genetic
background determined by an autosomal dominant or recessive gene of variable
penetrance.
HOA can be fully symptomatic (skin thickening and furrows, increased sweating of the
hands and feet, clubbing of the fingers, periosteal long bone hypertrophy, sometimes with
arthritis. The partially symptomatic type shows predominance of periosteal hypertrophy of
the long bones with clubbing of the fingers. Symptoms of pachydermia with lacking or poorly
expressed bone lesions occur mainly as “forme fruste”.
Aim. The study objective was to present differences in the picture and clinical course
of primary HOA in children and adolescents diagnosed with the disease
Materials and methods. The analysis involved 6 patients from 3 families: I – three
siblings; 2 brothers aged 16 (fully symptomatic) and a 10-year old one, II - 3 sisters aged 16,
12 and 10 years, III: an 18- year-old teenager (having 2 healthy older brothers), without a
family history of the disease. The clinical follow-up time ranged from 2 to 10 years.
Results. The fully symptomatic type was diagnosed in 2 older boys and in a 16-year-old
girl with early symptoms of arthritis. The other siblings demonstrated mainly clubbing of the
fingers and hypertrophy of distal parts of the lower extremities.
The differential diagnosis excluded the secondary form of HOA (e.g. cancers, hormonal
disorders, rheumatic ailments). The most dramatic course of the disease was observed in the
16-year-old patient (family I) and in the 18-year-old one (family III). Articular symptoms
required the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). An attempt was made
to administer traditional disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) and colchicine,
which brought a moderate therapeutic effect.
Conclusions. 1. Primary hypertrophic osteoarthropathy is a rare disease which appears
before puberty. The only initial symptom in the majority of patients was clubbing of the
fingers.
2. Recurrent polyarthritis accompanied patients with fully symptomatic HOA and failed
to respond to anti-inflammatory therapy; treatment with colchicine brought the quickest
effect.
3. Increased sweating of the hands and feet, which did not respond to treatment, was
a troublesome symptom reported by HOA patients.
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KOMPLEKSOWY ZESPÓŁ BÓLU REGIONALNEGO (CHOROBA SUDECKA)
Sawicki A.Z.
Praktyka Lekarska, Centrum Medyczne Synexus, Warsaw
Słowa kluczowe: Kompleksowy zespół bólu regionalnego, choroba Sudecka, algodystrofia
Kompleksowy zespół bólu regionalnego (KZBR ang. CRPS – Complex regional pain
syndrome) jest relatywnie częstą przyczyną niesprawności o nie ustalonej patofizjologii,
może rozwinąć się ze skutkami nieproporcjonalnymi do wielkości urazu kończyn jako:
Typ I - bez uszkodzenia nerwu (CRPS I – poprzednio choroba Sudecka) lub
Typ II – z uszkodzeniem nerwu (CRPS II lub causalgia).
Kryteria Diagnostyczne wg. Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Bólu:
1. utrzymujący się ból, nieproporcjonalny do zdarzenia wywołującego;
2. co najmniej 1 objaw opisany poniżej w co najmniej w 3 następujących kategoriach:
A. Czuciowy: przeczulica lub allodynia;
B. Naczyniowy: zmiana koloru skóry, asymetria koloru lub ciepłoty;
C. Gruczoły potowe/obrzęk: zmiany lub asymetria potliwości, obrzęki;
D. Ruchowe/troficzne: zmniejszony zakres ruchów, dysfunkcja np. osłabienie, drżenie,
dystonia lub zmiany troficzne np. włosów, paznokci, skóry, mięśni;
3. co najmniej 1 objaw w czasie badania, w co najmniej 2 kategoriach:
A. Czuciowy: hyperalgesia po ukłuciu, allodynia (na lekki dotyk, na różnice temperatury,
ucisk tkanek głębokich lub ruch w stawie).
B. Naczyniowy: stwierdzona asymetria temperatury (>1°C), zmiana koloru skóry lub
asymetria koloru skóry.
C. Gruczoły potowe/obrzęk: zmiany lub asymetria potliwości, obrzęki.
D. Ruchowe/troficzne: zmniejszony zakres ruchów, dysfunkcja np. osłabienie, drżenie,
dystonia lub zmiany troficzne np. włosów, paznokci, skóry, mięśni.
4. Brak innego rozpoznania lepiej wyjaśniającego dolegliwości i objawy.
Częstość występowania Zespołu oszacowano na 26,4 na 100.000 osób, u kobiet co najmniej
trzy razy częściej niż u mężczyzn. Szczyt występowania pomiędzy 37-50 r.ż.
Obrazy kliniczne: U chorych mogą występować trzy typy przebiegu choroby i objawów
klinicznych:
1. Okres pierwszy – „gorący” lub „czerwony” charakteryzuje się silnym i palącym, piekącym
bólem oraz skurczem naczyń, który jest przyczyną zmian ucieplenia i koloru skóry.
2. Okres drugi- “zimny” lub “blady” charakteryzuje się bardziej intensywnymi bólami. Obrzęki
rozszerzają się, zmniejsza się wzrost włosów, w Rtg zanik kości plamisty lub osteoporoza,
stawy zanikają oraz mięśnie ulegają zanikowi.
3. Okres trzeci – “atroficzny” prowadzi do trwałych zmian skóry i kostnych. Dominuje zanik
mięśni, przykurcze oraz stawy w pozycji zgięciowej.
Rozpoznanie jest oparte o wywiady i badanie chorego. Nie ma testów laboratoryjnych.
Użyteczne badania: Rtg, scyntygrafia, MRI kości, termografia, przepływy naczyniowe.
Leczenie – często połączenie różnych metod jest konieczne, np. przeciwbólowe,
poprawiające przepływy, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, antyresorpcyjne,
fizykoterapia, miejscowe analgetyki.
Wnioski. W Kompleksowym Zespole Bólu Regionalnego rozwiązaniem jest wczesne
rozpoznanie oraz wczesne leczenie dopasowane do Pacjenta.
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COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME (SUDECK’S DISEASE)
Sawicki A.Z.
Praktyka Lekarska, Centrum Medyczne Synexus, Warszawa, Poland
Key words: CRPS, Complex regional pain syndrome, Sudeck’s Disease
Complex regional pain syndrome (CRPS) is a relatively common disabling disorder of
unknown pathophysiology may develop as a disproportionate consequence of a trauma
affecting the limbs without nerve injury (CRPS I - previously Sudeck’s syndrome ), or reflex
sympathetic dystrophy [RSD]) or with obvious nerve lesions (CRPS II) or causalgia.
Diagnostic criteria: International Association for the Study of Pain (IASP) criteria:
1. Continuing pain that is disproportionate to any inciting event
2. At least 1 symptom reported in at least 3 of the following categories:
A. Sensory: Hyperesthesia or allodynia;
B. Vasomotor: Temperature asymmetry, skin color changes, skin color asymmetry;
C. Sudomotor/edema: Edema, sweating changes, or sweating asymmetry;
D. Motor/trophic: Decreased range of motion, motor dysfunction (e.g. weakness, tremor,
dystonia), or trophic changes (e.g. hair, nail, skin).
3. At least 1 sign at time of evaluation in at least 2 of the following categories:
A. Sensory: Evidence of hyperalgesia (to pinprick), allodynia (to light touch, temperature
sensation, deep somatic pressure, or joint movement);
B. Vasomotor: Evidence of temperature asymmetry (>1°C), skin color changes or
asymmetry.
C. Sudomotor/edema: Evidence of edema, sweating changes, or sweating asymmetry;
D. Motor/trophic: Evidence of decreased range of motion, motor dysfunction (e.g.
weakness, tremor, dystonia), or trophic changes (e.g. hair, nail, skin).
4. No other diagnosis better explaining the signs and symptoms.
Epidemiology. The estimated overall incidence rate of CRPS was 26.2 per 100,000 person
years with females affected at least three times more often than males. CRPS peak incidence
is between 37 and 50 years.
Types of disease evolution. Patients have one of the three following types of disease
progression:
1. Stage one – “hot” or “red” is characterized by severe, burning pain and vasospasm is that
which causes the changes in the color and temperature of the skin.
2.Stage two – “cold” or “pale” is characterized by more intense pain. Swelling spreads, hair
growth diminishes, osteoporosis becomes severe and diffuse, joints thicken, and muscles
atrophy.
3.Stage three –“atrophic” is characterized by irreversible changes in the skin and bones.
There is marked muscle atrophy, contractions of the muscles and tendons that flex the
joints.
Diagnosis is based on medical history and exam. No specific diagnostic laboratory tests.
Useful procedures: bone scitigraphy, X-ray, MRI, thermography, blood flow.
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Treatment. Often, a combination of various therapies is necessary e.g. pain relievers,
vasodilators, antidepressants and anticonvulsants, antiresorptives for bone loss, physical
therapy, topical analgesics.
Conclusion: ICEPS need recent diagnosis and tailor treatment to the specific case.
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NEUROPATHIC PAIN COMPONENT IN PATIENTS OF DIFFERENT AGE WITH OSTEOARTHRITIS
OF KNEE JOINTS
Povoroznyuk V., Pryimych U.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: neuropathic pain, osteoarthritis, age
Introduction. Osteoarthritis-induced pain іs a result of nociceptor stimulation,
associated with local tissue damage and inflammation. Resent data suggest the presence of
neuropathic pain symptoms in patients with osteoarthritis.
The aim of this study was to estimate the structure of pain syndrome and reveal the
presence of neuropathic pain component in patients suffering from the knee osteoarthritis.
Materials and Methods. We’ve examined 23 patients with knee osteoarthritis aged
45-89 years (average age 66.9 ±1.3 years). Patients were divided into 3 groups according to
age:
A – 45-59 years (n=5);
B – 60-74 (n=12);
С – 75-89 (n=6).
To assess the NP component, we used painDETECT, LANSS, DN4 questionnaires. To assess
intensity of pain, visual analogue scale was used.
For statistical analysis of results, ANOVA, correlation and regression analysis were applied.
Results. Regression analysis shows correlation between the questionnaires: LANSS
and painDETECT (r=0.76, p=0.000001), DN4 and painDETECT (r=0.8, p=0.000001). 69,6% of
patients with knee osteoarthritis taking the painDETECT were unlikely to have the NP
component, 21.7% might possibly, 8.7% - probably had it. LANSS scale: 34.8% probably had
NP. DN4 scale: 39.1% probably had NP. We found a tendency to an elevating neuropathic
pain component, according to all the screening scales. Pain in a group of elderly patients of
75-89 years was found to be intensifying; however, these data were not significant.
Conclusions. Thus, in patients with osteoarthritis the pain syndrome may reveal NP
features. Identification of these would promote a targeted treatment strategy.
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SARKOPENIA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Czerwiński E.1,2, Berwecka M.1, Boczoń K.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: sarkopenia, definicja EWGSOP, patogeneza, rozpoznanie sarkopenii,
profilaktyka, leczenie
Zgodnie z kliniczną definicją opracowaną przez EWGSOP (The European Working Group
on Sarcopenia in Older People), sarkopenia jest zespołem charakteryzującym się
postępującym i uogólnionym ubytkiem masy i siły mięśni szkieletowych z ryzykiem
następowej niepełnosprawności, niskiej jakości życia i śmierci. Do rozpoznania sarkopenii
upoważnia ocena masy mięśniowej, siły oraz funkcji mięśnia. Wyróżniamy sarkopenię
pierwotną – jedynymi wychwyconymi przyczynami jest wiek lub uwarunkowania genetyczne
oraz wtórną – znany jest jeden lub więcej czynników wywołujących.
Do objawów sarkopenii zalicza się ogólne osłabienie mięśni, niską wytrzymałość na
wysiłek, zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, spadek masy ciała, czy problemy
z oddychaniem (osłabienie przepony). Mogą również pojawiać się zaburzenia lękowe, apatia,
depresja. Spadek siły i masy mięśniowej prowadzi do osteoporozy, niepełnosprawności,
zwiększonego ryzyka upadków i zgonu.
Diagnostyka sarkopenii opiera się na ocenie masy mięśniowej, siły oraz funkcji mięśnia
(prędkość chodu). Do pomiaru masy mięśniowej stosowane są: rezonans magnetyczny,
tomografia komputerowa, densytometria oraz bioimpedancja. Najdokładniejszym pomiarem
jest tzw. Body Composition wykonywane na densytometrze, które odróżnia masę tłuszczową
i beztłuszczową. Zasadniczo stosuje się go do pomiaru ASM (Appendicular Skeletal Muscle
Mass) – norma dla kobiet 5,5 kg/m2, dla mężczyzn 7,23 kg/m2. Siła mięśniowa sprawdzana
jest dynamometrem na podstawie siły ścisku ręki. Norma dla kobiet – powyżej 20 kg, dla
mężczyzn – powyżej 30 kg. Do pomiaru funkcji może posłużyć test Timed Up and Go.
Systematyczna aktywność fizyczna i prawidłowa dieta są obecnie jedynymi
efektywnymi metodami zarówno profilaktyki, jak i leczenia sarkopenii spełniającymi kryteria
EBM. Za najefektywniejsze uważa się ćwiczenie oporowe, zwłaszcza z oporem
progresywnym, wpływające zarówno na przyrost siły, jak i masy mięśniowej. W następstwie
treningu oporowego wzrost siły mięśniowej obserwuje się znacznie wcześniej niż wzrost
masy mięśniowej. Wysiłki o charakterze aerobowym, wytrzymałościowym wpływają na
wzrost liczby mitochondriów w komórkach mięśniowych, ich kapilaryzację, podniesienie
poziomu progu mleczanowego i VO2 max, co przekłada się na sprawność ogólną. Za
najefektywniejszy uważa się trening o charakterze mieszanym, siłowo-wytrzymałościowym,
uzupełniony ćwiczeniami równoważnymi i profilaktyki upadków. Trening taki dodatkowo
wpływa na wzrost puli komórek satelitarnych w mięśniach szkieletowych osób starszych.
Wzrost aktywności fizycznej (a zwłaszcza trening siłowy) powoduje zwiększone zużycie białek
ustrojowych.
Drugim, kluczowym elementem leczenia sarkopenii jest modyfikacja diety. Wskazane
jest spożywanie 0,8-1,2 g białka/ kg masy ciała dziennie. Białka zapewniają odpowiedni
przebieg powysiłkowych procesów regeneracyjnych i są najważniejszymi bodźcami
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anabolicznymi dla mięśni szkieletowych. Wit. D3 – stymuluje syntezę miocytów, ich
różnicowanie, hamuje apoptozę, wpływa na przewodnictwo i skurcz mięśnia. Jak dotąd brak
jednoznacznych dowodów na efektywność suplementów diety i leczenia farmakologicznego.
Obiecujące wydają się być badania inhibitorów miostatyny, która jest endogennym ujemnym
regulatorem wzrostu mięśni. W badaniu klinicznym podawanie antymiostatyny wpłynęło na
zwiększenie masy mięśniowej, jednak nie zaobserwowano poprawy siły i sprawności.
Popularny preparat stosowany w chorobach układu krążenia – ACE (inhibitory konwertazy
angiotensyny) powoduje zwiększenie liczby mitochondriów, wzrost przekaźnictwa nerwowomięśniowego, polepszenie przepływu krwi w mięśniach, angiogenezy, efektu
przeciwzapalnego – co może wskazywać na jego potencjalną efektywność w leczeniu
sarkopenii.
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SARCOPENIA – DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Czerwiński E.1,2, Berwecka M.1, Boczoń K.1
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
2
Cracow Medical Centre, Krakow
Key words: sarcopenia, EWGSOP definition, pathogenesis, sarcopenia diagnosis, prevention,
management
According to the clinical definition developed by EWGSOP (The European Working
Group on Sarcopenia in Older People), sarcopenia is a syndrome characterised by
progressive and generalised loss of skeletal muscle mass and strength with a risk of adverse
outcomes such as physical disability, poor quality of life and death. The diagnosis criteria of
sarcopenia require assessment of muscle mass, strength and muscle function. There are two
types of sarcopenia: primary - where single cause is age or genetic predisposition and
secondary - there is one or more known factors involved.
The symptoms of sarcopenia include general muscle weakness, susceptibility to
fatigue, loss of movement coordination, balance, weight loss or breathing difficulty
(diaphragm weakness). Other symptoms can include anxiety, apathy or depression. Loss of
strength and muscle mass leads to osteoporosis, disability, increased risk of falls and death.
Diagnosis of sarcopenia is based on the assessment of muscle mass, strength and its
function. Assessment techniques used for the measurement of muscle mass are: magnetic
resonance (MRI), computed tomography (CT scan), dual energy X-ray absorptiometry (DXA)
and bioimpedance analysis (BIA). The most accurate measurement is Body Composition
performed on a densitometer, which distinguishes fat mass and lean mass. Basically, it is
used to measure the ASM (Appendicular Skeletal Muscle Mass) - cut-off point for women
5.5 kg/m2, for men 7.23 kg/m2. Muscle strength (handgrip) can be tested on a handheld
dynamometer. Cut-off point for women - over 20 kg for men - over 30 kg. For function
measurement the Timed Up & Go test can be performed.
Regular physical activity and healthy diet are the only effective methods for both the
prevention and treatment of sarcopenia complying with the EBM criteria. Resistance
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exercise (especially progressive-resistance exercise), affecting both strength and muscle
mass are considered to be the most effective. As a result of resistance training, increase of
muscle strength is observed much earlier than the growth of muscle mass. Aerobic and
endurance exercises promote growth of the number of mitochondria in muscle cells, their
capillarization, raisie in the level of lactate threshold and VO2 max, which translates into
overall physical fitness. Mixed training (strength-endurance exercises) supplemented with
balance exercises and falls prevention training is considered to be the most effective. Such
training also affects the growth of a satellite cell pool in skeletal muscle of the elderly. The
increase in physical activity (especially strength training) results in increased consumption of
proteins.
The second key element in the treatment of sarcopenia is modification of diet.
Recommended supplementation of proteins is 0.8-1.2 g/kg of body weight per day. Proteins
provide the proper post-exercise regeneration processes and are the most important
anabolic stimulus to skeletal muscle. Vitamin D3 stimulates the synthesis of myocytes, their
differentiation, inhibits apoptosis, affects the conductivity and muscle contraction. Currently,
there is no clear evidence on the effectiveness of dietary supplements and pharmacological
treatment. Clinical trials of myostatin inhibitors, endogenous negative regulator of muscle
growth, seem promising. In a clinical study administration of antimyostatin resulted in
increased muscle mass, but there was no improvement in strength and performance.
Popular medication used in cardiovascular disease - ACE (angiotensin-converting enzyme)
increases the number of mitochondria, neuromuscular transduction, improves muscle blood
flow, angiogenesis, anti-inflammatory effect - which may indicate its potential effectiveness
in the treatment of sarcopenia.
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OSTEOPOROZA I SARKOPENIA. DWIE CHOROBY CZY JEDNA?
Berwecka M.1, Czerwiński E.1,2, Boczoń K.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: sarkopenia, zespól kruchości, zespół dysmobilności, zespół lokomocyjny,
interakcje mięsień – kość
Wzrost zainteresowania badaczy sarkopenią, oprócz poszerzeniem wiedzy na jej
temat, zwrócił uwagę na wiele podobieństw pomiędzy tym zespołem a osteoporozą.
Podobieństwa te są tak liczne, że obecnie podnosi się postulat, że sarkopenia i osteoporoza
to nie dwie odrębne jednostki chorobowe a jedna – „dwie strony tej samej monety” – dla
której proponują nazwę „sarkoporoza”. Japońscy badacze uważają, że jest to tylko część
zespołu geriatrycznego nazwanego „zespołem lokomocyjnym” (locomotive syndrome) –
analogicznie do zespołu metabolicznego. Z kolei N. Binkley i in. nawiązując do Siris i jej nowej
koncepcji rozpoznania osteoporozy proponuje, by rozszerzyć to nowe podejście poza
osteoporozę. Sugeruje wykorzystanie zwiększonego ryzyka: złamania, upadku i upośledzenia
sprawności ruchowej do zdiagnozowania "syndromu dysmobilności” (dysmobility syndrome).
Pojawiają się również opinie, że osteoporoza i sarkopenia są tylko przejawem starzenia się
organizmu. W tym kontekście porównywanie BMD 70-latki do BMD 30-latki (T-score)
uważane jest za manipulację, a mówienie o osteoporozie jako o chorobie za przejaw
agresywnego marketingu firm farmaceutycznych.
Wiele przesłanek wskazuje na korelację pomiędzy sarkopenią a osteoporozą. Geneza
zarówno SP, jak i OP jest wieloczynnikowa. Czynniki te to m.in. zmiany hormonalne (głównie
niski poziom hormonów płciowych, hormon wzrostu, IGF-1), niski poziom aktywności
fizycznej, niska podaż białka w diecie i kataboliczne bodźce z przewlekłych zapaleń.
Wielkość osiągniętej szczytowej masy kostnej, jak i mięśniowej ma podłoże genetyczne.
Czynniki ryzyka, które wpływają na osteoporozę i sarkopenią są dziedziczne do 60-70%.
Zasugerowano również, że podłoże genetyczne może determinować reakcję kompleksu
mięsień-kość na bodźce.
Wykazano istnienie korelacji między wytrzymałością kości, masą mięśni i aktywnością
fizyczną i zidentyfikowano kilka QTL związanych z mechanosensytywnością. Związki
pomiędzy tymi dwoma tkankami zaobserwowano także w życiu płodowym.
Wpływ witaminy D3 na gospodarkę kwasowo-zasadową i BMD jest obecnie powszechnie
znany, ale zakres jej oddziaływania jest o wiele większy. Receptory dla niej znajdują się
w prawie wszystkich narządach, jest modulatorem ponad 200 genów regulując ich działanie.
Liczba receptorów dla witaminy D3 zmniejsza się z wiekiem, co wpływa na słabszą reakcję
miocytów na ten związek i prowadzi do spadku liczby włókien mięśniowych.
Hormony płciowe wpływają równocześnie na układ mięśniowi i kostny. Androgeny
odgrywają znaczącą rolę w rozwoju i podtrzymaniu obu tkanek i u mężczyzn i u kobiet.
Poziom testosteronu jest skorelowany z masą mięśniowa i BMD. Niedobory androgenów
charakteryzują się spadkiem BMD i beztłuszczowej masy ciała. Hormon wzrostu GH, jak
i insulinopodobny czynnik wzrostu 1 i 2 (IGF-1, 2) indukują przerost mięśni, jak i rozwój kości
oraz zachowanie masy kostnej. Niedobory GH powodują zmniejszenie masy mięśni i kości
i wzrost masy tkanki tłuszczowej.
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Aktywność fizyczna wywiera anaboliczny wpływ na szkielet bezpośrednio - poprzez działanie
sił mechanicznych generowanych przez działanie mięśni, lub pośrednio - poprzez regulację
wydzielania wewnętrznego. Siły mechaniczne z rozwijających się mięśni wywierają kluczowy
wpływ na wzrost kości, geometrię i gęstość.
Niedożywienie może zaostrzyć i przyspieszyć starzenie się układu kostno-mięśniowego.
Prawidłowa podaż białka (sarkopenia) i wapnia (osteoporoza) jest warunkiem ich
prawidłowego funkcjonowania. Jony wapnia mają również kluczowe znaczenie dla skurczu
mięśni, a hipokalcemia indukuje tężyczkę.
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się dostarczanie niezbędnych pierwiastków i protein
ze zbilansowanej diety. Razem wzięte, ćwiczenia i interwencje dietetyczne dają dobre wyniki
u starszych pacjentów z istniejącą osteoporozą i sarkopenią.
Jaka jest więc odpowiedź na pytanie o relację sarkopenia-osteoporoza? Obecny stan
wiedzy nie pozwala na to jednoznacznie odpowiedzieć. Wspólna etiologia może być
odpowiedzialna za pozytywną korelację między osteoporozą i sarkopenią, dwoma
zaburzeniami, które mogą postępować równolegle, ale jest wiele przesłanek sugerujących,
że to „dwie strony tego samego medalu”.
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OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA. TWO OF DISEASES OR ONE?
Berwecka M.1, Czerwiński E.1,2, Boczoń K.1
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University
Medical College
2
Cracow Medical Centre, Krakow
Keywords: sarcopenia, frailty syndrome, dysmobility syndrome, locomotor syndrome,
muscle-bone interactions
An augment in researchers’ interest in sarcopenia not only developed a greater
understanding of it but also drew attention to the many similarities between this syndrom
and osteoporosis. Those similarities are so numerous that lately it has been speculated that
sarcopenia and osteoporosis are not two separate disease entities but one – two sides of the
same coin - named sarcoporosis/ sarcoosteoporosis. Japanese researchers believe that it is
only a part of a geriatric syndrome called "the locomotive syndrome" - analogously to the
metabolic syndrome. In turn, N. Binkley et al., referring to Siris and her new conception of
diagnosing osteoporosis, propose to extend this new approach beyond osteoporosis. They
suggest the use of an increased risk of fractures, falls and impaired mobility to diagnose
“dysmobility syndrome".
There are also opinions that osteoporosis and sarcopenia are merely manifestations of
aging. In this context, comparing 70-year old’s BMD to 30-year old’s BMD (T-score) is
considered manipulation, and talking about osteoporosis as a disease is a manifestation of
aggressive marketing of pharmaceutical companies.
There is evidence suggesting a correlation between sarcopenia and osteoporosis. The origin
of both SP and OP is multifactorial. These factors include: hormonal changes (especially low
levels of sex hormones, growth hormone and IGF-1), low levels of physical activity, low
intake of protein and catabolic stimuli of chronic inflammation.
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Peak muscle and bone mass has a genetic background. Risk factors that influence
osteoporosis and sarcopenia are hereditary to 60-70%. It was also suggested that the genetic
background can determine the response to stimuli of the muscle-bone complex.
A correlation was found between bone strength, muscle mass and physical activity and
several QTL associated with mechanosensitivity were identified . The relationship between
these two tissues was also observed in fetal life.
Effect of vitamin D3 on the acid-base and BMD is now widely known, but the extent of its
impact is much greater. Its receptors are located in almost all organs and it is a modulator of
more than 200 genes, regulating their operation. The number of receptors for vitamin D3 is
reduced with age, resulting in a weaker reaction of myocytes to that vitamin and leads to
a decrease in the number of muscle fibers.
Sex hormones influence both muscular and skeletal system. Androgens play a significant role
in developing and maintaining the two tissues in men and women. The level of testosterone
is correlated with muscle mass and BMD. Androgen deficiencies are characterized by
a decrease of BMD and lean body mass. Growth hormone and insulin-like growth factor 1
and 2 (IGF-1, 2) induce muscle hypertrophy and bone growth and maintaining of bone mass.
GH deficiency causes a decrease in muscle and bone mass and an increase in adipose tissue
mass.
Physical activity has direct anabolic effects on the skeleton - by mechanical forces generated
by muscle action, or indirect - by adjusting the endocrine. The mechanical forces of
developing muscles exert a crucial influence on bone growth, geometry and density.
Malnutrition can exacerbate and accelerate the aging of the musculoskeletal system. Proper
protein intake (sarcopenia) and calcium (osteoporosis) is a prerequisite for their proper
functioning. Calcium ions are also crucial for muscle contraction and hypocalcemia induces
tetany.
The best solution seems to be to provide the necessary elements and proteins with a
balanced diet. Taken together, exercise and dietary interventions produce good results in
elderly patients with existing osteoporosis and sarcopenia.
So what is the answer to the question about the relationship sarcopenia-osteoporosis?
The current state of knowledge does not allow a clear answer. The common etiology may be
responsible for a positive correlation between osteoporosis and sarcopenia, the two
disorders which can proceed in parallel, but there are many indications to suggest that they
are "two sides of the same coin".
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L35

STARZENIE SIĘ A ZŁAMANIA I UPADKI
Żak M.
Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Akademia
Wychowania Fizycznego, Kraków
Słowa kluczowe: upadki, złamania, starzenie się
Wstęp. Upadki oraz ich konsekwencje wśród osób starszych stanowią wyzwanie dla
nauki. W 7-25 % przypadków konsekwencją upadków są złamania. Najczęściej z powodu tych
incydentów dochodzi do złamania szyjki kości udowej (90-95%), części proksymalnej kości
ramiennej (80%) oraz kompresyjnych trzonów kręgów (80%). Przeżywalność pacjentów
hospitalizowanych z powodów np. złamań szyjki udowej w porównaniu do braku
hospitalizacji była o 2-7 lat dłuższa na rzecz osób hospitalizowanych.
Cel Pracy. Celem pracy był przegląd literatury z 5. ostatnich lat dotyczący konsekwencji
upadków w formie złamań ze względu na wiek, przewidywaną długość życia, oraz powrót do
sprawności funkcjonalnej prezentowanej.
Materiał i metody. Przegląd literatury obejmował 4 bazy bibliograficzne (ERIC,
Medline, Science Direct, Scopus). Znaleziono 4231 abstraktów zawierających słowa „falls,
fractures, aged, lifespan“. Do przeglądu włączono 90 prac.
Wyniki. Przeżywalność u pacjentów, u których złamanie było wynikiem upadku jest
różna w zależności od rodzaju hospitalizacji, prezentowanej sprawności funkcjonalnej przed
upadkiem, szybkości odzyskiwania sprawności funkcjonalnej po hospitalizacji, liczby
upadków oraz wieku.
Wnioski. Wydaje się, że przewidywana długość życia u pacjentów po incydentach
upadku jest mniejsza pomimo hospitalizacji. Interwencje fizjoterapeutyczne poprawiają
szybkość leczenia, aczkolwiek nie są jedynym czynnikiem odzyskania pełnej sprawności
funkcjonalnej.
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L35

AGEING, FRACTURES AND FALLS
Żak M.
Chair of Clinical Rehabilitation, Department of Physical Rehabilitation in Rheumatology and
Geriatrics, University School of Physical Education, Krakow, Poland
Key words: falls, fractures, aged
Background. Falls and their consequences among the seniors pose a serious challenge
for the science. In 7%-25% of cases falls result in fractures, most often in serious ones, e.g.
hip fractures (90%-95%), fractures of the proximal part of the humerus (80%), vertebral
compression fractures (80%). For instance, the survival of patients hospitalized for femoral
neck fractures was found to be 2-7 years longer, in comparison with the non-hospitalized
ones.
Aims. The study aimed to review the published studies on accidental falls resulting in
fractures due to advanced age, life expectancy, and effective recovery of individual
functional capacity, spanning the last five years.
Methods. The literature review comprised four bibliographic databases (ERIC, Medline,
Science Direct, Scopus). During the search 4231 abstracts containing the key words "falls,
fractures, aged, lifespan" were identified. Ninety abstracts were found fully compliant in
terms of the adopted inclusion criteria, and ultimately considered in the review.
Results. Survival in the patients in whom a fracture resulted due to an accidental fall
varied depending on the actual type of hospitalization, individual functional capacity prior to
a fall, overall effectiveness of its recovery following hospitalization, number of sustained
falls, and age.
Conclusions. Life expectancy in the accidental fallers appears shorter despite the
obvious advantage of hospitalization. Physiotherapy interventions enhance overall
effectiveness of treatment, although on no account may they be deemed the sole
determining factor in an individual recovery of full functional capacity.
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L36

UPADKI PRZYCZYNĄ ZŁAMAŃ I ZWIĘKSZONEJ ŚMIERTELNOŚCI
Grodzicki T.
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Kraków
L36

FALLS AS A CAUSE OF FRACTURES AND INCREASED MORTALITY
Grodzicki T.
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Kraków
(Brak streszczenia / no abstract submitted)
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L37

NORDIC WALKING W ZAPOBIEGANIU UPADKOM
Opara J.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Nordic Walking, trening marszowy, upadki,
zapobieganie
W miarę starzenia się i w przebiegu wielu schorzeń narządu ruchu (w tym układu
nerwowego) systematycznie wzrasta ryzyko upadów. Związane to jest z pogorszeniem
sprawności ruchowej wynikającym z pogorszenia kontroli stabilności postawy i chodu oraz
z niedostateczną aktywności ruchowej. Najgroźniejszą konsekwencją upadków są urazy,
szczególnie w przypadku współistnienia osteopenii i osteoporozy. Upadki są przyczyną ponad
90% złamań kończyn. Jednak upadek nawet bez groźnych następstw, zwiększa ryzyko
pogorszenia samodzielności chorego i wystąpienia tzw. zespołu poupadkowego. Uraz
psychiczny skojarzony z lękiem przed kolejnym upadkiem prowadzi do ograniczenia
aktywności fizycznej, a w konsekwencji również sprawności ruchowej.
Za szczególnie predysponujące do upadków uważa się: wiek, zaburzenia funkcji
poznawczych, zaburzenia widzenia, nieprawidłową postawę ciała, choroby współistniejące
(zwłaszcza schorzenia narządu ruchu), przebyte upadki, zażywanie leków nasennych
i uspokajających. Zapobieganie upadkom dzieli się na diagnostykę i leczenie.
W postępowaniu rehabilitacyjnym koncentrujemy się na poprawie wydolności układu
krążeniowo-oddechowego, sprawności chodu, równowagi i koordynacji. W zapobieganiu
upadkom należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie różnych form aktywności
fizycznej. Istnieją różne rekomendacje dotyczące zalecanej aktywności fizycznej. Istnieją
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Polskiego Forum dla Prewencji. To ostatnie
opublikowało w roku 2009 wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Zaleca się regularną (co
najmniej 3 razy w tygodniu, codziennie, jeśli to możliwe) aktywność fizyczną o umiarkowanej
intensywności, trwającą co najmniej 30 min. Proponowane są: szybki marsz lub jogging,
jazda na rowerze, ćwiczenia fizyczne, pływanie.
Formą aktywności fizycznej, która w XXI wieku zyskuje coraz większą popularność jest
trening marszowy – Nordic Walking (NW), pomyślany jako forma rekreacji polegająca na
marszu ze specjalnymi kijami. Ostatnio NW stosowany jest coraz częściej w rehabilitacji, staje
się także formą wyczynowej rywalizacji. W porównaniu do zwyczajnego marszu,
NW angażuje nie tylko mięśnie kończyn dolnych, ale do ok. 85% mięśni, m.in. klatki
piersiowej, kończyn górnych i brzucha. To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy
zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Szczególnie cenne jest większe spalanie kalorii niż przy
normalnym chodzeniu, stabilność przy chodzeniu z kijkami i odciążenie stawów.
Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego, pod warunkiem
zasięgnięcia porady u lekarza rodzinnego pod kątem ewentualnych przeciwwskazań
i środków ostrożności. Nordic Walking można uprawiać przez cały rok - zarówno nad
morzem, w lesie, parku czy w górach. Dobrze jest rozpocząć uprawianie NW pod okiem
instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije.
Tempo marszu i długość kroków należy dostosować do wieku, kondycji, masy ciała
i istniejących schorzeń.
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Wśród korzyści zdrowotnych NW należy wymienić usprawnienie układu oddechowego
i sercowo-naczyniowego, zwiększenie poboru tlenu, poprawę utrzymania równowagi,
koordynacji i stabilności postawy. Globalnym efektem treningu marszowego będzie
zmniejszenie ryzyka upadków. W referacie przeglądowym przedstawione zostanie
zapobieganie upadkom poprzez zwiększenie zdolności do wysiłku, poprawę funkcji chodu,
utrzymania równowagi, koordynacji i stabilności postawy dzięki treningowi marszowemu.
L37

NORDIC WALKING IN PREVENTING FALLS
Opara J.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach
Key words: falls, Nordic Walking, physical activity, prevention
When ageing and in the course of many diseases of the musculoskeletal system
(including the nervous system) the risk of conveying declines steadily increases. This is
related to the dereasing of mobility, resulting in a deterioration of control and postural
stability and gait, and with insufficient physical activity. The most dangerous consequences
of falls are injuries, especially in the case of coexistence of osteopenia and osteoporosis.
Falls are the cause of more than 90% of limb fractures. However, even when consequences
of falls are not threatening, this could increase the risk of deterioration of the patient`s
independence, and can cause so-called post-injury syndrome. Trauma associated with the
fear of another collapse leads to a reduction of physical activity, and consequently mobility.
As predisposing to falls one should take into consideration: age, cognitive impairment, visual
impairment, abnormal posture, comorbidities (especially musculoskeletal diseases), previous
falls, medication and sedatives. Preventing falls is divided into diagnosis and treatment. In
rehabilitation proceedings the improving the efficiency of the cardio-respiratory fitness, gait,
balance and coordination is focused on. In the prevention of falls one should pay a special
attention to the various forms of physical activity. There are different guidelines for the
recommended physical activity. There are recommendations of the World Health
Organization (WHO) and Polish Forum for Prevention. This last published in 2009 guidelines
for physical activity. Regular (at least 3 times a week, every day, if possible) physical activity
of moderate intensity, lasting at least 30 min. is recommended. The proposed are: brisk
walking or jogging, cycling, exercise, swimming.
A form of physical activity which is becoming increasingly popular in the twenty-first century
is Nordic Walking (NW), conceived as a form of recreation which consists of walking with
special sticks. Later on NW is being widely used in rehabilitation. Compared to ordinary
walking, NW involves not only the muscles of the lower limbs, but approx. 85% of the
muscle, including chest, arms and abdomen. This leads to greater strengthen muscles than
ordinary walking or jogging. Particularly valuable is growing stability of body when walking
with using poles and unweighing of joints.
Nordic Walking can be practicing in principle by everyone, but the advice of the patient`s
general practitioner doctor is to take into consideration any possible contraindications and
precautions. NW can be practicing throughout the whole year - both on the sea, in the
forest, park or in the mountains. It is good to start practicing NW with personal coach, who
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will teach proper technique and will help to find the right clubs. The pace and stride length
should be adjusted to the age, condition, body weight and existing diseases.
Among the health benefits of NW the following should be named: the improvement of
respiratory and cardiovascular fitness, improvement in maintenance of balance,
coordination and postural stability. The final effect of this kind of training will be the
reduction of risk of falls. In review report the role of Nordic Walking in preventing falls by
improving capacity, improving gait function, balance, coordination and postural stability will
be presented.
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L38

MIEJSCE RANELINIANU STRONTU I KALCYTONINY W LECZENIU OSTEOPOROZY
Przedlacki J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Słowa kluczowe: kalcytonina, osteoporoza, ranelinian strontu
Ranelinian strontu
Informacje ogólne: Ranelinian strontu, zbudowany z kwasu ranelinowego oraz
2 atomów strontu, zmniejsza resorpcję kości i wykazuje jednocześnie działanie pobudzające
tworzenie kości. Wskazania: Wskazaniem do podawania leku jest leczenie osteroporozy
pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamania kręgów i szyjki kości udowej. Lek
został też zarejestrowany do leczenia osteoporozy u mężczyzn. Główne badania: W badaniu
SOTI trwającym 3 lata, w grupie 1649 kobiet, z co najmniej 1 przebytym złamaniem kręgu
wykazano zmniejszenie częstości złamania kręgów o 41% w porównaniu do grupy placebo.
W badaniu obejmującym 5091 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną (SOTI i TROPOS)
stwierdzono zmniejszenie ryzyka pozakręgowych złamań kości. W tym samym badaniu, ale
na podstawie analizy post hoc wykazano zmniejszenie częstości złamania biodra w
porównaniu do grupy placebo w grupie kobiet w wieku ≥74 lata z wynikiem DXA kręgosłupa
i/lub biodra T-score <-2,4. Zmniejszenie ryzyka złamania kości było niezależne m.in. od wieku
i wyjściowej gęstości mineralnej kości. U mężczyzn leczonych ranelinianem strontu
obserwowano istotny wzrost gęstości mineralnej kości w kręgosłupie lędźwiowym. Objawy
niepożądane: Na podstawie obserwacji prowadzonej już po rejestracji leku rozpoznano
objawy skórne, w tym zespół DRESS, zespół Stevens-Johnsona, chorobę zakrzepowozatorową, zawał serca. W związku z powyższym Europejska Agencja Leków (EMA)
rekomendowała w 2014 roku stosowanie leku jedynie u kobiet w okresie pomenopauzalnym
z wysokim ryzykiem złamania kości, bez przebytej choroby sercowo-naczyniowej, w tym
zawału serca, udaru mózgu, choroby zakrzepowo-zatorowej o różnej lokalizacji. Leczenie
powinno być przerwane w przypadku rozpoznania nadciśnienia tętniczego, skórnych
odczynów, bez wznawiania po ustąpieniu powyższych objawów. Leku nie wolno stosować u
pacjentów unieruchomionych, z nadciśnieniem tętniczym. Podsumowanie: Lek może być
stosowany w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej i u mężczyzn po uwzględnieniu
wszystkich powyższych zastrzeżeń. Ze względu na ryzyko istotnych objawów niepożądanych,
wysoką cenę i brak refundacji, stosowanie leku uległo znacznemu zmniejszeniu.
Kalcytonina
Informacje ogólne: Kalcytonina, peptyd wydzielany przez komórki-C tarczycy, pierwszy
zarejestrowany lek (syntetyczna postać łososiowa) o udowodnionej aktywności
przeciwzłamaniowej hamuje resorpcję kości wywoływaną przez osteoklasty. Wskazania: Lek
został zarejestrowany do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej i w leczeniu bólów kości po
złamaniu. Główne badania: Randomizowane z użyciem placebo badanie PROOF trwało 5 lat
i dotyczyło 1255 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Lek podawany donosowo w
dziennej dawce 200 j.m. istotnie zmniejszał jedynie ryzyko nowych złamań kręgów.
Wykluczenie z różnych powodów ok. 60% pacjentek ograniczyło wiarygodność wyników.
Opisywano też skuteczność leku w leczeniu idiopatycznej osteoporozy u mężczyzn i
profilaktyce osteoporozy pomenopauzalnej, co nie zostało jednak powszechnie
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zaakceptowane. Doustne analogi kalcytoniny i czopki doodbytnicze nie znalazły szerszego
zastosowania. Objawy niepożądane: Poza powszechnie znanymi objawami niepożądanymi,
w czasie długotrwałego stosowania kalcytoniny obserwowano zwiększone ryzyko
nowotworów, w tym raka prostaty i raka podstawnokomórkowego. Podsumowanie: Lek jest
oceniany jako znacznie mniej skuteczny w zapobieganiu złamaniom kości w porównaniu do
innych stosowanych obecnie leków. Europejska Agencja Leków i polska grupa ekspertów
(Medycyna Praktyczna, 1/2013) nie zaleca stosowania kalcytoniny w długotrwałym leczeniu
osteoporozy. Wg FDA ewentualne stosowanie leku nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy.
Lek może być przydatny w krótkoterminowym leczeniu bólu po złamaniu kręgów.

L38

STRONTIUM RANELATE AND CALCITONIN IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
Przedlacki J.
Chair and Department of Nephrology, Dialysis and Internal Medicine, Medical University of
Warsaw
Key words: calcitonin, osteoporosis, strontium ranelate
Strontium ranelate
General information: Strontium ranelate, built with ranelate acid and 2 strontium
atoms, reduces bone resorption and stimulates bone formation at the same time.
Indication: Indication for administration of medicine is the treatment of postmenopausal
osteoporosis to reduce the risk of vertebral and hip fracture. The drug was also registered
for the treatment of osteoporosis in men. Main studies: The study SOTI of a group of 1649
postmenopausal women with at least one previous vertebral fracture treated for 3 years
showed reduction of vertebral fracture episodes by 41% when compared to the placebo
group. In the study involving 5091 women with postmenopausal osteoporosis (SOTI and
TROPOS) the reduction of nonvertebral fractures frequency was found. In the same study,
but in post-hoc analysis, the reduction of the incidence of hip fractures compared to the
placebo group in a group of women aged ≥74 years with a DXA spine and/or hip bone
mineral density: T-score <-2.4 was found. The reduction of the bone risk fracture was
independent, among others, of the patient’s age and bone mineral density. In men treated
with strontium ranelate significant increase in bone mineral density in the lumbar spine was
recognized. Side effects: Based on observations carried out after registration of medicine the
skin symptoms, including Stevens-Johnson syndrome, DRESS syndrome, thromboembolic
disease, heart attack were diagnosed. Having said that, the European Medicines Agency
(EMA) recommended in 2014 taking strontium ranelate in the case of a high risk for bone
fractures, but without cardiovascular disease, including heart attack, stroke,
thromboembolic disease with different location. Treatment should be interrupted in the
case of a diagnosis of hypertension, skin reactions, without resuming after the recovery of
these symptoms. The drug may not be used in immobilized patients and with hypertension.
Summary: Strontium ranelate can be used in the treatment of postmenopausal osteoporosis
and in men after taking into account all of the above objections. Due to the risk of significant
side effects, high price and no refunds, the use of this drug has been significantly reduced.
Calcitonin
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General information: Calcitonin, peptide secreted by a cell-C of the thyroid gland, the
first registered medicine (synthetic salmon calcitonin) of proven antifracture efficacy inhibits
bone resorption by osteoclasts. Indications: Calcitonin has been registered for the treatment
of postmenopausal osteoporosis and for the treatment of bone pain after fracture. Main
study: A randomized placebo-controlled PROOF study lasted for 5 years involved 1255
postmenopausal women with osteoporosis. An intranasal drug administration in the daily
dose of 200 IU significantly reduced only the risk of new vertebral fractures. Exclusion from
various reasons, approximately 60% of patients, limited reliability of the results. There were
relations on the effectiveness of medication in the treatment of idiopathic osteoporosis in
men and prevention of postmenopausal osteoporosis but it was not widely accepted. Oral
calcitonin analogues and rectal suppositories had not found wider applications. Side effects:
In addition to the commonly known side effects during long-term use of calcitonin increased
risk of cancers, including prostate cancer and basal cell carcinoma were noted. Summary:
The drug is evaluated as much less effective in preventing bone fractures compared to other
currently used drugs. The European Medicines Agency and the polish group of experts
(Medycyna Praktyczna, 1/2013) do not recommend the use of calcitonin in the long-term
treatment of osteoporosis. According to the FDA, use of the drug should not last longer than
6 months. Medication may be useful in the short-term treatment of pain after vertebrae
fracture.
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MARTWICA ŻUCHWY I ATYPOWE ZŁAMANIA KOŚCI UDOWEJ
Borowy P.
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: martwica żuchwy, złamania atypowe, osteoporoza, powikłania terapii
bisfosfonianami.

Złamania atypowe (AF) i martwica żuchwy (OJN) to najpoważniejsze powikłania w
terapii osteoporozy, opisywane przy długotrwałym leczeniu lekami antyresorpcyjnymi
(bisfosfoniany i denosumab). Oba powikłania są niezwykle rzadkie (<1/100 000 osób), ale w
wybranych grupach chorych pacjentów spotyka się je znacznie częściej (1-10/100). Zawsze
wymagają intensywnej uwagi z powodu poważnych konsekwencji zdrowotnych.
OJN. Zgodnie z definicją ASBMR za martwicę uznaje się odsłonięcie kości szczęki i/lub
żuchwy, które licząc od rozpoznania - nie goi się przez co najmniej 8 tygodni u osoby, która
otrzymywała lub otrzymuje bisfosfoniany lub densumab, u której nie stosowano wcześniej
radioterapii na ten obszar.
Etiopatogeneza OJN nie jest jednoznacznie poznana, ale prawie zawsze wieloczynnikowa.
Decydujące znaczenie ma zahamowanie resorpcji przez lek, miejscowy stan zapalny
wywołany infekcją lub nowotworem oraz nieprawidłowa angiogeneza. W praktyce klinicznej
postępowanie profilaktyczne powinno koncentrować się na analizie czynników ryzyka,
by uniknąć podania lub przerwać terapię u osób najbardziej zagrożonych. Wybór terapii
(podskórna, dożylna) także zmienia prawdopodobieństwo wystąpienia OJN, albowiem 94%
przypadków zaobserwowano po dożylnych bisfosfonianach lub podskórnym denosumabie.
Wiele zaleceń podkreśla konieczność oceny stomatologicznej przed rozpoczęciem terapii
antyresorpcyjnej. W przypadku rozpoczęcia leczenia stomatologicznego przeważają opinie by
przerwać czasowo leczenie (drug holiday). Specjalną ostrożność należy zachować u
pacjentów onkologicznych, w przypadkach dożylnej terapii zoledronianem i podskórnej
denosumabem. Niestety nie dysponujemy skriningowym testem laboratoryjnym lub
badaniem obrazowym. Decydującym dla rozpoznania jest wywiad i badanie fizykalne. W
terapii konieczne jest natychmiastowe przerwanie terapii antyresorpcyjnej i optymalna
suplementacja D3 i Ca.
AF. Jest to niezwykle rzadkie powikłanie (3,2 do 50 przypadków na 100 000 osobolat
pacjentów). Równoczesne stosowanie GKS lub inhibitorów pompy protonowej może
zwiększać ryzyko wystąpienia tego złamania. Złamanie atypowe to zmęczeniowe złamanie
trzonu kości udowej zlokalizowane poniżej krętarza mniejszego a proksymalnie od wyrostka
międzykłykciowego, powstające bez urazu lub w wyniku niewielkiego urazu. Drugą
charakterystyczną jego cechą jest poprzeczna lub krótka skośna szczelina złamania. Główną
przyczyną jest zahamowanie fizjologicznej przebudowy kości („frozen bone”) i kumulacja
mikrozłamań (microcracks). W wywiadzie znamienne są bóle prodromalne uda lub pachwiny,
a w rtg pogrubienie warstwy korowej trzonu kości udowej. Ryzyko złamania rośnie wraz
z czasem stosowania bisfosfonianów (RR 1,70, 95% CI 1,22-2,37). Leczenie złamania polega
na przerwaniu terapii, które powoduje szybkie obniżenie ryzyka złamania w drugiej
kończynie, operacyjnym zespoleniu złamania, a w wybranych przypadkach zastosowaniu
PTH. Leczenie profilaktyczne w przypadku pojawienia się objawów prodromalnych polega na
przerwaniu terapii i optymalnym wyrównaniu Ca i D. Leczenie można monitorować oceniając
obrzęk szpiku w MRI lub wzmożoną aktywność znacznika w scyntygrafii.
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OSTEONECROSIS OF THE JAW AND ATYPICAL FEMORAL FRACTURES
Borowy P.
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Key words: osteonecrosis of the jaw (OJN), atypical fractures (AF), osteoporosis, adverse effects
of bisphosphonate therapy

Atypical fractures (AF) and osteonecrosis of the jaw (OJN) are the most serious
complications of the osteoporosis treatment appearing in the case of long-term
antiresorptive therapy (bisphosphonates and denosumab). Both complications are extremely
rare (<1/100,000 patients) but in selected groups of patients they can appear significantly
more often (1-10/100). Moreover, they always require close attention due to serious health
consequences.
OJN. According to the ASBMR definition it is an area of exposed bone in the
maxillofacial region that does not heal within 8 weeks after diagnosis, in a patient who was
receiving bisphosphonates or denosumab and who was not receiving radiationtherapy to the
craniofacial area. Ethiopathogenesis is not clearly understood but almost always
multifactorial, including inhibition of bone resorption resulting from the drug therapy, local
inflammation caused by infection or neoplasm and abnormal angiogenesis. In clinical
practice prophylaxis should focus on the analysis of risk factors in order to avoid
administration or discontinue treatment in patients most at risk. The choice of treatment
(subcutaneous, intravenous) also changes the probability of OJN occurrence since 94% of the
cases were observed upon administration of intravenous bisphosphonates or subcutaneous
denosumab. Many recommendations stresses the need for dental assessment before
commencing antiresorptive therapy. If case of stomatological treatment it is most advised to
conduct drugholiday. Special caution should be exercised in case of intravenous zoledronate
or subcutaneous denosumab therapies in cancer patients. Unfortunately, there is no
applicable screening laboratory or imaging test. Acquiring medical history and physical
examination are crucial for the diagnosis. The therapy must comprise: immediate cessation
of antiresorptive therapy and optimal vitamin D3 and calcium supplementation.
AF. It is an extremely rare complication (3.2 to 50 cases per 100,000 patient-years).
Concomitant use of glucocorticosteroids or proton pump inhibitors may increase the risk of
this type of fracture. Atypical fracture is a fatigue fracture of the femoral shaft located below
the lesser trochanter, proximally to the intercondylar notch occurring without an injury or as
a result of a minor injury. Another distinctive AF feature is a transverse or short, oblique
fracture gap. The main reasons are: physiological inhibition of bone remodeling
("frozenbone") and accumulation of microfractures (microcracks). Prodromal pain located in
the affected hip or groin as well as radiographic cortical thickening of the femoral shaft are
characteristic of AF. The fracture risk increases along with the time of bisphosphonates use
(RR 1.70, 95% CI 1.22-2.37). The AF treatment involves discontinuation of therapy which
causes a rapid reduction in the fracture risk in the other lower extremity, surgical fracture
fixation, and, in some cases, the use of PTH. Prophylaxis in the event of prodromal
symptoms includes discontinuation of related medications and achieving the optimal
TH
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calcium and vitamin D levels. Treatment can be monitored by assessing bone marrow edema
by the means of MRI or the enhanced marker activity in scintigraphy.
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WERTEBROPLASTYKA - BLASKI I CIENIE
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji SPSK-4 w Lublinie
Słowa kluczowe: osteoporoza, wertebroplastyka
Wertebroplastykę oraz kyfoplastykę stosuje się od wielu lat w praktyce klinicznej
leczenia osteoporotycznych złamań trzonów kręgów. Zwolennicy metod uważają, że podanie
cementu kostnego do złamanego trzonu kręgu stabilizuje segment ruchowy i działa
przeciwbólowo.
W roku 2009 na podstawie dwóch szeroko cytowanych randomizowanych badań
klinicznych wskazano na brak przewagi wertebroplastyki nad interwencją pozorowaną
(sham). W następnych latach pojawiły się wszakże inne publikacje, wykazujące
przeciwbólową skuteczność zabiegu.
W październiku 2014 roku opublikowano (Journal of the American Academy of
Orthopaedic Surgeons, October 2014, Vol 22, No 10, ss.653-664) następujące wskazania do
wertebroplastyk cementem kostnym:
1. Osteoporotyczne złamanie kompresyjne z odczynem bólowym leczone bezoperacyjnie
przez okres 2-3 tygodni
2. W przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu bólów w następstwie złamania
osteoporotycznego
3. Patologiczne złamanie trzonu kręgu z odczynem bólowym
4. Rozrostowy naczyniak trzonu kręgu
5. Choroba Kümmela.
Za przeciwwskazania bezwzględne do wertebroplastyki przyjęto:
1. Złamanie bezobjawowe
2. Zapalenie trzonu kręgu w wywiadzie
3. Uczulenie w odniesieniu do stosowanych wypełnień lub ich środków kontrastowych
4. Niekorygowalne zaburzenia krzepnięcia.
Jako przeciwwskazania względne autorzy pracy podali:
1. Współistnienie drażnienia korzenia nerwowego
2. Przemieszczenia dokanałowe tylnej ściany trzonu
3. Kompresję trzonu przekraczającą 70% jego wysokości
4. Liczne złamania patologiczne
5. Brak zaplecza operacyjnego pod kątem zaopatrzenia potencjalnych powikłań.
Do oddzielnego rozważenia pozostaje także kliniczna waga narażenia starszych
i schorowanych zwykle pacjentów na powikłania, tak miejscowe, jak i ogólne, a zwłaszcza
odległe w czasie, w odniesieniu do skutków biomechanicznych zabiegu oraz znieczulenia.
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VERTEBROPLASTY – PROS AND CONS
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji SPSK-4 w Lublinie
Key words: osteoporosis, vertebroplasty
Vertebro- and kyphoplasty have been used for many years in clinical orthopedic
practice. The advocates of these interventions maintain that augmentation with bone
cement stabilizes spine segment and shows analgesic effect. In 2009 basing on two large
randomized clinical trials no clinically significant effects of vertebroplasty was demonstrated.
Yet the publications of next years contradicted this statement. In October 2014 in the Journal
of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Vol 22, No 10, pp.653-664 following
indications for vertebroplasty with the use of bone cement were proposed:
1. Painful osteoporotic vertebral compression fracture that does not improve with 2 to 3
weeks of nonsurgical care
2. Patient hospitalized as a result of painful osteoporotic fracture
3. Painful pathologic fracture
4. Aggressive hemangioma of the spine
5. Kümmell disease
Absolute contraindications were listed as the following:
1. Asymptomatic fractures
2. History of vertebral body osteomyelitis
3. Allergy to bone fillers or opacification agents
4. Irreversible coagulopathy
Relative contraindications comprised:
1. Presence of radiculopathy
2. Bone retropulsion against neural structures
3. Greater than 70% collapse of vertebral body height
4. Multiple pathologic fractures
5. Lack of surgical backup to manage potential complications
As the patients with osteoporotic compressive vertebral fractures represent usually aged
population with high incidence of co-morbidities it is mandatory to consider in details pros
and cons before the intervention which irreversibly changes the biomechanics and can result
(fortunately rarely) in serious local and remote complications.
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OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS
Sokolovic S.
Cardiology Clinic, University Clinical Center Sarajevo & Medical Faculty Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Key words: osteoporosis, atherosclerosis, cardiovascular risk factors
Introduction. The association between Osteoporosis and Atherosclerosis has been
studied recently in a significant number of RCTs. The evidence based medicine have shown
similarities in degenerative/inflammatory pathophysiological pathways and in risk factors.
Treatment of one disorder have the impact on the other one. Patients with both disorders
share the common risk factors. For both disorders, the prevalence of cardiovascular events
and osteoporosis increase for gender and age.
The objective of this paper was to study the atherosclerosis association in osteoporotic
patients.
Material and Method. This study is follow-up of previous retrospective study with new
prospective included patients. Total of 146 osteoporotic patients were examined for CV risk
factors and concomitant diseases. Patients with osteoporosis were divided in two groups:
Glucocorticoid induced osteoporosis (GIO) and Postmenopausal osteoporosis (PMO). The
retrospective/prospective clinical study was designed. There were 132 females (90,4%) and
14 males (9,6%). The average age in total was 64,96 years. In the female group the average
age was 64,65years (range 39-90y), while in the male group it was 65,47 years (range 46 –
78y). The most frequent cause of OP was PMO observed in 75 pts (51,37%) and GIO was
observed in 71 pts (48,63%). The transthoracic echocardiography was performed as the main
diagnostic tool for the calcium deposition in the heart and aorta.
Results. All patients with osteoporosis had atherosclerosis manifested in a deposition
of calcium in the heart and aorta. Majority of patients were females and within the age of
approximately 65 years old. The arterial hypertension was present in 96 pts, lipid profile was
increased in 89 patients, smoking in 82 and patients, and 71 pts used glucocorticoids to treat
rheumatic diseases.
Conclusion. The results obtained from our study have shown the link between
cardiovascular risk factors, atherosclerosis and osteoporosis in lipid abnormalities, smoking,
arterial hypertension, gender and age.

TH

98 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

L41

OSTEOPOROZA A MIAŻDŻYCA
Sokolovic S.
Cardiology Clinic, University Clinical Center Sarajevo & Medical Faculty Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Słowa kluczowe: miażdżyca, osteoporoza, czynniki ryzyka choróbsercowo-naczyniowych
Wprowadzenie: Związki pomiędzy osteoporozą a arteriosklerozą są obecnie
przedmiotem wielu randomizowanych badań. Medycyna oparta na dowodach (EBM)
wykazała wiele podobieństw w zakresie degeneracyjnych/zapalnych szlaków
fizjologicznych i czynnikow ryzyka. Leczenie jednej choroby ma wpływ na drugą,
wspóne są też u pacjentów czynniki ryzyka. Dla obydwu chorób występowanie zdarzeń
sercowo-naczyniowych i osteoporozy wzrasta wraz wiekiem i płcią.
Celem niniejszej pracy było zbadanie wystepowania miażdżycy u pacjentów z
osteoporozą.
Materiał I metoda: Badanie to jest kontynuacja wcześniejszego badania
retrospektywnego z potencjalnie nowymi włączonymi pacjentami. Łącznie 146 pacjentów z
osteoporozą badano pod kątem czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz chorób
współistniejących. Pacjentów z osteoporozą podzielono na dwie grupy: osteoporozy
indukowanej glikokortykoidami (OIG) i osteoporozy pomenopauzalnej (OP). Zaplanowano
badania retrospektywno/prospektywne. Wzięły w nim udział 132 kobiety (90,4%) i 14
mężczyzn (9,6%), średni wiek wynosił 64,96 lat. W grupie żeńskiej średnia wieku wynosiła
64,65 lata (zakres 39-90 lat), podczas gdy w grupie mężczyzn było to 65,47 lat (zakres 46 – 78
lat). Najczęstszą przyczyną osteoporozy była OP zaobserwowana w 75 przypadków (51,37%),
zaś OIG zaobserwowano u 71 chorych (48,63%). Wykonano echokardiografię przezklatkową
jako główne narzędzie diagnostyczne do zbadania depozycji wapnia w sercu i aorcie.
Wyniki. U wszystkich pacjentów z osteoporozą stwierdzono miażdżycę, przejawiającą
się osadzaniem wapnia w sercu i aorcie. Większość chorych stanowiły kobiety oraz pacjenci
w wieku około 65 lat. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 96 chorych, podwyższony profil
lipidowy u 89 pacjentów, palenie w 82 pacjentów, a 71 chorych stosowało
glikokortykosteroidy w leczeniu chorób reumatycznych.
Podsumowanie: Wyniki uzyskane z naszego badania wykazały związek między
czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy i osteoporozy, w zakresie
zaburzeń lipidowych, w palenie, nadciśnienia tętniczego, płci i wieku.
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WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA BADANIA DXA KRĘGOSŁUPA I BIODRA (BKKU) W
PROGNOZOWANIU ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH U POMENOPAUZALNYCH KOBIET
Borowy P.
Krakowskie Centrum Medyczne
Słowa kluczowe: Osteoporoza, DXA, złamanie osteoporotyczne, AUC.
Do badania kohortowego zrandomizowano 1284 kobiet, w wieku powyżej 50-lat,
które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego i Poradni Leczenia Osteoporozy
celem wykonania badania densytometrycznego. Każda pacjentka w chwili pierwszego
badania miała wykonane badanie densytometryczne kręgosłupa i/lub bliższego końca kości
udowej. U każdej chorej wykonano kwestionariusz zawierający pytania o dane
demograficzne (data urodzenia, płeć, adres), antropometryczne, przebyte i towarzyszące
schorzenia, wywiad rodzinny, stosowane leki. U każdej chorej wykonano pomiar wzrostu i
masy ciała na kalibrowanym stadiometrze i certyfikowanej wadze, bezpośrednio przed
badaniem densytometrycznym. Po średnio 10 latach w wybranej grupie przeprowadzono
telefoniczne badanie ankietowe wg kwestionariusza analogicznego jak w pierwszym
badaniu. Kwestionariusz uwzględniał dane o wszystkich złamaniach, jakich doznali pacjenci:
ich lokalizacje, przyczynach złamania (nisko/wysokoenergetyczne), czasie złamania i
zastosowanym leczeniu.
Wyniki: Wartość densytometrii centralnej w prognozowaniu jakiegokolwiek złamania
osteoporotycznego jest niewielka. AUC dla spine BMD wynosi 0,602 (0,533-0,65), AUC dla Tscore kręgosłupa wyniosła 0,601 ( 0,553-0,649), a dla T-score bkku 0,629 (0,580 – 0,678).
Szczegółowa analiza punktów odcięcia wynosiła 0,88 dla spine BMD (czułość 0,54; swoistość
0,62). Wartość DXA kręgosłupa prognozowaniu złamań kompresyjnych jest znacznie
wyższa. AUC dla spine BMD wynosi 0,695 (0,618 -0,771). Analiza punktów odcięcia wynosiła
0,87 dla spine BMD (czułość 0,69; swoistość 0,63). Wysoka jest też wartość prognostyczna
badania DXA w prognozowaniu złamań bkku. AUC dla spine BMD wyniosła 0,695 (0,6180,771). Analiza punktów odcięcia wynosiła 0,87 dla spine BMD (czułość 0,69; swoistość 0,63)
Wnioski: DXA jest istotnym narzędziem w prognozowaniu złamań kompresyjnych i bkku, ale
jego czułość jest niewystarczająca w prognozowaniu pozostałych złamań
niskoenergetycznych.
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THE PROGNOSTIC VALUE OF SPINE AND HIP DXA IN PREDICTING THE OSTEOPOROTIC
FRACTURES RISK IN THE POPULATION OF POSTMENOPAUSAL WOMEN
Borowy P.
Krakowskie Centrum Medyczne
Key words: Osteoporosis, DXA, fractures, AUC.
The prognostic value of spine and hip DXA in predicting the osteoporotic fractures
risk in the population of postmenopausal women. 1,284 postmenopausal women aged over
50 who underwent a densitometry at Krakowskie Centrum Medyczne and its Osteoprosis
Clinic were randomized in a prospective cohort study. Each patient at the time of her first
visit had a spine and/or hip densitometry as well as a demographic questionnaire (DOB,
gender, address), anthropometric test and a survey including medical history, comorbidities,
family medical history, concomitant medications. Each patient had her height and weight
measured on a calibrated stadiometer and certified weight right before the densitometry.
After an average of 10 years telephone survey was conducted in a selected group using an
identical survey as in the first study. Particular attention was paid to the occurrence of
fractures. The questionnaire comprised all the fractures sustained by the patients: their
locations, causes (low-/high-energy), time, treatment.
Results: The value of the central densitometry in predicting any osteoporotic fractures is
small. AUC for spine BMD equals 0.602 (0.533-0.65), AUC for spine T-score amounted to
0.601 (0.553-0.649) and for the hip T-score 0.629 (0.580 - 0.678). Detailed analysis of the
cut-off points produced a result of 0.88 for spine BMD (sensitivity 0.54, specificity 0.62). The
value of spine densitometry in predicting compression fractures in considerably greater. AUC
for spine BMD equals 0.695 (0.618 - 0.771). The analysis of the cut-off points showed: 0.87
for spine BMD (sensitivity 0.69, specificity 0.63). The prognostic value of DXA when it comes
to hip fractures is substantial. AUC for spine BMD is equal 0.695 (0.618 - 0.771). The analysis
of the cut-off points indicated 0.87 for spine BMD (sensitivity 0.69, specificity 0.63)
Conclusions. DXA is an vital tool of predicting compression fractures and hip fractures, but its
sensitivity is insufficient to predict other low-energy fractures.
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L43

TBS JAKO WAŻNY CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ W POPULACJI POLSKICH KOBIET W WIEKU
POMENOPAUZALNYM
Ignaszak-Szczepaniak M.1, Michalak M.2
1
Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
2
Katedra Statystyki i Informatyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: osteoporoza, główne złamania osteoporotyczne, TBS
Wstęp. TBS (trabecular bone score) wyraża pośrednio stopień zaburzeń
mikroarchitektury kości beleczkowej kręgów lędźwiowych. Wartość TBS stała się uznanym w
wielu krajach parametrem uwzględnianym w szacowaniu ryzyka złamań osteoportycznych,
m.in. w kalkulatorze FRAX.
Cel. Celem pracy była (1) ocena, czy wartości TBS różnią się pomiędzy pacjentkami z
przebytym złamaniem osteoporotycznym oraz bez złamania zwłaszcza u kobiet z T-score >2,5 SD , jak również (2) ocena przydatności TBS w szacowaniu ryzyka złamań
osteoporotycznych w populacji polskich kobiet w wieku 50-86lat.
Materiał i metody. Do analizy włączono 439 kobiet w wieku 50-86 lat (średnia 71,7). U
każdej chorej ustalono liczbę i lokalizację przebytych głównych złamań osteoporotycznych
(MOF) na podstawie dokumentacji medycznej oraz analizy morfometrycznej trzonów
kręgowych w odcinku Th6-L4 metodą VFA (uwzględniano wyłącznie złamania II˚ wg
Genanta). Następnie przeprowadzano badanie DXA odc. L1-L4, które poddawano reanalizie
za pomocą programu TBS iNsight2.1, obliczając indywidualną wartość TBS dla każdej
pacjentki. Częstość złamań analizowano w 3 tertylach TBS (<1,200 (L); 1,200-1,350 (M);
>1,350 (H)) oraz w 3. przedziałach T-score zgodnie z definicja WHO. Kryteria wyłączenia:
osteoporoza wtórna, złamania w wyniku urazu. Analizę statystyczną przeprowadzono za
pomocą Statistica 10 (StatSoft Inc).
Wyniki. W grupie 439 kobiet stwierdzono 184 MOF, z czego 116 (63%) stanowiły
złamania kręgów. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami TBS
u pacjentek z MOF w stosunku do chorych bez złamań (1,13 vs 1,20; p<0,001). Zestawienie
liczby złamań w zależności od T-score i TBS przedstawiono w tabeli. U wszystkich kobiet
niezależnie od T-score liczba złamań rosła wraz ze spadkiem wartości TBS - największa liczbę
MOF (71%) obserwowano w najniższym tertylu (L), tertyl M stwierdzono u co trzeciej
pacjentki ze złamaniem, u zaledwie 2,7% chorych TBS był prawidłowy. Prawidłowy T-score
lub Osteopenię stwierdzono u 69 pacjentek ze złamaniami - u 66 % z nich TBS wynosił
<1,200, a u 94% <1,350. Prawdopodobieństwo MOF u kobiet z TBS <1,200 było 3,6 x wyższe
niż w tertylu H (p=0,0014) oraz 2,05 x wyższe w porównaniu z tertylem M (p=0,0008).
Zależność dla tertylu M vs L jest słabsza (p=0,027).
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Tabela 1. Liczba MOF w zależności od T-score i TBS
T-score
Tertyl TBS
>1,350
1,200-1,350
<1,200
Liczba złamań wg
T-score

>-1,0SD
1
5
7
13

-1SD do -2,5SD
3
14
39
56

<-2,5SD
1
29
85
115

Liczba złamań wg TBS
5 (2,7%)
48 (26,1%)
131 (71,2%)
184

Wnioski. 1. W populacji polskich kobiet w wieku 50-86 lat z przebytym złamaniem
osteoporotycznym wartości TBS są istotnie statystycznie niższe niż u pacjentek bez złamań.
2. Odsetek złamań rośnie wraz ze spadkiem wartości TBS, przy czym TBS <1,200
zwiększa 3,6 –krotnie prawdopodobieństwo głównych złamań osteoporotycznych.
3. Wartość TBS niezależnie od BMD dobrze identyfikuje pacjentki, u których wystąpiło
złamanie osteoporotyczne, także te, u których T-score >-2,5 SD.
4. TBS >1,350 wiąże się z niskim prawdopodobieństwem załamania u kobiet w wieku
pomenopauzalnym z T-score <-2,5 SD.
5. Wyniki badania sugerują uwzględnienie wartości TBS w szacowaniu 10-letniego
ryzyka złamania w populacji polskich kobiet w wieku 50-86lat w celu lepszej identyfikacji
osób zagrożonych złamaniami osteoporotycznymi.

L43

TBS AS THE IMPORTANT NEW RISK FACTOR IN POLISH POSTMENOPAUSAL WOMEN
Ignaszak-Szczepaniak M.1, Michalak M.2
1
Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
2
Katedra Statystyki i Informatyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Key words: osteoporosis, TBS, major osteoporotic fractures
Objectives. TBS (trabecular bone score) indirectly expresses the degree of trabecular
bone microarchitecture deterioration. TBS has become parameter approved in many
countries that improves the assessment of fracture risk, including FRAX calculator.
Aim. The aims of this study were: (1) to assess whether TBS discriminates between
patients with and those without previous fractures, particularly women with a T-score >-2.5
SD , as well as (2) to determine the usefulness of TBS in fracture risk assessment in the
population of Polish women aged 50-86years.
Materials and methods. 439 women aged 50-86 (mean 71.7) were recruited and
major osteoporotic fractures (MOF) were considered. Fracture status was reviewed in
medical record and vertebral fractures (VFs) were identified by VFA for each subject (only
VFs II˚ by Genant were included). Spine DXA images performed for all subjects were
reanalyzed using TBS iNsight v. 2.1 to calculate individual TBS value for every woman.
Prevalence of MOF were compared between fractured and non-fractured and then analyzed
in particular TBS tertiles: <1.200 (L); 1.200-1.350 (M); >1.350 (H) as well as in terms of WHOTH
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based definition of osteoporosis. Exclusion criteria: secondary osteoporosis, high-energy
fractures. Statistical analysis was performed using Statistica 10.
Results. In 439 women we identified 184 MOF, including 116 VFs. Mean TBS in
fractured women was 1.13 vs 1.20 for non- fractured (p<0.001). Prevalence of MOF by Tscore and TBS is shown in the table below. For all women , irrespective of T-score, number of
fractures increased with decreasing TBS - the largest number of MOF (71% ) was observed in
the lowest tertile (L ) , tetile M was found in every third patient with a fracture and only in
2.7 % of fracture group TBS was correct. Osteopenia/ normal BMD concerned 69 fractured
women – TBS in 66% of them was <1.200, while in 94% <1.350. Patients whose TBS was in L
tertile had 3.6 higher risk of MOF as compared to H tertile (p=0.0014) and 2.05 higher when
compared to M (p=0.0008). The association was weaker when compared M and H tertile
(OR-2,46, p=0.027).

TBS tertyle
>1.350
1.200-1.350
<1.200
Total by T -score

>-1.0 SD
1
5
7
13

T-score
-1SD to -2.5SD
3
14
39
56

<-2.5 SD
1
29
85
115

Total by TBS
5 (2,7%)
48 (26,1%)
131 (71,2%)
184

Conclusions. In population of Polish women aged 50-86 years with previous
osteoporotic fracture TBS values are significantly lower than in patients without fractures.
The percentage of fractures increases with decrease in TBS values and TBS <1.200 is
related to 3.6 –fold higher probability of major osteoporotic fractures .
TBS irrespective of BMD, well identifies patients with prior osteoporotic fracture,
including those with T-score >-2.5 SD.
TBS >1.350 is associated with a low probability of MOF in postmenopausal Women
with T-score <-2.5 SD.
The results of the study suggest the inclusion of TBS value in fracture risk assessment
in Polish women aged 50-86 for better identification of women prone to low energy
fractures.
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L44

ASSOCIATION OF OSTEOPOROSIS SUSCEPTIBILITY GENES WITH BONE MINERAL DENSITY IN
BELARUSIAN AND LITHUANIAN POSTMENOPAUSAL
Marozik P.1, Tamulaitiene M.2, Mosse I.1, Alekna V.2, Rudenka E.3, Ameliyanovich M.1,
Nestsiarenka K.1
1
Institute of Genetics & Cytology NAS Belarus
2
Vilnius University
3
Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education
Key words: Osteoporosis, Genetic Polymorphisms, Predisposition Testing, Bone Density
Objectives. Osteoporosis is a common disorder with reduced bone mineral density
(BMD) and increased susceptibility to fracture. As much as 80% of the normal variation of
BMD is influenced by genetic factors. Identifying the specific genes and unfavorable allelic
variants underlying peak BMD will help reveal the pathogenesis of osteoporosis and
ultimately improve diagnosis, prevention, and treatment strategies of this complex disease.
Comparison between ethnic groups permit the identification of risk alleles shared between
populations.
Aim. The aim of the study was to evaluate the association between BMD and nine
single nucleotide polymorphisms within five osteoporosis predisposition genes in Belarusian
and Lithuanian women.
Materials and methods. Case group included women with severe postmenopausal
osteoporosis (PMO) (54 Belarusians, average age 58.3±6.2 years, and 28 Lithuanians, aged
74.1±1.2 years), the control group comprised postmenopausal women with the BMD T-score
of >–2.5 and without previous fragility fractures (77 Belarusians, 56.7±7.42 years and 45
Lithuanians, 72.9±0.9 years, p>0.05). DNA was extracted from bloodspots dried on special
cards (Macherey-Nagel, Germany). Polymorphic sites in osteoporosis susceptibility genes
(VDR ApaI, BsmI, TaqI and Cdx2, COL1A1 G2046T, COL1A2 A/G, COL5A1 T/C and T/A and LCT
T-13910C gene polymorphisms) were determined using PCR analysis. Significance was
assessed using χ2 test. The differences were considered significant at p<0.05.
Results. The analysis of samples from Belarusian women revealed association of VDR
ApaI, BsmI and LCT T-13910C gene polymorphisms with PMO. The risk of osteoporosis was
3.3 times higher for the bearers of AA-genotype of VDR ApaI gene polymorphism and 2.6
times higher for B-allele bearers of VDR BsmI, compared to controls (p<0.05). The
genotyping of Lithuanian women showed that the total frequency of unfavorable risk alleles
(predisposing to PMO) in case group (52.1%) was higher comparing to controls (48.6%). No
statistically significant difference was found between Lithuanian women with PMO and
control group. A statistically significant correlation between VDR ApaI and VDR TaqI risk
genotypes and BMD level observed in Belarusian women. The analysis of the relationship
between gene polymorphisms and BMD in Lithuanian population revealed a statistically
significantly higher BMD levels at lumbar spine in CT heterozygotes of LCT T-13910C gene
polymorphism compared to unfavorable CC homozygotes.
Conclusions. In general, the findings of this study reveal the genetic mechanisms,
determining decrease of BMD, and gene polymorphisms, which can be considered as
markers of predisposition to osteoporosis and used for preventive measures.
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DENOSUMAB RESTORES CORTICAL BONE LOSS AT THE 1/3 RADIUS ASSOCIATED WITH
AGING AND REDUCES WRIST FRACTURE RISK
Bilezikian JP1, Benhamou C.L.2, Lin C.JF.3, Brown J.P.4, Daizadeh N.S.3, Ebeling P.R.5,
Fahrleitner-Pammer A.6, Franek E.7, Gilchrist N.8, Miller P.D.9, Simon J.A.10, Valter I.11,
Zerbini C.AF.12, Libanati C.3
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Key words: denosumab, bone loss, aging, fracture risk
The skeleton is 80% cortical bone, and cortical bone loss contributes importantly to
increased fracture risk. Denosumab (DMAb) has been shown to increase BMD at sites of
cortical bone, including the 1/3 radius, a skeletal site not responsive to most osteoporosis
treatments. DXA measurements over time allow for tracking changes in BMD, a known
predictor of fracture risk. Here, we examined changes over time in 1/3 radius BMD and wrist
fracture incidence during 3 yrs of placebo (Pbo) in the FREEDOM trial and 6 subsequent yrs
of DMAb therapy in the FREEDOM Extension (EXT).
We evaluated wrist fractures in 2207 women who enrolled in the EXT and had
received Pbo during FREEDOM (3 yrs), and DMAb 60 mg Q6M during EXT (6 yrs) (cross-over
group); all women received daily calcium and vitamin D. A subset of these women (n = 115)
participated in a 1/3 radius DXA substudy and were evaluated at baseline, FREEDOM (yrs 1–
3), and EXT (yrs 1–3 and 5). Analysis of mean percentage changes in BMD over time from
FREEDOM and EXT baselines consisted of a repeated measures model. Wrist fracture rates
(per 100 subject-yrs), rate ratios, and 95% confidence intervals (CI) were computed through
EXT Yr 6.
At FREEDOM baseline, the mean (SD) 1/3 radius T-score was –2.53 (1.18). During
FREEDOM, daily calcium and vitamin D alone resulted in a progressive and significant loss of
BMD at the 1/3 radius over 3 yrs (–1.2%; p < 0.05 compared with FREEDOM baseline); on
DMAb initiation during the EXT, this bone loss was reversed, resulting in BMD gains at the
1/3 radius of 1.5% at EXT Yr 5 (p < 0.05 compared with EXT baseline). During the FREEDOM
Pbo period, the wrist fracture rate was 1.02 (95% CI = 0.80–1.29) per 100 subject-yrs. In the
first 3 yrs of the EXT, during which time the BMD lost with Pbo recovered in response to
DMAb and returned to original baseline levels, the subjects’ wrist fracture rate remained
comparable to that observed during their FREEDOM Pbo period. With DMAb administration
over the subsequent 2 yrs resulting in BMD increases above the original FREEDOM baseline,
the number of wrist fractures was markedly reduced and the wrist fracture rate declined to
TH

107 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

levels significantly lower than the FREEDOM Pbo rate (rate ratio = 0.57, 95% CI = 0.34–0.95;
p = 0.03). Further, the number of wrist fractures remained low through EXT Yr 6 and the
wrist fracture rate continued to remain consistently lower than the Pbo rate observed during
FREEDOM (rate ratio = 0.61, 95% CI = 0.39–0.94; p = 0.025 compared with FREEDOM).
In untreated women with postmenopausal osteoporosis, cortical bone density at the
1/3 radius declined despite calcium and vitamin D supplementation. DMAb treatment for 3
yrs halted and reversed this bone loss, and additional DMAb treatment resulted in further
BMD gains that translated to significantly lower wrist fracture rates through EXT Yr 6. These
data provide evidence of a relevant clinical endpoint of reversing cortical bone loss in
patients with osteoporosis.
Support: Sponsored by Amgen Inc.
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BISFOSFONIANY – NOWA NADZIEJA W LECZENIU NADMIERNEGO WZROSTU?
Kołłątaj W.1,2, Kołłątaj B.3, Budzyńska E.2, Klatka M.1,2
1
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
3
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny Lublin
Słowa kluczowe: bisfosfoniany, nadmierny wzrost, leczenie
Wstęp. Nadmierny wzrost stanowi problem medyczny stwarzający wiele trudności
diagnostycznych i leczniczych. W Polsce (na ogół) przyjmuje się, iż o wzroście nadmiernym
mówimy, gdy dziecko/nastolatek osiąga wysokość ciała powyżej 97 centyla w odniesieniu do
normy dla określonej populacji, płci i wieku.
Wśród przyczyn nadmiernego wzrostu wymienia się następujące: genopatie, aberracje
chromosomalne, przyczyny endokrynologiczne i onkologiczne. Dużą grupę stanowią
przypadki o nie dającej się aktualnie ustalić etiologii – czyli konstytucjonalny nadmierny
wzrost.
Nadmierny wzrost stanowi poważny problem medyczny związany z obecnością
zaburzonej mechaniki stawów, zaburzonej sylwetki ciała, dolegliwości towarzyszących
wtórnym (wynikającym z nadmiernej eksploatacji stawów) artropatiom i często wiąże się z
dyskomfortem natury estetycznej, bywa powodem obniżonego nastroju, problemów w życiu
osobistym/ towarzyskim, a skrajnych przypadkach czynnikiem zwiększającym ryzyko
podejmowania prób samobójczych.
Poważne problemy ortopedyczne u pacjentów z nadmiernym wzrostem (a zwłaszcza
trudne do skorygowania skrzywienia boczne kręgosłupa, znaczna wiotkość stawów, objawy
artropatii) skłaniają do stosowania często drastycznych i nie pozbawionych skutków
ubocznych metod leczenia. Metody te, do których zalicza się leczenie somatostatyną,
indukowanie przedwczesnego dojrzewania, leczenie dużymi dawkami hormonów płciowych
u osób z obecnymi cechami dojrzewania i leczenie zabiegowe – epifizjodeza nie są obojętne
dla zdrowia, niosą za sobą ryzyko późniejszych powikłań (w tym onkologicznych), a ich
skuteczność niejednokrotnie jest mało zadowalająca - uzyskana redukcja oczekiwanej
wysokości sięga zwykle tylko kilku centymetrów (zakres dla metod zachowawczych: 0,1-9
cm; zakres dla metod zabiegowych: 1,2-13,8 cm).
Cel. Celem pracy jest próba zaprezentowania nowej możliwości terapeutycznej
u pacjentów z konstutycjonalnym nadmiernym wzrostem.
Materiał i metody. Przedstawiamy przykład 6 pacjentów z nadmiernym wzrostem,
bólami stawowymi, patologicznym skrzywieniem kręgosłupa i z bardzo niekorzystną
prognozą ortopedyczną. Były to osoby, u których wykluczono endokrynologiczne i
onkologiczne przyczyny nadmiernego wzrostu. Pacjenci nie spełniali też kryteriów
rozpoznania zespołu Marfana. Z punktu widzenia znanych kryteriów diagnostycznych byli to
pacjenci z konstytucjonalnym nadmiernym wzrostem. W leczeniu zastosowano alendronian
podawany doustnie w dawce 70 mg/tydzień.
Wyniki. U wszystkich pacjentów uzyskano wyraźne spowolnienie tempa wzrastania (a
u 2 z nich istotną redukcję ostatecznej oczekiwanej wysokości ciała).
Wnioski. Zaobserwowane efekty wydają się warte podjęcia dalszych badań, na dobrze
zdefiniowanej grupie badanej. O ile skuteczność okazałaby się rzeczywiście tak dobra, to
biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania, cenę leku i komfort leczenia oraz odległe
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następstwa leczenia (przede wszystkim brak ryzyka onkologicznego) - stosowanie
bisfosfonianów stawałoby się przynajmniej cennym uzupełnieniem niezbyt szerokiego
pakietu dotychczas preferowanych metod terapeutycznych. Zastosowanie bisfosfonianów
jest postępowaniem wykluczającym ryzyko działań ubocznych i znacznych uciążliwości (np.
epifizjodeza) typowych dla preferowanych dotychczas metod leczenia.
Niniejsze doniesienie traktujemy jako doniesienie wstępne.

L46

BISPHOSPHONATES – NEW HOPE FOR THE TREATMENT OF EXCESSIVE GROWTH?
Kołłątaj W.1,2, Kołłątaj B.3, Budzyńska E.2, Klatka M.1,2
1
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
3
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny Lublin
Key words: bisphosphonates, excessive growth, treatment
Objectives. Overgrowth is a medical problem, which makes many therapeutic and
diagnostic problems. In Poland (in general) it is assumed that the excessive growth is
diagnosed, when a child/a teenager reaches the height of the body above the 97 percentile
in relation to the standards for a specific population, gender and age.
Among the reasons for the excessive growth there are following ones: genopathies,
chromosomal abnormalities, endocrine and oncological problems. A large group of cases
consists of people with unknown origin of excessive growth – these are people with the
constitutional excessive growth.
Overgrowth is a serious medical problem related to the presence of impaired joints
motion, deformed body shape, symptoms associated with secondary (resulting from the
over-exploitation of the joints) arthropathies. It is often associated with aesthetic
discomfort, is the reason for depression, source of interpersonal problems and in extreme
situations – a risk factor for suicide attempts.
Many serious orthopedic problems in patients with excessive growth (especially
difficult to treatment spinal deformities, joint laxity, significant symptoms if joint
dysfunctions) induce doctors to apply drastic and harmful methods of treatment. These
methods, which include the treatment with the use of somatostatin, induction of precocious
puberty, treatment with high doses of sex hormones as well as epiphysiodesis - surgical
procedure are potentially dangerous and carry the risk of later complications (including
cancer) and their effectiveness is not very satisfactory - achieved growth reduction: usually
only a few centimeters (range for pharmacological methods: 0.1-9 cm; range for orthopedic
methods of treatment: 1.2- 13.8 cm).
Aim. The aim of this study was to present a new therapeutic possibilities in treatment
patients with constitutional excessive growth.
Materials and methods. We present 6 patients with excessive growth, articular pains,
deformities of the spine and very poor orthopedic prognoses. These were teenagers with
excluded endocrine and oncological medical problems (as causes of excessive growth). All of
them did not meet the criteria for the diagnosis of Marfan syndrome. From the medical
point of view of well (known diagnostic criteria) there were people with constitutional
excessive growth. All of them were treated with alendronate administered orally – the dose
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of 70 mg / week.
Results. All patients achieved a clear slowdown in growth (and 2 of them expected a
significant reduction in final body height).
Conclusions. The observed effects seem to be worth taking further research on welldefined study group. While the effectiveness actually prove to be so good, taking into
account the safety of the drug price and comfort of treatment as well as long-term
consequences of treatment (mainly lack of oncological risk), the use of bisphosphonates
would become at least a valuable complement to the limited scope of therapeutic methods.
The use of bisphosphonates is a procedure that gives a chance to avoid the risk of serious
side effects and inconveniences (eg. epihysiodesis) typical for former methods of
treatments.
This report is considered by us as the preliminary one.
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L47

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OSTEOPOROZY U PACJENTÓW Z CHOROBAMI ZAPALNYMI
JELIT
Krela-Kaźmierczak I.1, Szymczak A.1, Michalak M.2, Łykowska-Szuber L.1, Eder P.1, Linke K.1,
Horst-Sikorska W.3
1
Department of Gastroenterology, Human Nutrition and Internal Medicine, University of
Medical Sciences, Poznan, Poland
2
Department of Computer Science and Statistics, University of Medical Sciences, Poznan,
Poland
3
Department of Family Medicine, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Słowa kluczowe: osteoporoza wtórna, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego
Wstęp. Osteoporoza wtórna jest mniej poznana i rzadziej diagnozowana,
w schorzeniach gastroenterologicznych dotyka pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (CZJ):
chorobą Leśniowskiego-Crohna (CLC) i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).
Może być między innymi wynikiem steroidoterapii. Stąd ważne jest ustalenie odrębnych
zasad postępowania w osteoporozie wtórnej, zwłaszcza u młodych osób.
Cel. Ocena BMD oraz częstości występowania osteoporozy u chorych z CZJ i korelacja z
leczeniem glikokortykosteroidami, BMI, oraz liczbą hospitalizacji.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 208 pacjentów: 103 z CLC w wieku
35,78±12,79 lat, w tym 51 kobiet w wieku 39,96±14,09 lat i 52 mężczyzn w wieku 31,67±9,86
lat i 105 pacjentów z WZJG w wieku 39,56±14,97 lat, w tym 56 kobiet w wieku 39,23±15,38
lat i 49 mężczyzn w wieku 39,94±14,64 lat. Densytometrię L2-L4 oraz szyjki kości udowej
wykonano metodą DXA aparatem Lunar DPX-IQ. W analizie oceniono wartości: gęstości
mineralnej kości (BMD), wskaźników T-score oraz Z-score. Każdy pacjent wypełnił
kwestionariusz dotyczący przebiegu choroby. Analizę statystyczną przeprowadzono przy
użyciu programu Statistica PL10 software (StatSoft). We wszystkich testach jako znamienny
uznano współczynnik korelacji p na poziomie p<0,05.
Wyniki. Średnia wartość BMD g/cm2w wynosiła: 1). w CLC – 1,107±0,180 w L2-L4 i
0,941±0,177 w neck, 2). we WZJG: 1,165±0,143 w L2-L4 oraz 0,982±0,158 w neck. Częstość
występowania prawidłowej masy kostnej, osteopenii, osteoporozy oraz zaawansowanej
osteoporozy wynosiła odpowiednio: 1). w CLC- I – w L2-L4 (T-score): n=51 (49,51%), n=40
(38,83%), n=8 (7,77%), n=4 (3,88%); II – w neck (T-score): n=60 (58,25%), n=37 (35,92%), n=5
(4,85%), n=1 (0,97%); 2). we WZJG: I – w L2-L4 (T-score): n=67 (65,05%), n=33 (32,04%), n=3
(2,91%), n=0 (0,00%); II – w neck (T-score): n=74 (70,48%), n=28 (26,67%), n=2 (1,90%), n=1
(0,95%). Zaobserwowaliśmy korelację pomiędzy BMD a BMI, czasem trwania choroby i liczbą
hospitalizacji (p<0,005) w CZJ, korelację pomiędzy BMD a stosowaniem
glikokortykosteroidów wykazano jedynie w grupie WZJG (p<0,005), ale nie wykazano u
pacjentów z CLC (ns).
Wnioski. Osteoporoza i osteopenia jest częsta u pacjentów z chorobami zapalnymi
jelit. Występowanie osteoporozy wzrasta wraz z czasem trwania choroby oraz liczbą
hospitalizacji u pacjentów z CZJ. BMD koreluje ze stosowaniem glikokortykosteroidów u
pacjentów z WZJG.
Badanie finansowane z projektu badawczego nr: NN 402 481 737.
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L47

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE
Krela-Kaźmierczak I.1, Szymczak A.1, Michalak M.2, Łykowska-Szuber L.1, Eder P.1, Linke K.1,
Horst-Sikorska W.3
1
Department of Gastroenterology, Human Nutrition and Internal Medicine, University of
Medical Sciences, Poznan, Poland
2
Department of Computer Science and Statistics, University of Medical Sciences, Poznan,
Poland
3
Department of Family Medicine, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Key words: secondary osteoporosis, Crohn’s disease, ulcerative colitis
Objectives. Secondary osteoporosis is less known and for this reason less frequently
diagnosed. Osteoporosis in gastroenterology affects most commonly patients with
Inflammatory Bowel Disease (IBD) - Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC).
Osteoporosis might result as complication of steroid therapy. It is also important to design
separate guidelines for secondary osteoporosis management, specifically of those types
associated with GI disorders found particularly in premenopausal women and young men.
Aim. Evaluation of BMD and frequency of occurrence of osteoporosis in IBD patients
and correlations with corticosteroid intake, BMI and number of hospitalisations.
Materials and methods. The study group consisted of 208 patients: 103 with CD aged
35,78±12,79 years, including 51 women aged 39,96±14,09 years and 52 men aged
31,67±9,86 years and 105 patients with UC aged 39,56±14,97 years, including 56 women
aged 39,23±15,38 years and 49 men aged 39,94±14,64 years. Densitometry of the L2-L4
assessment and of the femoral neck was carried out using the Dual Energy X-ray
Absorptiometry (DXA-Lunar DPX-IQ) technique. The analysis took into account, the values of
bone mineral density (BMD) as well as the T-score and Z-score indices. Each patient filled a
specially designed questionnaire concerning the current progress of the disease. The
statistical analysis was carried out using the Statistica PL10 software (StatSoft). A correlation
coefficient level of p<0.05 was regarded as significant in all tests.
Results. The average BMD in cm2 in CD was: 1.107±0.180 in L2-L4 and 0.941±0.177 in
the neck. The prevalence of normal BMD, osteopenia, osteoporosis and advanced
osteoporosis in CD was: I – in L2-L4 (Tscore): n=51 (49,51%), n=40 (38,83%), n=8 (7,77%), n=4
(3,88%); II – in neck (Tscore): n=60 (58,25%), n=37 (35,92%), n=5 (4,85%), n=1 (0,97%). The
average BMD in cm2 in UC was: 1.165±0.143 in L2-L4 and 0.982±0.158 in the neck. The
prevalence of normal BMD, osteopenia, osteoporosis and advanced osteoporosis in CD was:
I – in L2-L4 (Tscore): n=67 (65,05%), n=33 (32,04%), n=3 (2,91%), n=0 (0,00%) (Table2); II – in
neck (Tscore): n=74 (70,48%), n=28 (26,67%), n=2 (1,90%), n=1 (0,95%). We observed
correlation between BMD and body mass, duration of disease and number of hospitalization
(p<0,005) in IBD, we didn’t observed correlation between BMD and corticosteroids intake in
CD but we observed correlation between BMD and corticosteroids intake in UC (p<0,005).
Conclusions. Osteoporosis and osteopenia is frequent in patients with IBD. The
incidence of osteoporosis increases with the duration of the disease and the number of
hospitalizations in IBD patients. The BMD correlated with corticosteroids intake in UC
patients.
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Study financed from the project of the Ministry of Science and Higher Education: NN
402 481 737.
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ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI STANU ODŻYWIENIA, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I
WIELKOŚCIĄ MASY MIĘŚNIOWEJ, A UBYTKIEM MASY KOSTNEJ U OSÓB STARSZYCH
Fatyga P., Skalska A., Fedyk-Łukasik M., Grodzicki T.
1
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Kraków
Słowa kluczowe: osteoporoza, sarkopenia, MNA, DXA, „Wstań i idź”, siła uścisku dłoni
Wstęp. W postępującym równolegle zaniku tkanki kostnej i mięśniowej sugeruje się
wspólne ich pochodzenie mezenchymalne oraz udział tych samych czynników: genetycznych,
środowiskowych, związanych z procesem starzenia, braku aktywności fizycznej,
współchorobowości.
Cel. Celem pracy była ocena powiązań pomiędzy stanem odżywienia, sprawności
fizycznej i wielkości masy mięśniowej a ubytkiem tkanki kostnej u osób starszych.
Materiał i metody. U osób powyżej 64 r.ż. zmierzono obwód łydki i ramienia, oceniono
stan odżywienia skalą Mini Nutritional Assessment (MNA), Body Mass Index (BMI), masę
mięśni całkowitą (LBM) i kończyn (ALM), zawartość tkanki tłuszczowej całkowitą (FatTotal),
tułowia (Fattrunk) i kończyn oraz masę kostną jako T-score i procent masy kostnej L2-L4
metodą densytometryczną. Siłę uścisku dłoni zmierzono dynamometrem; sprawność fizyczną
testem „Wstań i idź” (Up&Go), marszu 6-minutowego (6MWT) i prędkością chodu. Stosując
kryteria Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) Sarcopenia Project
porównano grupy: z niską masą mięśniową ALM <19,75 kg dla mężczyzn, ALM <15,02 kg dla
kobiet oraz osoby z niską masą kostną (T-score ≤-2,5) i z T-score >-2,5.
Wyniki. Średni wiek 117 badanych wynosił 75,9±7,8 lat. W grupie z niską masą
mięśniową stwierdzono niższe wartości MNA i siły mięśniowej. Osoby z T-score ≤-2,5
w porównaniu z grupą z T-score >-2,5 były starsze, miały niższe parametry antropometryczne
i siłę mięśniową, dłuższy czas Up&Go.
Wykazano dodatnią korelację pomiędzy:
1. Stanem odżywienia (MNA) a procentem masy kostnej (r=0,24, p=0,046) i L2-L4 Tscore (r=0,24, p=0,043), także między stanem odżywienia (MNA) a siłą uścisku dłoni (r=0,23,
p=0,0,25);
2. BMI a procentem masy kostnej i T-score, dla obu: r=0,33, p=0,003.
3. Masą mięśniową całkowitą (LBM) i kostną (L2-L4%, T-score), dla obu: r= 0,38,
p=0,001 oraz masą mięśni kończyn i masą kostną (r=0,35 ,p=0,02);
4. Zawartością % masy kostnej (L2-L4%) i T-score a siłą uścisku dłoni (r=0,36, p=0,002),
a ujemną korelację między parametrami kostnymi a czasem Up&Go (r= -0,37, p=0,002);
5. Zawartością masy kostnej i T-score a tkanką tłuszczową całkowitą (odpowiednio
r=0,36, p=0,003 i r=0,036, p=0,002), oraz Fattrunk (r=0,050, p<0,0001) i wartością odsetkową
(r=0,29, p=0,02).
Stwierdzono ujemne korelacje pomiędzy tkanką tłuszczową ramion a siłą uścisku dłoni
(r=-0,37, p=0,004), wielkością tkanki tłuszczowej kończyn dolnych a siłą uścisku dłoni (r=0,41, p=0,002), prędkością chodu (r=-0,27, p=0,04) i dodatnią z czasem Up&Go (r=0,27,
p=0,04).
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Wnioski. Istnieje zależność między wielkością masy kostnej, tkanki mięśniowej i siłą
mięśniową. Osteo-sarkopenia związana jest z gorszym stanem odżywienia i gorszą
sprawnością fizyczną. Większa zawartość tkanki tłuszczowej związana jest z wyższą masą
kostną, ale z niższą siłą mięśniową i gorszą sprawnością fizyczną.

L48

THE CORRELATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL ABILITY, MUSCLE MASS
AND BONE LOSS IN THE ELDERLY
Fatyga P., Skalska A., Fedyk-Łukasik M., Grodzicki T.
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Kraków
Key words: osteoporosis, sarcopenia, MNA, DXA,”Up&Go”, hand-grip
Objectives. Simultaneous bone and muscle loss is explained by their common origin of
mesenchymal tissue and the impact of the same factors: genetic, environmental, related to
the aging process, lack of physical activity and co-morbidities.
Aim. The aim of this research was to show the association between nutritional status,
physical ability, muscle mass and bone loss in the elderly.
Materials and methods. In patient population over the age of 64 we measured calf
and mid-arm circumference, nutritional status by Mini Nutritional Assessment (MNA), Body
Mass Index (BMI), lean body mass (LBM) and appendicular lean mass (ALM), total fat
content (FatTotal), trunk fat content (Fattrunk), bone mass as L2-L4 Tscore and L2—L4 bone
mass density percentage by densitometry. Hand -grip strength was measured by
dynamometer, physical ability by “Up&Go” test, 6-minute walk test (6MWT) and walk
velocity. According to the Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) Sarcopenia
Project, two groups were compared: with low muscle mass ALM <19.75kg for men, ALM
<15.02kg for women and with low bone mass (T-score ≤-2,5) and with T-score >-2,5.
Results. The average age of 117 patients was 75.9±7.8 years. Subjects with low muscle
mass had lower MNA score and muscle strength. People with T-score ≤-2,5 in comparison to
subjects with T-score >-2,5 were older, have lower anthropometric measures, longer Up&Go
time and lower muscle mass.
There were positive correlations between:
1.
nutritional status (MNA) and bone mass percentage (r=0.24, p=0.046) and L2L4 T-score (r=0.24, p=0.043); and nutritional status (MNA) and hand-grip (r=0,23, p=0,025);
2.
BMI and bone mass percentage and T-score (for both: r=0.33, p=0.003);
3.
Lean body mass (LBM) and bone mass (L2-L4%, T-score) (for both: r=0.38,
p=0.001) and appendicular muscle mass and bone mass (r=0.35, p=0.02);
4.
bone mass percentage (L2-L4%) and T-score and hand-grip (r=0.36, p=0.002)
and negative correlation between bone parameters and Up&Go time (r= -0.37, p=0.002);
5.
bone mass percentage and T-score and total fat (respectively r=0.36, p=0.003;
r=0.036, p=0.002), and Fattrunk (r=0.050, p<0.0001) and percentage value (r=0.29, p=0.02).
There were negative correlations between arms fat and hand-grip (r=-0.37, p=0.004),
legs fat and hand-grip (r=-0.41, p=0.002), walk velocity (r=-0.27, p=0.04) and positive with
Up&Go time (r=0.27, p=0.04).
Conclusions. There is association between bone mass, muscle mass and muscle
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strength. Osteo-sarcopenia is associated with worse nutritional status and worse physical
ability. More fatty tissue content is connected with higher bone mass but lower muscle
strength and worse physical ability.
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S 13 – sesja pediatryczna
L49

OSTEOPOROZY WTÓRNE W WIEKU ROZWOJOWYM – PROBLEM WIELODYSCYPLINARNY
Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Słowa kluczowe: osteoporoza wtórna,
wieloczynnikowe, leczenie wielokierunkowe

indukowana

glikokortykoidami,

przyczyny

Wstęp. U dzieci i młodzieży, w przeciwieństwie do osób dorosłych, występuje głównie
osteoporoza (OP) wtórna. Natomiast OP samoistna czy samoistna niska masa kostna
rozpoznawane są rzadko. Najczęściej prezentowany w piśmiennictwie (J. Allgrove, 2009)
podział wtórnych osteoporoz, to ich możliwe występowanie w przebiegu takich stanów jak:
• choroby przewlekłe o etiologii zapalnej (m.in. nieswoiste zapalenia jelit, młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie stawów i inne choroby tkanki łącznej w tym uwarunkowane
genetycznie) oraz przewlekłe choroby endokrynne (nadczynność kory nadnerczy,
nadczynność przytarczyc, hipertyroidyzm, hipogonadyzm, cukrzyca insulinozależna, niedobór
hormonu wzrostu),
• niedobory żywieniowe, i tu: zespoły złego wchłaniania, jadłowstręt psychiczny,
żywienie pozajelitowe oraz niedobór witaminy D,
• długotrwałe unieruchomienie, m.in. w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego,
dystrofii mięśniowej, przepukliny oponowo-rdzeniowej i innych, np. unieruchomienie
z przyczyn chirurgiczno-ortopedycznych,
• upośledzenie hydroksylacji i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym:
przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby, hiperkalciuria, hipofosfaturia,
homocystynuria,
• długotrwałe przyjmowanie niektórych leków (przyczyny jatrogenne), takich jak:
przeciwdrgawkowe, heparyna, tyroksyna, metotreksat, moczopędne. Szczególne negatywne
znaczenie dla metabolizmu kostnego mają glikokortykosteroidy. Przewlekła terapia tymi
lekami w zespole nerczycowym, nieswoistych zapaleniach jelit, mukowiscydozie, białaczkach
może być przyczyną ciężkiej wtórnej osteoporozy, która określana jest jako
OP posteroidowa, często o bardzo ciężkim przebiegu.
Przyczyny zaburzeń metabolizmu kostnego prowadzące do osteoporozy wtórnej lub
małej masy kostnej są bardzo różne; często wieloczynnikowe jak w nieswoistych zapaleniach
jelit, czy chorobach układowych tkanki łącznej. Jako najważniejsze wymieniane są: aktywacja
mediatorów stanu zapalnego (głównie cytokin prozapalnych), niedobór IGF-1, upośledzona
synteza kolagenu i białek niekolagenowych, zaburzenie układu osteoprotegeryny, niedobory
żywieniowe. Długotrwałe unieruchomienie hamuje aktywne tworzenie kości i powoduje
relatywną przewagę resorpcji.
Diagnostyka OP wtórnej nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad, przy czym
w interpretacji wyników badań należy uwzględnić odrębności wieku rozwojowego
(densytometria, niektóre wskaźniki biochemiczne). Leczenie jest bardzo trudne
i wielokierunkowe, a leczenie choroby (przyczyny) podstawowej konieczne i często mało
skuteczne. Jednak w wielu stanach osteoporoza wtórna może być odwracalna.
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SECONDARY OSTEOPOROSIS IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE – A MULTI-DISCIPLINARY
PROBLEM
Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Key words: secondary osteoporosis,
multidirectional treatment

glucocorticoid-induced,

multifactorial

causes,

Objectives. Unlike in adults, secondary osteoporosis (OP) occurs mainly in children and
young people. Idiopathic OP or low bone mass are rarely diagnosed in this group. Discussion
of secondary osteoporosis that has been most frequently presented in the literature
(J. Allgrove, 2009) takes into account possible occurrence of secondary OP in the course of
such conditions as:
• chronic inflammatory diseases (including inflammatory bowel disease, juvenile
idiopathic arthritis and other connective tissue diseases including those with genetic
etiology) and chronic endocrine diseases (hypercorticoidism, hyperparathyroidism,
hyperthyroidism, hypogonadism, diabetes mellitus, hormone growth deficiency),
• nutritional deficiencies including malabsorption syndromes, anorexia nervosa,
parenteral nutrition and vitamin D deficiency,
• prolonged immobilization, i.e. in the course of cerebral palsy, muscular dystrophy,
myelomeningocele or resulting from surgical and orthopedic conditions,
• impaired hydroxylation and disorders of calcium and phosphorus metabolism
including chronic renal failure, liver failure, hypercalciuria, hipofosfaturia and
homocystinuria,
• long-term intake of certain drugs (iatrogenic causes), such as anticonvulsants,
heparin, thyroxine, methotrexate, diuretics. Glucocorticoids have particularly negative effect
on the bone metabolism. Chronic therapy with those drugs in nephrotic syndrome,
inflammatory bowel diseases, cystic fibrosis and leukemia can cause severe secondary
osteoporosis, which is referred to as post-steroid OP and is often characterized by a very
severe course.
Causes of bone metabolism disorders leading to secondary osteoporosis or low bone
mass are varied and often multifactorial, as in inflammatory bowel diseases or systemic
connective tissue diseases. The most important ones include activation of inflammatory
mediators (mostly pro-inflammatory cytokines), IGF-1 deficiency, impaired synthesis of
collagen and non-collagenous proteins, osteoprotegerin system disorder, nutritional
deficiency. Prolonged immobilization inhibits an active bone formation and causes a relative
advantage of resorption.
Diagnostics of secondary OP does not differ from the generally accepted principles but
distinct features of the developmental age should be considered while interpreting test
results (densitometry, some biochemical parameters). The treatment is very difficult and
multi-directional, and managing the basic disease (cause) is essential but often - ineffective.
However, secondary osteoporosis may be reversible in many conditions.
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ROLA WITAMINY D W WIEKU ROZWOJOWYM
Łukaszkiewicz J.
Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Warszawa
THE ROLE OF VITAMIN D DURING CHILDHOOD
(Brak streszczenia/ no abstract submitted)
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OSTEOPOROZA W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Konstantynowicz J.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anorexia nervosa, ryzyko osteoporozy, choroby
endokrynologiczne, gęstość mineralna kości, BMD
Wstęp. Ze względu na obserwowany w ciągu ostatnich 10 lat wzrost częstości zaburzeń
odżywiania u dziewcząt i młodych kobiet, a także śmiertelność sięgającą co najmniej 3%,
problem ten stanowi duże wyzwanie. Coraz częściej stwierdza się obniżanie granicy wieku
występowania choroby poza przedział 14-18 lat, uważany dotychczas za typowy, a także
pojawianie się zaburzeń odżywiania u płci męskiej. Zaburzenia odżywiania (Eating disorders)
obejmujące przede wszystkim jadłowstręt psychiczny (Anorexia nervosa, AN) oraz bulimia
nervosa, prowadzą zazwyczaj do wyniszczenia i poważnych powikłań narządowych, a zatem
wymagają wczesnego rozpoznania, szybkiego wdrożenia psychoterapii, zaś w pierwszej fazie
– leczenia somatycznego. Mimo postępu w poznaniu mechanizmów neuroendokrynnych
oraz coraz doskonalszych technik realimentacji w AN, punktem kluczowym dla rokowania
pozostaje wczesne i właściwe różnicowanie. Powikłania metaboliczne AN dotyczą wszystkich
układów, zaś w niektórych narządach (czynnościowa dysfunkcja OUN) prowadzą do zmian
nieodwracalnych.
Materiał i metody. Skutki szkieletowe zaburzeń odżywiania stanowią w znacznej części
pochodną niedożywienia, jednakże są mediowane w równej proporcji przez spadek masy
ciała i zaburzenia endokrynne. Z jednej strony osteoporoza może nigdy nie pojawić się
w przebiegu AN, z drugiej zaś strony – negatywne zmiany w mikrostrukturze kości mogą,
przy niekorzystnych okolicznościach wystąpić na bardzo wczesnym etapie odchudzania.
Za najważniejszy niezależny czynnik związany z destrukcją szkieletu i obniżeniem gęstości
mineralnej kości (BMD) w AN okresu okołopokwitaniowego uznaje się niedożywienie.
Deficyty kaloryczne i jakościowe wskutek głodzenia i nadmiernych ćwiczeń mogą działać
negatywnie na tkankę kostną z różnym nasileniem, zależnie od dynamiki procesu
chorobowego. Poza tym do obniżenia BMD w AN prowadzą: niedobór działania IGF-1,
oporność na hormon wzrostu (GH), hipogonadyzm/ hipoestrogenizm, ale – co znacznie
ważniejsze – także obniżony poziom wolnego testosteronu (korelujący w tych schorzeniach
z nasiloną resorpcją kostną), hiperkortyzolemia (związana z inhibicją osteokalcyny, a zatem
gorszym kościotworzeniem). W patomechanizmie osteoporozy wtórnej towarzyszącej AN
nieco mniejszą (lub nie do końca wyjaśnioną) rolę odgrywają: obniżone stężenie leptyny,
nadmierna sekrecja katecholamin i stymulacja adrenergiczna związana z głodzeniem,
obniżenie aktywności tyroksyny (T4) czy też podwyższone stężenia osteoprotegeryny, które
odzwierciedla kompensacyjny, chociaż i tak niewystarczający, proces remodelowania kości.
Z reguły wszystkie powyższe czynniki – zwłaszcza jeśli działają kumulacyjnie i w krótkim
czasie – skutkują obniżoną szczytową masą kostną, jednakże ryzyko złamań w okresie
rozwojowym nie zostało określone w przypadku AN.
Wnioski. Najważniejsze działania osteoprotekcyjne w AN skupiają się na utrzymaniu
masy ciała lub prewencji jej utraty – tj. realimentacji. Seryjne badania antropometryczne,
pomiary BMD oraz ocena składowych ciała w okresach 6-12 miesięcznych stanowią główne
narzędzia monitorowania. Mimo iż znaczenie witaminy D i dietetycznej podaży wapnia
w jadłowstręcie psychicznym pozostają kontrowersyjne, należy zawsze wyrównać deficyt
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i kontynuować suplementację w oparciu o ocenę 25-hydroksywitaminy w surowicy.
Hormonalna terapia estrogenowa, cykliczna podaż pochodnych progesteronu, bisfosfoniany,
terapia anaboliczna i leczenie rekombinowanym ludzkim IGF-1 nie zostały zarejestrowane
jako postępowanie standardowe w osteoporozie towarzyszącej AN.
L51

OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH EATING DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Konstantynowicz J.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju
Key words: eating disorders, anorexia nervosa, osteoporosis risk, endocrine disorders, bone
mineral density (BMD)
Objectives. An increasing incidence of eating disorders (ED) observed over the last
decade and therewith associated mortality rate reaching 3% are a challenging health care
issue. Anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa lead to severe multiorgan dysfunctions,
so that early diagnosis and implementation of psychotherapy appear critical for the
prognosis, however, appropriate medical therapy plays crucial role at the initial stage of the
disease. Neuroendocrine mechanisms in AN have been thoroughly identified, and effective
refeeding methods have been refined, nevertheless, systemic complications may occur much
earlier than previously thought and may be irreversible.
Materials and methods. Negative skeletal effects of eating disorders mainly result
from undernutrition, and are mediated through weight loss, body composition changes, fat
depletion and endocrine disorders. Osteoporosis or fragility may never arise in the course of
AN, on the other hand, under certain circumstances, the deteriorated bone
microarchitecture may be present very early during starvation. In peripubertal AN, chronic
caloric undernutrition is the key factor of bone destruction and reduced bone mineral
density (BMD) during growth. Energy and nutritional deficits due to starvation, purging and
excessive exercise co-exist with hormonal alterations in the hypothalamic-pituitary axis
which in turn lead to decreased IGF-1 secretion, resistance to bone anabolic effect of growth
hormone (GH), hypogonadism/ low estrogens, and – noticeably – reduced free testosterone
level corresponding to excessive bone resorption. The rate of bone loss is proportional to
amenorrhoea duration. Furthermore, hypercortisolaemia which is common in AN is
associated with osteocalcin inhibition, and therefore, impaired bone formation. The
pathways of secondary osteoporosis in AN also include some less understood mechanisms:
low leptin concentration (adaptation to starvation), increased catecholamines secretion,
adrenergic stimulation resulting from starvation, lower thyroxin activity and increased
osteoprotegerin levels reflecting a compensatory though still insufficient bone remodeling.
All those factors, particularly when clustered, may demonstrate a negative cumulative effect
on bone density and quality, and may be responsible for suboptimal peak bone mass
attainment. However, fracture risk has not yet been precisely determined in anorexic girls
and young women.
Conclusions. The most important preventive strategies in AN focus on weight
restoration i.e. successful re-feeding. Ensuring adequate calcium intake and vitamin D
supplementation considered at a minimum of 800 IU/daily should be a mandatory part of
nutritional management, however, are not essential for skeletal recovery. Estrogen status
combined with increase in BMI appear important for improvement of skeletal status,
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although some studies show that weight gain does not completely restore bone quality.
Helpful investigations include target weight trajectory, serial BMD / body composition
measurements with DXA (6 to 12 months intervals), monitoring serum 25-hydroxyvitamin D,
24-h calciuria, PTH, FSH, estradiol level, and uterine morphology on ultrasound. Hormone
replacement therapies or cyclic progesterone, recombined human IGF-1, leptin analogues,
anabolic agents or PTH have not been registered medication for bone loss in AN.
Bisphosphonates increase BMD in anorexia nervosa, however, should be used only off-label
and with caution in female patients. Further studies are needed to determine ways of
improvement in BMD and bone quality in AN.
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OSTEOPOROZA W PRZEBIEGU UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ U DZIECI
Smolewska E.
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi
Słowa kluczowe: osteoporoza, dzieci, układowe choroby tkanki łącznej
Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską
masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną
jej łamliwością i podatnością na złamania. Jedną z kluczowych determinant warunkujących
jej rozwój jest uzyskanie właściwego wzrostu masy kostnej w okresie dorastania i wczesnej
dorosłości. Zaburzenia w tym zakresie mogą skutkować przedwczesną osteoporozą
i zwiększonym ryzykiem złamań. Uzyskanie właściwego wzrostu masy kostnej jest wynikiem
złożonych interakcji pomiędzy czynnikami żywieniowymi (podaż wapnia, wit. D),
środowiskowymi, aktywnością fizyczną oraz stosowaniem pewnych leków. W przypadku
chorób tkanki łącznej, które są schorzeniami przewlekłymi, w rozwoju osteoporozy wtórnej
sumuje się efekt chronicznego zapalenia oraz stosowanie glikokortykosteroidów, które są
standardowym leczeniem u dzieci z chorobami reumatycznymi. Wyniki długofalowych badań
obserwacyjnych podkreślają, że ci pacjenci wykazują dużą podatność szkieletu na działanie
glikokortykosteroidów, włączając w to złamania kompresyjne kręgów, złamania obwodowe
oraz obniżenie gęstości mineralnej kości. Wskaźnik złamań kręgów w ciągu roku u świeżo
zdiagnozowanych pacjentów wynosi 4-6%, podczas gdy ich występowanie w kolejnych latach
choroby wzrasta do 7-28%. Złamania mają często charakter asymptomatyczny, najczęściej
zlokalizowane w odcinku piersiowym kręgosłupa, zwykle mają charakter łagodny o
morfologii klinowatej.Chorobami o szczególnie zwiększonym ryzyku złamań są u dzieci:
toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe oraz młodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów (MIZS). W MIZS zarówno uogólniona jak i lokalna utrata masy kostnej jest
częstym zjawiskiem. Uogólniona utrata masy kostnej jest wieloczynnikowa i wynika
częściowo z działania cytokin prozapalnych (TNF-alfa, IL-1,IL-6 i in.) oraz niekorzystnego
stosowania przewlekłej glikokortykoterapii. Badania kliniczne u dzieci z MIZS wskazują na
nadmierną aktywację osteoklastogenezy i redukcję kościotworzenia. Ponadto zmniejszona
aktywność fizyczna tych dzieci, zaniki mięśni spowodowane dużą aktywnością choroby i
przymusowe ograniczenie ruchomości także prowadzą do utraty masy kostnej. Dodatkowo
choroba może być powikłana uszkodzeniem chrząstki stawowej oraz układowym lub
lokalnym zahamowaniem wzrostu. W przypadku braku prowadzenia odpowiednych działań
profilaktycznych kruchość kości może się ujawnić nawet w bardzo wczesnym wieku. Istotą
leczenia dzieci z układowymi chorobami tkanki łącznej jest więc dążenie do wygaszenia
wysokiej aktywności choroby w możliwie najkrótszym czasie, a następnie redukcja lub
całkowite odstawienie glikokortykosteroidów, zaś w okresie ich stosowania, suplementacja
za pomocą preparatów wapnia i odpowiednich dawek wit. D oraz monitorowanie gęstości
mineralnej kości z z użyciem badania densytometrycznego. W ostatnich latach szczególnego
znaczenia nabiera stosowanie terapii lekami biologicznymi (ukierunkowanych na główne
cytokiny prozapalne), które pozwalają na uzyskanie niskiej aktywności lub remisji objawów
chorobowych u pacjentów, którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie. Nieodłączną
formą postępowania powinna być także właściwie prowadzona rehabilitacja narządu ruchu
u tych pacjentów oraz w wybranych przypadkach zastosowanie zaopatrzenia
ortopedycznego.
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OSTEOPOROSIS IN CHILDREN WITH SYSTEMIC CONNECTIVE TISSUE DISEASES
Smolewska E.
Department of Pediatric Cardiology and Rheumatology, Medical University of Lodz, Poland
Key words: osteoporosis, children, systemic connective tissue diseaes
Osteoporosis is a systemic metabolic disease of bones, characterized by low bone
mass, impaired microarchitecture of bone tissue, and, in consequence, by its increased
fragility and fracture susceptibility. One of the key determinant of osteoporosis development
is insufficient augmentation of bone mass during growing up and early adulthood. This lead
to premature osteoporosis and, in turn, to increased risk of fractures. An appropriate
increase in bone mass is due to complex interactions between incorrect nutrition (e.g. low
supply of calcium or vitamin D), several environmental factors, decreased physical activity
and taking of some medicaments. In connective tissue disorders the effects of chronic
inflammation and complications of standard treatment with steroids are overlapping.
Results of long term observations underline high susceptibility of skeleton to steroid activity,
including spinal compression fractures, peripheral fractures and decrease in bone mineral
density. The year vertebral fracture index in newly diagnosed patients is 4-6%, whereas their
incidences during successful years of the disease is estimated on 7-28%. The fractures are
often asymptomatic, localized mostly in thoracic segment of spine, and are usually of mild
character. Diseases of particularly high risk of fractures in children are systemic lupus
erythematosus, dermatomyositis and juvenile idiopathic arthritis (JIA). In JIA both systemic
and local loss of bone mass are frequently observed. Genesis of systemic loss of bone mass is
multifactorial and is partially result of proinflammatory cytokines activity (TNF-alpha, IL-1,IL6, etc.) and prolonged therapy with steroids. Clinical studies in JIA children indicate excessive
activation of osteoclastogenesis and osteogenesis reduction. Moreover, low physical activity
of these patients, muscle atrophy due to high disease activity and compulsory mobility
limitation may lead to loss of bone mass as well. JIA may be also complicated with destroying
of articular cartilage and systemic or local growth suppression. In case of lack of appropriate
prophylaxis bone, the bone fragility may developed even in very early age. Therefore, the
main goal of treatment of systemic connective tissue disease in children is prompt inhibition
of its activity, as well as reduction and then stop of steroid administration. Additionally,
during treatment with steroid supplementation of calcium and vitamin D, with monitoring of
mineral bone density using densitometry is obligatory.
In the recent years therapy with biological agents, targeting mainly proinflammatory
cytokines, has become especially important. This approach allow to lowering activity or even
complete remission of the disease. An appropriate, early rehabilitation of the motion
system and, in some situations, an orthopedic supply are also necessary in these patients.
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ZABURZENIA UKŁADU KOSTNEGO W CZASIE TRWANIA I PO LECZENIU W DZIECIŃSTWIE
CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Muszyńska-Rosłan K.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: nowotwór, dzieci, leczenie, niska masa kostna, osteonekroza, złamania
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 mnie 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. Zastosowanie najnowszych wytycznych ISCD w
ocenie populacji dzieci z choroba nowotworową ma za zadanie ujednolicenie badań i
prawidłową interpretację uzyskanych wyników.
Odrębny problem stanowi występowanie martwicy jałowej kości w tej grupie pacjentów.
Obserwacje kliniczne wskazują, iż nie jest to problem związany wyłącznie z steroidoterapią.
Osteonekroza występuję również u dzieci leczonych wyłącznie chemioterapią lub w
skojarzeniu z radioterapią. Wzrastająca częstość jej występowania wskazuje na istotny
problem kliniczny.
Przedstawiony przegląd aktualnych doniesień na temat zaburzeń w zakresie układu kostnego
u pacjentów w trakcie i po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej oraz
doświadczenia własne być może pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko osteoporozy,
osteonekrozy w tej populacji pacjentów stanowi problem teoretyczny czy praktyczny i jak
wyglądają standardy postępowania profilaktycznego i terapeutycznego.
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L53

SKELETAL SYSTEM DISORDERS DURING AND AFTER TREATMENT OF CANCER IN
CHILDHOOD
Katarzyna Muszyńska-Rosłan
Department of Pediatric Oncology and Hematology, Medical University of Bialystok
Key words: childhood cancer, treatment, low bone mass, osteonecrosis, fractures
Recent medical achievements have allowed to increase the effectiveness of anticancer
therapy, which significantly increases the number of children who reach adulthood. The
modifications of treatment protocols, combination therapies, chemotherapy, megachemotherapy, the improvement of surgical techniques, as well as the application of modern
radiotherapy have all contributed to improve the effectiveness of treatment. However, they
have become responsible for the occurrence of (depending on the type and therapy
aggressiveness used in childhood) distant adverse side effects. The reduction or deceleration
of skeletal system mineralization in childhood is seldom clinically manifested, though it may
be linked with symptomatic osteoporosis in adulthood. Comprehensive treatment of cancer,
including chemotherapy, radiotherapy and steroid therapy, seems to have a significant
impact on the mineral resources of the skeletal system. Chemotherapy is frequently
associated with nutrition and growth disorders in children, myelosuppression, frequent
general acute and chronic infections, catabolic processes intensification, damage of the
gastrointestinal tract mucous membranes, and malabsorption, all of which might be crucial
in the pathogenesis of skeletal mineralization disorders.
The most frequently tested group of patients consists of those who were treated for acute
lymphoblastic leukemia (due to the use of all potentially harmful types of therapy to the
skeletal system), significantly lower number of information is collected from patients treated
for lymphomas and solid tumors. The reports presented by numerous researchers are
contradictory. Some describe/notice low bone mass (Z-score under -2) in 8-70% of patients
treated for cancer in childhood, while others observe proper mineralization of the skeletal
system taking under consideration the same group of patients. It should be underlined that
the fracture frequency in the same group does not correlate with low bone mass. The
application of the latest ISCD guidelines in children with cancer is intended to unify research
as well as to achieve correct interpretation of the obtained results.
A separate problem that should be addressed is avascular necrosis in this group of patients.
Clinical observations indicate that this abnormality is not only connected with steroid
therapy. Osteonecrosis can also be diagnosed in the children treated solely with
chemotherapy or in a combination therapy with radiotherapy. The increasing frequency of
its occurrence indicates a significant clinical problem.
The presented review of current literature about/on the skeletal system disorders in patients
during and after treatment of cancer in childhood, as well as, the personal experience may
provide the answers for the questions, whether the risk of Osteoporosis and Osteonecrosis
in the selected group of patients is a theoretical problem or a practical one and what
should/do prophylactic and therapeutic standards look like.
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L54

OSTEOPOROZA WTÓRNA W PRZEBIEGU WYBRANYCH CHORÓB RZADKICH
Rusińska A.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: osteoporoza, choroby rzadkie
Wstęp. Choroby rzadkie to bardzo rzadko występujące schorzenia, uwarunkowane
najczęściej genetycznie, o przewlekłym i często ciężkim przebiegu, w około połowie
przypadków ujawniające się w wieku dziecięcym. Zgodnie z definicją chorób rzadkich
zalecaną w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, chorobę uznaje się za rzadką jeśli dotyka ona
nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Dotychczas wykryto ponad 6 tysięcy chorób rzadkich,
a nowe choroby z tej grupy są regularnie opisywane w piśmiennictwie. Sumarycznie cierpi
na nie aż od 6 do 8% populacji, stanowią więc poważny problem zdrowotny.
Wyniki. Wiele z tych chorób dotyczy w sposób bezpośredni układu szkieletowego
i objawia się między innymi osteoporozą, deformacjami kostnymi, złamaniami. W niektórych
przypadkach defekt genetyczny lub problem metaboliczny leżący u podłoża choroby rzadkiej
dotyka bezpośrednio gospodarki wapniowo-fosforanowej, w innych zaburzenia kostne są
wtórne do stosowanego przewlekłego leczenia bądź deficytów neurologicznych
i unieruchomienia. W prezentacji omówione zostaną wybrane choroby rzadkie manifestujące
się między innymi objawami kostnymi, przedstawione będą również przykłady pacjentów
Kliniki.
Wnioski. Zaprezentowane zostaną zalecenia dotyczące wskazań do oceny układu
kostnego i gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjenta z chorobą rzadką.
Praca częściowo finansowana w ramach grantu NN407 060 938 oraz z funduszu
statutowego nr 503/1-090-02/503-01.

L54

SECONDARY OSTEOPOROSIS IN THE COURSE OF SELECTED RARE DISEASES
Rusińska A.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Key words: osteoporosis, rare diseases
Objectives. Rare diseases are predominantly genetically conditioned very rare
diseases, with a chronic and often severe course, and in about half of cases manifesting in
childhood. According to the definition of rare diseases recommended in the European
Union, including Poland, the disease is considered to be rare when they affect not more than
5 per 10 000 people. More than 6,000 rare diseases have been detected so far, and new
diseases from this group are regularly described in the literature. Globally, from 6 to 8% of
the population suffer from these diseases and therefore they are a serious health problem.
Results. Many of these conditions are connected directly with skeletal problems which
involve, among others, osteoporosis, bone deformities and fractures. In some cases, genetic
defect or a metabolic problem underlying the rare disease, directly affects the calciumTH
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phosphate metabolism. In other cases, bone disturbances are secondary to either of the
chronic treatment or to neurological disorders and immobilization. Selected rare diseases
manifested by skeletal symptoms will be discussed in the presentation on the basis of the
report of patients hospitalized in our Department.
Conclusions. Recommendations for the evaluation of skeletal system and indices
calcium-phosphate metabolism in a patient with a rare disease will be presented.
Acknowledgements. The study was partly financed as a grant NN407 060 938 and
503/1-090-02/503-01.
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L55

ZABURZENIA METABOLIZMU KOSTNEGO W CUKRZYCY TYPU 1
1

Piekarski R., 2Szewczyk L.
1
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Wydział Pedagogiki i Psychologii – Pielęgniarstwo WSEI w Lublinie
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, funkcjonowanie tkanki kostnej, osteopenia
Relacje między metabolizmem tkanki kostnej a mechanizmami regulującymi
gospodarkę węglowodanową nie wydają się bezpośrednie, choć nie są dostatecznie
poznane, a przecież uważa się, że tkanka kostna wykorzystuje znaczną pulę glukozy
przyswajanej przez organizm. Prześledzono relacje między markerami kościotworzenia
a działaniem insuliny, zachowanie tych markerów w przebiegu cukrzycy typu 1, równoległość
procesów angiogenezy i osteogenezy oraz uwarunkowania osteopenii w cukrzycy typu 1.

L55

DYSFUNCTION OF BONE METABOLISM IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS
1

Piekarski R., 2Szewczyk L.
1
Dept. of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin
2
The Faculty of Pedagogy and Psychology – Nursing, WSEI, Lublin
Key words: type 1 diabetes, bone status, osteopenia
The relationship between the bone metabolism and the mechanisms regulating
carbohydrate homeostasis does not appear to be direct, but are not sufficiently known, and
yet it is believed that bone tissue is using the large pool of the glucose acquired by the
organism. The relationship between markers of bone formation and action of insulin, the
behavior of these markers in type 1 diabetes, the parallel processes of angiogenesis and
osteogenesis and conditions of osteopenia in type 1 diabetes have been assessed.
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L56

HIPERKALCIURIA I KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO U DZIECI
Porowski T
Słowa kluczowe: kamica nerkowa, układ moczowy, dzieci
Kamica układu moczowego jest chorobą cywilizacyjną, której częstość występowania
w ostatnich dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych istotnie wzrosła zarówno u dorosłych
jak i u dzieci. Ocenia się, że około 10% wszystkich przypadków kamicy moczowej występuje
przed ukończeniem 18 roku życia i problem ten dotyczy 2-5% dzieci i młodzieży.
W tworzeniu złogów układu moczowego u dzieci podstawowe znaczenie odgrywają
zaburzenia metaboliczne powodujące stan przesycenia moczu związkami lub jonami
ulegającymi krystalizacji. Stwierdza się je nawet u 80-90% dzieci z kamicą nerkową. Z
powyższego powodu kamicę nerkową u dzieci należy traktować jako objaw innego
schorzenia podstawowego. Ponadto, u ponad 40% dzieci z kamicą nerkową stwierdza się
rodzinne występowanie choroby, co odzwierciedla rolę czynników genetycznych.
Przyczyną tworzenia kamieni jest nadmierne wydalanie z moczem promotorów
krystalizacji takich jak: wapń, szczawiany, fosforany, kwas moczowy, cystyna i/lub niskie
wydalanie inhibitorów krystalizacji np. cytrynianów i magnezu. Głównym promotorem
krystalizacji jest wapń, który występuje w moczu w aktywnej chemicznie formie zjonizowanej
oraz w postaci związanej. Ważną rolę odgrywa pH moczu, które istotnie wpływa na
rozpuszczalność substancji litogennych w moczu oraz stopień zjonizowania szczególnie
wapnia i fosforu. Dodatkowo, odwodnienie organizmu powodujące nadmierne wchłanianie
zwrotne wody w nefronach może wielokrotnie nasilić proces przesycenia moczu
substancjami litogennymi.
W związku z podłożem metabolicznym predysponującym do nawrotów kamicy, u
każdego dziecka zalecane jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki już po pierwszym
incydencie choroby. Wszystkie elementy diagnostyki powinny mieć na celu określenie
patofizjologicznego podłoża choroby i wczesne wprowadzenie odpowiedniego leczenia
mającego na celu zapobiegnięcie nawrotom. Postęp wiedzy, jaki dokonał się w ostatnim
dwudziestoleciu zarówno w rozumieniu mechanizmów fizykochemicznych jak i patofizjologii
powstawania poszczególnych typów kamieni nerkowych, pozwala na stosunkowo skuteczne
zapobieganie nawrotom choroby mogącym prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i dróg
moczowych. Kolka nerkowa, z typowymi ostrymi dolegliwościami będącymi wyrazem
blokady dróg moczowych powoli przechodzi do przeszłości. Zastosowanie niesterydowych
leków przeciwzapalnych i leków propulsywnych (np. alfa-blokerów) powoduje istotne
zmniejszenie dolegliwości i „bezbolesne” wydalenie złogów o średnicy do 5–7 mm. Coraz
lepsza znajomość przyczyn kamicy nerkowej i umiejętna, długofalowa profilaktyka pozwala z
większym optymizmem patrzeć w przyszłość i coraz skuteczniej pomagać chorym z tym
problemem.
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L56

HYPERCALCIURIA AND UROLITHIASIS IN CHILDREN
Porowski T
Key words: urolithiasis, urinary tract, children
Urolithiasis is a civilization disease, whose incidence in recent decades in developed
countries has increased significantly in both adults and children. It is estimated that about
10% of cases of kidney stone begins before the age of 18 years and it affects 2-5% of total
paediatric population. In children metabolic abnormalities of urine play a crucial role in renal
stone formation and they could be found in up to 80-90% of urinary stone formers. They
cause the state of urinary supersaturation with ions and compounds being prone to
crystallization. Therefore, the urolithiasis in children should be regarded as a symptom of
another basic disorder. Additionally, more than 40% of children with nephrolithiasis presents
with positive family history of the disease which reflects the role of genetic predisposition.
The reasons for the stone formation are excessive urinary excretion of crystallization
promoters, such as calcium, oxalate, phosphate, uric acid, cystine and/or deficient excretion
of crystallization inhibitors, i.e. citrate and magnesium. The calcium, main promoter of stone
formation appears in urine in free, chemically active ionized form and bound with other
substances. An important role plays urinary pH which significantly affects the solubility of
lithogenic substances and level of calcium ionization. Additionally, chronic dehydration of
organism causing excessive absorption of water in nephrons may multiply the saturation of
urine with lithogenic substances.
Taking into account frequent urinary metabolic abnormalities predisposing children
to recurrence of kidney stones, it is recommended to carry out a complete diagnosis after
the first incident of the disease. All parts of the diagnosis process should be aimed at
identification of the pathophysiological basis of the disease and at early introduction of
appropriate treatment to prevent recurrence. The progress of knowledge achieved during
the last two decades both in terms of physico-chemical mechanisms and pathophysiology of
specific types of stones formation allows relatively effective prevention of recurrence of the
disease, which otherwise, may lead to permanent damage of the kidney and urinary tract.
Renal colic with typical acute symptoms caused by urinary tract blockade slowly
passes to the past. The use of nonsteroid anti-inflammatory and propulsive drugs (eg. alphablockers) results in a significant reduction of symptoms and "painless" removal of deposits
with diameter of 5 to 7 mm. Better knowledge of the causes of kidney stones and
sophisticated, long-term metaphylaxis allows to look ahead with optimism and more
effectively help patients with urolithiasis.
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L57

CHOROBA METABOLICZNA KOŚCI WCZEŚNIAKÓW – PROBLEM NIEDOCENIANY PRZEZ
NEONATOLOGÓW
Michałus I.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: choroba metaboliczna kości wcześniaków, noworodki, wcześniactwo
Wstęp. Choroba metaboliczna kości wcześniaków jest zaburzeniem homeostazy
gospodarki wapniowo-fosforowej występującym u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Ryzyko jej wystąpienia jest tym wyższe, im krótszy jest czas trwania ciąży i im mniejsza jest
masa urodzeniowa, a więc dotyczy 20-30% urodzonych z masą ciała <1500g i aż 50-60%
noworodków z urodzeniową masa ciała <1000g.
Wśród szeregu wczesnych i późnych powikłań wcześniactwa zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforanowej zajmują szczególne miejsce, z uwagi na możliwość wystąpienia
poważnych powikłań, takich jak zniekształcenia kośćca, czy skrócenie kończyn, będące
konsekwencją złamań. Wśród objawów klinicznych na pierwszy plan wysuwają się:
zahamowanie wzrastania, zmiany krzywiczopodobne oraz złamania patologiczne, które
obserwuje się około 6-12 tygodnia życia. Odległymi skutkami tych zaburzeń z okresu
noworodkowego może być osiągnięcie niższej szczytowej masy kostnej, a tym samym
zwiększenie ryzyka osteoporozy w wieku dorosłym.
Jak wynika z badań prowadzonych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób
Metabolicznych Kości zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej i mineralizacji kośćca
występują istotnie częściej u dzieci urodzonych przedwcześnie w porównaniu
do noworodków donoszonych, a wcześniaki nie osiągają pełnej homeostazy układu kostnego
w wieku skorygowanym „zero”. Liczne nieprawidłowości stwierdzone u wcześniaków,
wskazują iż grupa ta powinna być objęta przesiewowo monitorowaniem stanu kośćca, aby
zapobiec wystąpieniu powikłań ciężkich postaci choroby metabolicznej wcześniaków.
Wskazuje to na potrzebę zintensyfikowania profilaktyki zaburzeń mineralizacji kości u dzieci
urodzonych przedwcześnie, z uwzględnieniem wskaźników dojrzałości noworodka.
Praca częściowo finansowana ze środków statutowych Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi nr 503/01-090-02/503-01

L57

METABOLIC BONE DISEASE OF PREMATURITY – THE PROBLEM OF UNDERVALUED
BY NEONATOLOGISTS
Michałus I.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Key words: metabolic bone disease of prematurity, neonates, prematurity
Metabolic bone disease of prematurity is a disorder of calcium-phosphorus
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homeostasis occurring in infants born prematurely. The risk of its occurrence is the higher
the shorter is the duration of the pregnancy and the lower is the birth weight, and therefore
applies to 20-30% of neonates with birth weight <1500 g, and as much as 50-60% of
neonates with birth weight <1000 g.
Among numerous early and late risks of prematurity, calcium-phosphate disorders
take a special place, because of the potential serious complications such as bone
deformations or shortening of the limbs, as a consequence of fractures. Among the clinical
symptoms the inhibition of growth, rickets-like symptoms, and pathological fractures, are
observed approximately 6-12 weeks of age. A lower peak bone mass, and thereby increase
the risk of osteoporosis in adulthood may be long-term effects of these disorders from the
neonatal period.
According to a study conducted in the Department of Pediatric Propedeutics and Bone
Metabolic Diseases, disorders of calcium and phosphorus and bone mineralization occur
significantly more frequently in preterm infants, compared to full-term newborns and
premature babies do not reach full homeostasis of skeletal system in the age adjusted
"zero". Many disturbances found in premature babies indicate, that this group should be
covered of bone condition monitoring to prevent complications of severe metabolic bone
disease of prematurity. Results of study indicate the need to intensify prevention of bone
mineralization disorders in children born prematurely with regard to the newborn’s
maturity.
The study was supported by the statutory activity of Medical University of Lodz No
503/01-090-02/503-01
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L58

KLASYCZNE I NOWE ZASTOSOWANIE DENSYTOMETRII W KLINICE PEDIATRYCZNEJ
Jaworski M.
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Słowa kluczowe: DXA dzieci gęstość kości, skład ciała
Wstęp. Klasyczne zastosowanie densytometrii w pediatrii obejmuje pomiary gęstości
kości w lokalizacji całego kośćca, kręgosłupa lędźwiowego i bliższej części kości udowej.
Są one jednak ograniczone możliwością właściwego pozycjonowania pacjenta. Nowością
w tym zakresie są pomiary dystalnego odcinka kości udowej w projekcji bocznej, które mogą
być wykonywane u pacjentów z niedowładami i przykurczami, uniemożliwiającymi
wykonanie badania w pozycji „na plecach”.
Cel. Nowe zastosowania densytometrii obejmują oznaczenia składu tkanek miękkich,
z uwzględnieniem ilości tkanki kostnej w stosunku do ilości tkanki mięśniowej oraz
oznaczenia wieku kostnego. Możliwości pomiarowe metody DXA zostały rozszerzone
w ostatnim czasie także o oznaczenia ilości tłuszczu trzewnego i opcje pomiarowe dla
noworodków oraz dla osób o bardzo dużych rozmiarach ciała: otyłych i bardzo wysokich.
L58

CLASSIC AND NEW APPLICATION OF DENSITOMETRY IN PEDIATRICS
Jaworski M.
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Key words: DXA children, bone mineral density, body composition
Objectives. Classic using of DXA method in pediatrics involve total body, AP spine and
proximal femur bone mineral density measurements. However, it is limited possibility
of doing such a measurements in disabled patients. The novelty in this field is proximal
lateral femur measurement which could be done in disabilities.
Aim. New applications of densitometry concern body composition, with emphasis on
relationship between muscle mass and bone mass, and determination of bone age. In past
few years, DXA possibilities were extended also to visceral adipose tissue quantification and
to measure infants, and persons with enormous body mass or height.
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EPIDEMIOLOGY OF LOWER LIMB FRACTURES IN UKRAINIAN POPULATION OF DIFFERENT
AGE
Grygorieva N.V., Vlasenko R.O., Povoroznyuk V.V.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: limb fracture, epidemiology, age
Introduction. Lower limb fractures account for approximately one third of all fractures
and may result in substantial mortality and morbidity. Age, osteoporosis, road collision,
obesity and different diseases (osteoarthritis, Parkinsonism, cataract, dementia etc.) are the
risk factors of lower limb fractures. Fractures are a considerable public health burden but
information on their epidemiology in Ukraine is limited.
Materials and methods. We identified 665 subjects from 76765 citizens, living in
Vinnitsa region, who had a first time (incident) diagnosis of lower limb fractures recorded in
the regional Hospital database from 1.01.2011 to 31.12.2011.
Results. Frequency the lower limb fractures of was 42.4% from the total fractures in all
patients and 44.4% from the total fractures in patient aged 50 years and older. The most
common anatomic site of lower limb fractures was the tibia and/or fibula (48.9% of all
incident lower limb fractures), followed by the hip (29.5%), and the tarsal/metatarsal bones
(21.6%). Incidence of fracture in patient 50 years and old was 519.8 per 10000 patient for
lower limb fractures, 212.3 per 10000 patient for tibia and/or fibula fractures and 226.9 per
10000 patient for hip fracture. Lower limb fractures were more common among males than
among females in the younger age groups (up to 39 years old). Among subjects 50 years and
older the incidence of lower limb fractures was higher in women than in men, and the
difference increased with increasing age. Incidence of the tibia and/or fibula fractures was
340.7 per 10000 patient in the age group 60-69 years old, 44.9 per 10000 patient in age
group 70-79 years old, and 102.4 per 10000 patient in age group 80-89 years old.
Conclusion. Our study provided the new information about the epidemiology of
lower limb fractures in Ukrainian population according the age. This information is important
for planning of the prevention and treatment strategy in patients of different ages.

TH

139 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

P01

EPIDEMIOLOGIA ZŁAMAŃ KOŃCZYN DOLNYCH W POPULACJI UKRAIŃSKIEJ W RÓŻNYM
WIEKU
Grygorieva N.V., Vlasenko R.O., Povoroznyuk V.V.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: złamania kończyn, epidemiologia, wiek
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P02

WYSTĘPOWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD ZDROWYCH DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE
SZCZEGÓLNEJ POPULACJI PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU
Wawrzyniak A.1, Ziemska B.2, Marcinkowska M.1, Michalak M.3, Marcinkowski J.4
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2
Przychodnia Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3
Katedra i Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
4
Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: osteoporoza, zdrowi dorośli, badania okresowe, pracownicy uniwersytetu
medycznego
Wstęp. Osteoporoza jest chorobą przebiegającą przez długi czas asymptomatycznie.
Złamanie osteoporotyczne jest często jej pierwszym objawem. Konsekwencje mogą mieć
charakter ogólnoustrojowy. Są to powikłania zapalne płuc, dróg moczowych, odleżyny,
sarkopenia, postępujące zmniejszenie masy kostnej, czasem nawet zgon. Profilaktyka
stanowi najlepszą metodą na uniknięcie poważnych następstw złamań osteoporotycznych.
Cel. Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka złamań
niskoenergetycznych wśród pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu poddanych
obowiązkowym badaniom okresowym.
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono u 277 pracowników w wieku
40 lat lub powyżej (138 kobiet i 89 mężczyzn).
Wyniki. Wśród badanych po 50. roku życia ubytek wzrostu ≥2 cm wystąpił u 43%
w porównaniu z 23% w grupie wiekowej 40-50 lat. Odpowiednio ubytek wzrostu ≥4 cm
wystąpił u 14% vs 3%. Wywiad chorobowy dotyczący złamań w dzieciństwie był znamiennie
częściej dodatni w grupie mężczyzn niż kobiet. Wysokie ryzyko złamań wg kalkulatora FRAX
występowało u 2 osób (obu po 50. r.ż.). Złamania niskoenergetyczne w wywiadzie
występowały u 15% ankietowanych.
Wnioski. 1. Okresowe badania profilaktyczne pracowników stanowią dobrą okazję do
oceny ryzyka osteoporozy i złamań.
2. Co dziesiąty pacjent z badanej grupy wymaga diagnostyki ukierunkowanej na
bezobjawowe złamania trzonów kręgowych.
3. U około 15% badanej grupy występują wskazania do rozważenia farmakoterapii
przeciwosteoporotycznej z powodu wcześniejszych złamań niskoenergetycznych.
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P02

OSTEOPOROSIS IN A POPULATION OF HEALTHY ADULTS AS EXEMPLIFIED BY THE STAFF OF
THE POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
Wawrzyniak A.1, Ziemska B.2, Marcinkowska M.1, Michalak M.3, Marcinkowski J.4
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2
Przychodnia Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3
Katedra i Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
4
Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Key words: osteoporosis, healthy adults, periodic prophylactic examinations, staff of
university of medicine
Objectives. Osteoporosis is a long-term asymptomatic disease. The first symptoms are
often osteoporotic fractures. The repercussions also lead to systemic complications,
pneumonia, cystitis, bed sores, sarcopenia/muscle atrophy, continuous bone mass loss and
sometimes death. Prophylaxis is the best way to prevent serious consequences of fragility
fractures.
Aim. The aim of this study was to find out how many employees of the Poznan
University of Medical Sciences who underwent periodic prophylactic examinations are at risk
from osteoporotic fractures.
Materials and methods. The study based on a questionnaire was performed among
277 respondents over 40 years old (138 women and 89 men).
Results. In the study group aged over 50 high losse above 2 cm occurs 45% vs 23%
compared with the group aged 40-50. High losse above 4 cm occurs 14% vs 3% in the
younger group. Medical histories revealed significantly more frequent occurrence of
fractures in childhood among men than women. High risk in FRAX calculator was found in 2
subjects (both over 50 years old). Previous fragility fractures occurred in 15% of the
participants.
Conclusions. 1. Periodic prophylactic examinations of employees are a good
opportunities to select patients with high and intermediate risk of osteoporotic fractures.
2. Every tenth patient needs further tests focused on asymptomatic spine fractures.
3. About 15% of the study group were indicated as individuals that should consider
using pharmacotherapy against osteoporosis because of previous fragility fractures.
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P03

PARATHORMON A STAN GOSPODARKI KWASOWO ZASADOWEJ. NOWY PRZYCZYNEK DO
DYSKUSJI O UWARUNKOWANIACH „EPIDEMII” ZABURZEŃ MINERALIZACJI TKANKI
KOSTNEJ?
Kołłątaj W.1, Kołłątaj B.2, Klatka M.1, Wrzołek K.3
1
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny Lublin
3
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Słowa kluczowe: Parathormon, gospodarka kwasowo-zasadowa, wodorowęglan sodu,
hydroksyapatyt
Wstęp. Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej stają się ostatnio coraz częściej
dyskutowanym problemem medycznym. Wśród głównych powodów wzrostu liczby tego
typu patologii wymienić należy przede wszystkim problemy z odkładaniem depozytów
hydroksyapatytu, jak i nadmierne uruchamianie zdeponowanego już wodorotlenku
wapniowo fosforanowego. W tej ostatniej grupie znajdować się może wiele przyczyn, które
w konsekwencji prowadzą do wtórnej nadczynności przytarczyc (niedobór witaminy D,
niedostateczna podaż/ wchłanianie wapnia, jak i kwasice metaboliczne).
Kwasice pogarszają zdolności mineralizacji tkanki kostnej, gdyż hydroksyapatyt
(wodorotlenek wapniowo-fosforanowy) powstaje w warunkach umożliwiających retencję
jonów OH-, natomiast kwasica powoduje uruchomienie rezerw OH- z kości). W regulację
gospodarki kwasowo-zasadowej zaangażowany jest miedzy innymi parahormon,
a pogarszający się bilans OH-/H+ staje się elementem sprawczym łańcucha zdarzeń, który
prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc.
Obecne przemiany kulturowe w krajach cywilizowanych, manifestujące się zmianami
stylu odżywiania, powodują coraz większą podaż prekursorów nielotnych kwasów w diecie
zarówno dzieci, jak i dorosłych i wpływają na pogarszanie bilansu kwasów i zasad w kierunku
skompensowanej kwasicy metabolicznej.
Cel. Niniejsza praca ma na celu ukazanie roli doustnej podaży zasad w kształtowaniu
surowiczego poziomu PTH i prewencji zmian metabolizmu prowadzących do wtórnej
nadczynności przytarczyc.
Materiał i metody. Badaniu poddano 259 pacjentów w wieku 0,6-18,0 lat
z zaburzeniami mineralizacji tkanki kostnej.
100 pacjentów zakwalifikowano do codziennego podawania NaHCO3 w dawce
doustnej 3,1g NaHCO3/m2/db (17 mmol/m2/db) poprawiającego bilans gospodarki
kwasowo-zasadowej, 159 osób, które nie otrzymywały suplementacji NaHCO3 stanowiło
grupę kontrolną. W obu badanych grupach, przed rozpoczęciem badania stwierdzano
porównywalne, prawidłowe wartości Ca, PO4 i Mg, Cl, ALP i 25OHD w surowicy krwi.
Analizę danych dotyczących surowiczych stężeń Ca, PO4, Mg, ALP, 25OHD, PTH
przeprowadzono przy użyciu statystycznych metod analizy wariancji, średnich i metod
wnioskowania statystycznego. Za poziom istotności przyjęto alfa=0,05.
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż codzienna podaż stosunkowo
niewielkiej ilości HCO3- nie wpływa na kalcemię, fosfatemię i magnezemię, natomiast
pozwala na uzyskanie statystycznie istotnie niższych poziomów PTH w surowicy krwi (średnio
2,16 (SD 1,01) mmol/l wobec 2,97 (SD 1,34) mmol/l).
Wnioski. Poprawa bilansu zasad w organizmie może być traktowana, jako czynnik
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zmniejszający ryzyko wzrostu poziomu PTH, a przez to potencjalnie poprawiający bilans
hydroksyapatytu (Ca2+, PO42- i OH-) w kości.

P03

PARATHYROID HORMONE AND ACID BASE BALANCE. NEW CONTRIBUTION TO THE
DISCUSSION ON REASONS FOR THE ‘EPIDEMIC’ OF BONE TISSUE MINERALISATION
DISORDERS
Kołłątaj W.1, Kołłątaj B.2, Klatka M.1, Wrzołek K.3
1
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny Lublin
3
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Key words: Parathyroid hormone, acid-base balance, sodium hydrogen carbonate,
hydroxyapatite
Objectives. Bone mineralization disorders became more and more often discussed
medical problem. Among the main reasons for the increase in this type of pathology
incidence should be mentioned all the problems with the deposition of hydroxyapatite
crystals in bone tissue as well as excessive dissolving already deposited partials of calcium
phosphate hydroxide (hydroxyapatite). In the latter mentioned group there may be many
reasons, which consequently lead to secondary hyperparathyroidism (vitamin D deficiency,
insufficient supply/ absorption of calcium as well as metabolic acidosis).
Acidosis impairs bone mineralization, since hydroxyapatite (calcium phosphate
hydroxide) is formed under conditions permitting retention of OH- ions, on the other side
acidosis forces the use of bone reserves of OH-). The parathyroid hormone is involved in
acid-base balance regulations, so deterioration of balance of OH-/ H+ becomes part of the
chain of events that leads to secondary hyperparathyroidism appearance.
The current cultural changes in civilized countries, that manifest themselves as
changes in eating habits, lead to increased supply of precursors of non-volatile acids in the
diet of both children and adults and make deterioration of the acid-base balance, that lead
to appearance of compensated metabolic acidosis.
Aim. This work aims to show the role of supplementary oral supply of bases in shaping
serum PTH levels and prevention of metabolic changes being causes of secondary
hyperparathyroidism.
Materials and methods. The study involved 259 patients aged 0.6-18.0 years with
symptoms of mineral bone mineralization disturbances.
100 patients – group taking NaHCO3 orally 3.1 g/m2 of NaHCO3/day (17 mmol
NaHCO3/m2/day) – doses improving acid bone balance and 159 – the control group
(subjects who did not take NaHCO3). In both groups, before the study, were found
comparable, normal values of serum Ca, PO4 and Mg as well as Cl, ALP and 25OHD levels.
Analysis of data concerning serum concentrations of Ca, PO4, Mg, ALP, 25OHD, PTH
was performed using statistical methods of variance and mean values analysis. The methods
of statistical data mining was used to draw conclusions. There was used the significance level
of 0.05.
Results. Analysis of the results shows that the daily supply of relatively small quantities
TH
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of HCO3- does not affect the calcium, phosphates and magnesium serum levels but allows
for achieve significantly lower levels of serum PTH (mean 2.16 (SD 1.01) mmol/l versus 2.97
(SD 1.34 ) mmol/l).
Conclusions. Improving body base balance can be considered as a factor reducing the
risk of PTH levels increment, thereby potentially improving the balance of hydroxyapatite
(Ca2 +, PO4 2- and OH-) in the bone tissue.
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P04

WPŁYW ADIPONEKTYNY NA GĘSTOŚĆ MASY KOSTNEJ U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
POMENOPAUZALNĄ ORAZ U KOBIET ZDROWYCH
Dytfeld J., Wawrzyniak A.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, UM Poznań
Słowa kluczowe: adiponektyna, osteoporoza, tkanka tłuszczowa
Wstęp. Na kształtowanie zawartości mineralnej kości mogą mieć wpływ adipocytokiny
produkowane przed tkankę tłuszczową. Adiponektyna jest jedną z nich, chociaż mechanizm
dokładnego działania na kość jest do końca nieznany, a wyniki badan in vitro i in vivo są
sprzeczne.
Cel. Celem była ocena stężenia osoczowego oraz wpływu adiponektyny na gęstość
masy kostnej u zdrowych kobiet z prawidłową masą kostną oraz z rozpoznaną osteoporozą
pomenopauzalną.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 118 kobiet po menopauzie, z czego 38
kobiet z prawidłową masą kostną oraz 80 kobiet z rozpoznaną osteoporozą wg WHO.
U wszystkich wykonano pomiary antropometryczne, densytometrię z bkku (bliższego odcinka
kości udowej) oraz odcinka L1-L4 kręgosłupa (Lunar, GE) oraz pobrano na czczo krew żylną
w celu oznaczenia adiponektyny w surowicy (Human Total Adiponectin/ Acrp 300, R&D).
Dodatkowo oceniono stężenie 25(OH)D w surowicy. Analizy statystycznej dokonano za
pomocą programu Statistica 10.0.
Wyniki. Kobiety z prawidłowymi wartościami BMD w porównaniu z pacjentkami
z rozpoznaną osteoporozą prezentowały istotnie wyższą masę ciała (71,9 vs 57,9 kg,
p<0,001), wyższe BMI (28,4 vs 24,0 kg/m2, p<0,0001) oraz wyższe wartości BMD L1-L4 i bkku
(1,110 vs 0,83 g/cm2, p<0,001 oraz 0,89 vs 0,79, p<0,001). W grupie kobiet z osteoporozą
stwierdzono istotnie wyższe stężenia adiponektyny (23647,24 vs 10522,9 ng/ml, p<0,05).
Stężenia witaminy D były wyższe u osób z osteoporozą (32,4 vs 20,5 ng/ml) i mieściły się
w ramach wartości zalecanych. W grupie kobiet zdrowych stężenia adiponektyny ujemnie
korelowały z BMD L1-L4 (r=-0,36, p=0,04). Ich ocena w całej grupie wykazała natomiast
istotną statystycznie dodatnią korelację między stężeniem adiponektyny a wiekiem,
witaminą D, natomiast ujemną - między wzrostem, masą ciała, BMI, BMD L1-L4 oraz T-score
L1-L4.
Wnioski. Podwyższone stężenie adiponektyny wśród kobiet po menopauzie może
negatywnie kształtować ich gęstość masy kostnej. Prawidłowe witaminy D u chorych
z osteoporozą są efektem skuteczniejszej suplementacji cholekalcyferolu w tej grupie.
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P04

EFFECT OF ADIPONECTIN ON BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
WITH OSTEOPOROSIS AND IN HEALTHY ONES
Dytfeld J., Wawrzyniak A.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, UM Poznań
Key words: adiponectin, osteoporosis, adipose tissue
Objectives. Formation of bone mineral content might be affected by adipocytokines
produced in adipose tissue. Adiponectin has been shown to influence bone metabolism but
results of in vivo and in vitro studies are contradictory.
Aim. Aim was to evaluate plasma adiponectin and its relation to BMD in healthy
postmenopausal women, and in patients with postmenopausal osteoporosis.
Materials and methods. The study included 118 postmenopausal women, of whom 38
were females with normal bone mass and 80 – osteoporotic (according to WHO criteria). All
patients underwent anthropometric measurements, dual X ray absorptiometry (DXA) of the
hip and L1-L4 spine (Lunar GE). Fasting venous blood was drawn for determination of serum
adiponectin (Human Total Adiponectin/ACRP 300, R&D). Additionally, plasma 25(OH)D levels
were determined (Elecsys). Statistical analysis was performed using Statistica 10.0.
Results. Women with normal BMD presented significantly higher body weight (71.9 vs
57.9 kg, p<0.001), higher BMI (28.4 vs 24.0 kg/m2, p<0.0001) and higher L1-L4 and hip BMD
(1.110 vs. 0.83g/cm2, p<0.001 and 0.89 vs 0.79, p<0.001, respectively). Osteoporotic women
were shown to have significantly higher concentrations of total adiponectin (23647.24 vs
10522.9 ng/ml, p<0.05). Vitamin D levels were also shown to be higher in patients with
osteoporosis (32.4 vs. 20.5 ng/ml), however within normal range. In healthy patients
adiponectin negatively correlated with L1-L4 BMD (r=-0.36, p=0.04). Analysis of entire group
showed a statistically significant positive correlation between adiponectin and age, and
vitamin D, and negative - between height, body weight, BMI, L1-L4 BMD and T-score L1-L4.
Conclusions. Elevated levels of adiponectin in postmenopausal women might
negatively influence their BMD. Higher vitamin D concentrations are most possibly the effect
of more efficient cholecalciferol supplementation in this group..
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P05

MULTIMORBIDITY IN WOMEN WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Ramanau H., Rudenka E.
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Key words: low-energy fracture, osteoporosis, multimorbidity
Introduction. Most people with osteoporosis have multimorbidity, but not of them
have fractures. The increasing risk of the fracture could be connecting with some chronic
disease.
Aim of the Study. The objective of this study was to define the odds ratio for lowenergy fractures for women aged over 50 with difference chronic diseases.
Materials and Methods. The study protocol included the data about chronic diseases
diabetes mellitus (DM), myocardial infarction (MI), any cases of cancers, GI ulcers, stroke,
COPD, heart failure (HF) and rheumatoid arthritis (RA). The low-energy fractures of forearm,
hip fractures and spine was taking account for all female patients aged over 50.
Results. During the research study it was revealed 416 previous low-energy fractures
of typical localization among 1533 women with osteoporosis. According to the results of the
statistical analysis in patients with fractures of the most frequent combination of
osteoporosis and COPD (OR=5.98; 95% CI 2.72-12.60; p<0.001), RA (OR=4.11; 95% CI 2.536.64; p<0.001), HF (OR=2.47; 95% CI 1.70-3.58; p<0.001), stroke (OR=2.40; 95% CI 1.46-3.95;
p<0.001), DM (OR=1.64; 95% CI 1.14-2.39; p<0.05) and GI ulcers (OR=1.46; 95% CI 1.07-2.01;
p<0.05). There are now significant differences between groups with or without fractures if
patients had a previous history of MI (OR=1.27; 95% CI 0.68-2.46; p=594) and any
localization of cancer (OR=1.08; 95% CI 0.71-1.67; p=0.818).
Conclusions. The presence of some chronically disease in osteoporotic patients may
increase the risk of subsequent low-energy fractures in future. These results should be
considered for planning strategies antiosteoporotic therapy.

P05

WIELOCHOROBOWOŚĆ U BIAŁORUSKICH KOBIET ZE ZŁAMANIAMI OSTEOPOROTYCZNYMI
Ramanau H., Rudenka E.
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Słowa kluczowe: złamanie niskoenergetyczne, osteoporoza, wielochorobowość
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P06

WPŁYW TRENINGU FIZYCZNEGO NA STĘŻENIE SKLEROSTYNY U PACJENTEK Z OSTEOPENIĄ
Janik M.1, Jegier A.2, Stuss M.1,3, Kotkowska A.1, Sewerynek E.1,3
1
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny, Łódź
2
Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
3
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
WAM, Łódź
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, osteoporoza, sklerostyna
Wstęp. Osteoporoza stanowi poważny problem medyczny i socjoekonomiczny XXI
wieku. Obciążenie mechaniczne jest kluczowym regulatorem, który wpływa na modelowanie
kości i przebudowę kości, w czym biorą udział osteocyty. Sklerostyna jest produkowana
i uwalniana przez dojrzałe osteocyty na powierzchnię kości, gdzie hamuje przekazywanie
sygnałów aktywujących proliferację i różnicowania osteoblastów z komórek
mezenchymalnych, hamując w ten sposób formowanie nowej kości.
Cel. Celem naszej pracy była ocena wpływu 12-tygodniowego treningu ruchowego na
stężenie markerów obrotu kostnego [Sklerostyny, Osteokalcyny (OC), C-końcowego
telopeptyd kolagenu typu I (β-CTX)] w surowicy krwi u pacjentek z osteopenią.
Materiał i metody. Do badania zostało włączonych 50 pacjentek Regionalnego
Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM, w wieku
50-75 lat z rozpoznaniem osteopenii, postawionym na podstawie wyniku densytometrii
szyjki kości udowej i/lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa (T-score od -1,0 do -2,5 SD).
Przez pierwsze 12 tygodni (punkt 1 i 2) pacjentki prowadziły dotychczasowy poziom
aktywności fizycznej. Przez kolejne 12 tygodni (między punktem 2 i 3) został włączony
program ćwiczeń fizycznych. Program obejmował trening interwałowy, przeprowadzony na
cykloergometrze rowerowym 3 razy w tygodniu, po 36 minut. Wszystkie pacjentki przez cały
okres trwania badania pozostawały na suplementacji 500 mg wapnia i 1800 j.m. witaminy D3
dziennie. W surowicy krwi w 3 punktach czasowych oznaczano OC, fosfatazę zasadową (ALP),
β-CTX oraz sklerostynę.
Wyniki. Po cyklu treningu fizycznego uzyskano wzrost stężenia OC, spadek sklerostyny,
natomiast nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w poziomie markera β-CTX
w porównaniu do okresu bez ćwiczeń. Nie wykazano korelacji pomiędzy zmianami
sklerostyny a zmianami osteokalcyny w czasie treningu, prawdopodobnie ze względu na
liczebność grup. Różnice w poziomach fosfatazy zasadowej, wapnia i fosforu również nie były
istotne statystycznie.
Wnioski. Wyniki badania podkreślają rolę treningu fizycznego, jako skutecznej metody
pobudzania procesów kościotworzenia u pacjentek z osteopenią. Sklerostyna może być
markerem aktywności ruchowej.
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THE EFFECT OF EXERCISE ON SCLEROSTIN LEVEL IN WOMEN WITH OSTEOPENIA
Janik M.1, Jegier A.2, Stuss M.1,3, Kotkowska A.1, Sewerynek E.1,3
1
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny, Łódź
2
Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
3
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
WAM, Łódź
Key words: physical activity, osteoporosis, sclerostin
Objectives. Osteoporosis is a serious medical and socioeconomic problem of the 21st
century. Mechanical load is a key regulator which controls bone formation and remodelling,
with participation of osteocytes. Sclerostin is produced and released by mature osteocytes
into bone surface, where it inhibits the conveyance of osteoblast proliferation and
differentiation activating signals from mesenchymal cells, thus suppressing new bone
formation.
Aim. THE GOAL of the study was an evaluation of the effects of a 12-week physical
training programme on the levels of bone turnover markers [Sclerostin, Osteocalcin (OC), Cterminal telopeptide of type I collagen (β-CTX)] in blood serum of women with osteopenia.
Materials and methods. The study included 50 women of the Regional Menopause
and Osteoporosis Centre of the WAM Teaching Hospital, at the age of 50-75 years with the
diagnosis of osteopenia, obtained on the basis of hip and/or lumbar spine densitometry (Tscore from -1.0 to -2.5 SD).
During the initial 12 weeks (between point 1 and 2), the patients maintained their
previous, normal level of physical activity. During subsequent 12 weeks (between point
2 and 3), a programme of exercise was implemented. The programme included the interval
training on a bicycle ergometer, three times a week for 36 minutes. During the entire study
duration, all the patients received a supplementation of calcium (500 mg) and vit. D3 (1800
IU) once daily. Serum levels of OC, alkaline phosphatase (ALP), β-CTX and sclerostin were
assayed at 3 time points.
Results. After the course of the exercise cycle, the OC concentration was increased,
sclerostin levels decreased, while no statistical differences were observed in β-CTX levels vs.
the period of physical inactivity. No correlations were found between sclerostin level
changes and osteocalcin level changes during the training time, because of too small groups.
Neither statistically significant were the differences in alkaline phosphatase, calcium and
phosphorus levels.
Conclusions. The obtained results emphasise the role of physical training as an
effective stimulation method of bone formation processes in women with osteopenia.
Sclerostin can be a marker of physical activity.

TH

150 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

P07

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA OSTEOPOROZĘ U MIESZKANEK DOMÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ
Nawrat-Szołtysik A.1,2, Opara J.1, Matyja B.2, Polak A.1, Żmudzka-Wilczek E.1
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
2
Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej
Słowa kluczowe: osteoporoza, aktywność fizyczna, mieszkanki domów pomocy społecznej
Wstęp. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem w utrzymaniu odpowiedniego
poziomu sprawności, samodzielności i niezależności życiowej u osób starszych,
zamieszkałych w domu pomocy społecznej. Obserwuje się także jej korzystny wpływ
w leczeniu osteoporozy. Wielu badaczy podkreśla tutaj rolę stosowania odpowiednich
ćwiczeń fizycznych oraz rolę spaceru. Obecnie coraz bardziej powszechną formą chodzenia
staje się trening marszowy Nordic Walking (NW), którego wykorzystanie u pacjentów
chorujących na osteoporozę nie jest jeszcze dobrze poznane.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie wpływu zmodyfikowanego programu ćwiczeń wg
Sinaki oraz treningu marszowego NW na osteoporozę i osteopenię.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły mieszkanki domów pomocy
społecznej, zamieszkałe w czterech domach pomocy społecznej na Górnym Śląsku. Do badań
zakwalifikowano 91 kobiet w przedziale 65-98 lat, które losowo podzielono na cztery
podgrupy. Wszystkie badane objęte zostały tym samym leczeniem farmakologicznym. Grupa
1 była grupą kontrolną (k) leczoną tylko farmakologicznie. W pozostałych trzech grupach
prowadzono: w grupie 2 (cw) - ćwiczenia wg zmodyfikowanego programu Sinaki, w grupie
3 (nw) – trening marszowy NW, w grupie 4 (cw+nw) – ćwiczenia wg zmodyfikowanego
programu Sinaki plus trening NW. Terapia trwała jeden rok kalendarzowy. Do końca projektu
dotrwały w sumie 83 badane. Badanych oceniano dwukrotnie: przed i po upływie roku
prowadzenia zajęć ruchowych. Przeprowadzono: ocenę ilościowej gęstości kości (za pomocą
badania densytometrycznego, aparatem PIXI LUNAR skonstruowanym do pomiarów
przedramienia), ocenę ruchomości klatki piersiowej, ocenę zdolności ruchowych oraz ryzyka
upadków za pomocą testu powstania i chodu (Timed Up and Go Test), ocenę równowagi
i ryzyka upadków za pomocą czynnościowego testu sięgania (Functional Reach Test) - FR,
ocenę lokomocyjnej aktywności ruchowej za pomocą krokomierza.
Analizę statystyczną realizowano przy użyciu programu STATISTICA. Wyniki uznano za istotne
(znamienne), w przypadku, gdy poziom istotności, wartość p była mniejsza od 0,05.
Wyniki. Wykazano, że roczny zmodyfikowany program ćwiczeń Sinaki oraz trening
marszowy Nordic Walking nie wpłynął istotnie na: gęstość kości, zmniejszenie ryzyka upadku
w grupie 4 (cw+nw) (mierzonej testem Up&Go oraz FR); istotnie wpłynął na: poprawę
ruchomości klatki piersiowej (klp) w grupie 2 (cw) i 4 (cw+nw) oraz istotnie wpłynął na
zdolności ruchowe i lokomocyjną aktywność ruchową – istotne skrócenie czasu potrzebnego
na wykonanie testu Up&Go zaobserwowano w grupie 4 (cw+nw). Wykazano także istotne
zwiększenie liczby wykonywanych kroków w ciągu dnia w grupie 4 (cw+nw) oraz w grupie
3 (nw).
Wnioski. 1) Zmodyfikowany program ćwiczeń według Sinaki oraz trening marszowy
Nordic Walking mają istotny wpływ na poprawę ruchomości klatki piersiowej, lokomocyjną
aktywność ruchową oraz zdolności ruchowe u kobiet w podeszłym wieku chorujących na
osteoporozę i osteopenię. Największe efekty uzyskuje się, gdy program ćwiczeń prowadzi się
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łącznie z treningiem NW. 2) Zaproponowana terapia nieistotnie wpłynęła na gęstość kości.
Wzrost masy kostnej w grupie kontrolnej pozwala wnioskować, że aktywność fizyczna nie
powinna być traktowana jako podstawowa metoda leczenia kobiet w podeszłym wieku
z niską masą kostną, lecz jako dodatkowy czynnik wspomagający prawidłowe żywienie
i farmakoterapię.
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THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON OSTEOPOROSIS IN SOCIAL WELFARE HOMES
RESIDENTS
Nawrat-Szołtysik A.1,2, Opara J.1, Matyja B.2, Polak A.1, Żmudzka-Wilczek E.1
1
Jerzy Kukuczki Academy of Physical Education in Katowice
2
Saint Elizabeth Centre in Ruda Śląska
Key words: osteoporosis, physical activity of residents of nursing social homes
Introduction. Physical activity is an important element in maintaining an adequate
level of fitness, self-reliance and independent living in elderly people living in a social
welfare. There is also the beneficial effect in the treatment of osteoporosis. Many
researchers stress here the role of the use of the appropriate role of exercise and walking.
Nowadays more and more common form of walking becomes march training Nordic Walking
(NW), whose use in patients suffering from osteoporosis is not yet well understood.
Purpose of research. The aim of this study was to investigate the effect of a
modified exercise program by Sinaki and walking training NW osteoporosis and osteopenia.
Material and methods. The study group consisted of residents of 4 social welfare
homes. The study enrolled 91 women between 65-98 years old, who were randomly divided
into four sub-groups. All subjects were included in the same pharmacological treatment.
Group 1 was the control group (k), treated only with drugs. In the other three groups were
carried out: in group 2 - exercises Sinaki by the modified program, in group 3 (n) - training
marching NW, in group 4 (exercise + nw) - exercises by. Sinaki modified program plus
training NW. Treatment lasted for one calendar year. By the end of the project lasted a total
of 83 tested. The subjects were evaluated twice: before and after a year of physical
activities. Were performed: a quantitative assessment of bone mineral density (using
densitometry tests, the camera PIXI LUNAR constructed to measure forearm), chest mobility
evaluation, assessment of mobility and the risk of falls by the test creation and walk (Timed
Up and Go Test) - TUG, the assessment of the balance and the risk of falls by means of
functional reach test (Functional Reach Test) - FR, motion sickness assessment of physical
activity using a pedometer.
Results. It was shown that the modified annual training program and training Sinaki
marching Nordic Walking is not significantly affected: bone density, reducing the risk of falls
in group 4 (exercise + nw) (as measured by the Up & Go and FR); significant impact on:
improving the mobility of the chest in group 2 (exercise) and 4 (exercise + nw), and had
a significant impact on the ability of movement and motion sickness physical activity –
a significant reduction of the time required to perform the test Up & Go was observed in
group 4 (exercise + nw). On the basis of the pedometer also demonstrated a significant
increase in the number of steps performed during the day in group 4 (exercise + nw) and
group 3 (nw).
Conclusions. The modified exercise program by marching Sinaki and Nordic
Walking training have a significant impact on improving the mobility of the chest, get motion
motor activity and motor skills in elderly women suffering from osteoporosis and
osteopenia. The greatest effects are achieved when the exercise program carried out in
conjunction with training NW.
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ZWIĄZEK POMIĘDZY GĘSTOŚCIĄ MINERALNĄ KOŚCI A OBJĘTOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
MIERZONEJ NOWĄ METODĄ DEXA Z UWZGLĘDNIENIEM STĘŻENIA WYBRANYCH
HORMONÓW U MŁODYCH DOROSŁYCH KOBIET
Sowińska-Przepiera E.1, Andrysiak-Mamos E.1, Jarząbek-Bielecka G.2, Syrenicz A.1
1
Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2
Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, tkanka tłuszczowa trzewna, młode kobiety,
osteoporoza
Wstęp. Związek między zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie a układem
kostnym stanowi od lat przedmiot badań, jednak czy otyłość jest czynnikiem chroniącym
przed osteoporozą odpowiedź pozostaje nadal niejednoznaczna. Wprowadzenie
w densytometrii nowego oprogramowania (CoreScan) pozwalającego na szybki i dokładny
pomiar objętości całkowitej tkanki tłuszczowej [BF], w tym regionu męskiego [A], żeńskiego
[F] i wisceralnego [VAT] może okazać się punktem zwrotnym w dyskusji i rozwiać powyższą
wątpliwość.
Cel. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy gęstością mineralną kości [BMD]
oraz stężeniem wybranych hormonów a objętością tkanki tłuszczowej BF, A, F i VAT
u młodych dorosłych kobiet.
Materiał i metody. Dokonano analizy retrospektywnej wyników badań
densytometrycznych oraz laboratoryjnych 108 kobiet w wieku 20-33 lat pacjentek Kliniki
Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM. Pacjentki podzielono
na dwie grupy oparte o wartość BMI grupa A (BMI<25 kg/m2) i grupa B (BMI>25 kg/m2).
Opracowaniu poddano parametry takie jak: wzrost, masa ciała, obliczono wskaźnik BMI,
ponadto gęstość mineralną kości [BMD], skład ciała, w tym całkowitą objętość tkanki
tłuszczowej [BF], tłuszczu regionalnego (androidalnego [A], gynoidalnego [F] i trzewnego
[VAT]) mierzono metodą DXA (GE Lunar Prodigy; Madison, WI, USA; 14, oprogramowanie
automatyczne z CoreScan™ H8801CP). Oceniono stężenie hormonów: TSH, FT3, FT4, FSH, LH,
estradiolu, PRL, DHEA-SO4, androstendionu, testosteronu, SHBG, 17-hydroksyprogesteronu.
Analizie poddano również stężenia glukozy i insuliny na czczo oraz w teście OGTT. Analizę
statystyczną wykonano z użyciem programu Statistica 9.0PL (StatSoft® Inc. Tulsa, USA),
a istotność statystyczną określono jako p≤0,05.
Wyniki. Gęstość mineralna kości BMD L1-4 i BMD Total były znacząco wyższe
u badanych w grupie A w porównaniu do grupy B (p<0,000). Wykazano istotną statystycznie
zależność między objętością tkanki tłuszczowej każdego obszaru [BF, A, F, VAT a: BMD L1-L4,
BMD total oraz stężeniem wolnych estrogenów i testosteronu we krwi (p<0,000). Ponadto
stwierdzono zależność między objętością VAT a stężeniem insuliny na czczo oraz w 60. i 120.
minucie OGTT (p<0,000). Zaistniała korelacja ujemna między objętością VAT a stężeniem
SHBG we krwi (p<0,003).
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RELATIONSHIP BETWEEN BONE MINERAL DENSITY AND FAT VOLUME MEASURED BY A
NEW DEXA INCLUDING SOME CONCENTRATION OF HORMONES IN Y OUNG ADULT
WOMEN
Sowińska-Przepiera E.1, Andrysiak-Mamos E.1, Jarząbek-Bielecka G.2, Syrenicz A.1
1
Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2
Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Key words: bone mineral density, visceral adipose tissue, young adult women, osteoporosis
Objectives. The relationship between the amount of adipose tissue in the body and
the skeletal system is the subject of research for many years, but obesity is a factor in
protecting against osteoporosis answer remains ambiguous. The introduction of new
software densitometry (CoreScan) allowing for fast and accurate measurement of the
volume of total body fat [BF], in this region of the male [A] female [F] and visceral [VAT] may
prove to be a turning point in the above discussion and dispel doubts.
Aim. The aim of the study was to determine the relationship between bone mineral
density [BMD] and the concentration of selected hormones and fat volume BF, A, F, and VAT
in young adult women.
Materials and methods. The analysis of the results of a retrospective of densitometry
and laboratory 108 women aged 20-33 years, patients Endocrinology, Metabolic Diseases
and Internal Medicine PUM. The patients were divided into two groups based on the group
A BMI (BMI<25 kg/m2) and B (BMI>25 kg/m2). Study concerns the parameters such as height,
weight, BMI was calculated, moreover, bone mineral density [BMD], body composition,
including the total volume of adipose tissue [BF], regional fat (android [A] gynoid [F] and
visceral [VAT]) were measured by DXA (GE Lunar Prodigy, Madison, WI, USA; 14, the
software automatically with CoreScan™ H8801CP). Serum levels of hormones: TSH, FT3, FT4,
FSH, LH, estradiol, PRL, DHEA-SO4, androstenedione, testosterone, SHBG, 17hydroxyprogesterone. Were also analyzed blood glucose and fasting insulin and OGTT. The
statistical analysis was performed using Statistica 9.0PL (StatSoft® Inc., Tulsa, USA) and
statistical significance was defined as p≤0.05.
Results. Bone Mineral Density BMD and L1-4 Total BMD was significantly higher in
subjects in group A compared to group B (p<0.000).Showed statistically significant
relationship between the volume of fat each area [BF, A, F, VAT a: L1-L4 BMD, total BMD and
serum free testosterone and estrogen in the blood (p<0.000). In addition, the relationship
has been found between the volume of VAT and fasting insulin levels, and at 60 and 120
minutes OGTT (p<0.000). There was a negative correlation between the volume and the
concentration of SHBG VAT in the blood (p<0.003).
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SKŁADOWE MASY CIAŁA I ZŁAMANIA OSTEPOROTYCZNE U KOBIET PO MENOPAUZIE
Nowak N.1, Konstantynowicz J.2, Badurski J.1
1
Centrum Leczenia Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku
Słowa kluczowe: masa kostna, wskaźnik masy ciała, tkanka tłuszczowa, złamania
Wstęp. Powszechnie znany i nie budzący wątpliwości wzrost ryzyka złamań
osteoporotycznych w miarę spadku BMI i równolegle BMD, wskazuje na istotną rolę tkanki
tłuszczowej w metabolizmie kości. Osiągnięciem ostatnich lat jest zwrócenie uwagi na
odmienną aktywność metaboliczną depozytów tkanki tłuszczowej o różnej lokalizacji,
a szczególnie brzusznej. Naturalną potrzebą jest skonfrontowanie rutynowych narzędzi
charakteryzujących właściwości kości z parametrami charakteryzującymi tkankę tłuszczową
w nadziei uzyskania dodatkowej informacji mogącej służyć pomocą w diagnostyce ryzyka
złamań.
Cel. Główne założenia obejmowały zbadanie powiązań pomiędzy wskaźnikami
antropometrycznymi, składem ciała mierzonym metodą DXA, a ryzykiem złamań
osteoporotycznych u kobiet po menopauzie, z uwzględnieniem innych wybranych klinicznych
czynników ryzyka. W związku z potwierdzonym niekorzystnym wpływem niskiego BMI na
cechy ilościowe szkieletu i ryzyko OP u kobiet, za cel pracy przyjęto sprawdzenie hipotezy, że
odmienne cechy antropometryczne – otyłość i nadmierne otłuszczenie organizmu – mogą
być związane z niższym ryzykiem złamania po menopauzie.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 300 niewyselekcjonowanych kobiet
w średnim wieku 66 lat kierowanych do Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych
w celach diagnostycznych. Kwestionariusz osobowy zawierał dane demograficzne
i antropometryczne, w tym BMI, obwód talii i bioder z wyliczeniem współczynnika WHR,
informacje o klinicznych czynnikach ryzyka złamań umożliwiających jego ocenę narzędziem
FRAX. Densytometrycznie metodą DXA oceniono gęstość kości w całym szkielecie,
kręgosłupie L1-L4 i w biodrze oraz zawartość i odsetek tkanki tłuszczowej i nietłuszczowej
(Lean) w rutynowych lokalizacjach z uwzględnieniem stosunku Andro/Gyno. Analizę
statystyczną oparto o model logitowy porównujący wartości badanych parametrów powyżej
i poniżej mediany oraz zależności pomiędzy nimi a ryzykiem złamań, jak również testem tStudenta porównanie ich u osób z i bez przebytych złamań.
Wyniki. Pacjentki z WHR > mediany są o pięć lat starsze i mają blisko dwukrotnie
większe szanse wystąpienia złamania niskoenergetycznego w porównaniu do pacjentek
z WHR < mediany (OR=1,8; 95%CI=[0,96; 3,5], p=0,065) przy braku różnic w Total T-score.
Wynik jest istotny na brzegowym poziomie istotności.
Pacjentki z Total T-score > mediany mają o połowę mniejsze szanse wystąpienia
złamania niskoenergetycznego w porównaniu do pacjentek z Total T-score < mediany
(OR=0,5; 95%CI=[0,26; 0,94], p=0,031).
Pozostałe cechy nie mają związku ze wzrostem ryzyka złamań niskoenergetycznych,
p>0,1.
Porównanie wszystkich badanych parametrów pomiędzy osobami z i bez złamań
wykazało typowe cechy: kobiety ze złamaniami odznaczały się niższą BMD od kobiet bez
złamań (T-score FN -2,18 i T-score Total – 2,15 vs T-score FN -1,71 i T-score Total – 1,75)
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i znacząco wyższym ryzykiem następnego złamania mierzonego narzędziem FRAX (złamania
biodra – 5,7% i złamań głównych 18,8% vs 3,0% i 11,6% odpowiednio).
Wnioski.
1. U zbadanych 300 kobiet w średnim wieku 66 lat, z BMD w granicach osteopenii
i średnim BMI 26,8 kg/m2, wartości większe od mediany: wieku, BMI, tłuszczu całkowitego
i jego komponentów, wskaźnika Andro/Gyno i mięśni, nie wpłynęły na ryzyko złamania.
2. Osoby z mniejszym od mediany BMD-Total miały mniejsze, a osoby z większym od
mediany WHR – większe zagrożenie złamaniem.
3. Przemawia to za negatywną rolą tłuszczu brzusznego, którego nadmiar może
oddziaływać osteopenizująco, obniżając BMD i jakość kości.
4. Badaniem u każdej pacjentki wskaźnika WHR można uzyskać dodatkową informację
kliniczną o czynniku zwiększającym ryzyko złamań.

P09

BODY COMPOSITION AND OSTEOPORTIC FRACTURES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Nowak N.1, Konstantynowicz J.2, Badurski J.1
1
Centrum Leczenia Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku
Key words: bone mass, body mass index, fat tissue, fractures
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NISKI POZIOM WITAMINY D PREDYKTOREM ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH
Wawrzyniak A., Marcinkowska M., Lucińska N., Drożdż P., Diakite O., Dytfeld J., Michalak
M.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: witamina D, upadki
Wstęp. Upadki zaliczane są do wielkich problemów geriatrycznych. Mogą prowadzić do
poważnych skutków klinicznych, utraty samodzielności, problemów emocjonalnych, a nawet
śmierci. Ich częstość wzrasta wraz z wiekiem, zwiększa się u pacjentów
instytucjonalizowanych. Wśród przyczyn wymienia się związane z wiekiem procesy inwolucji
w tym szczególnie zmniejszenie się masy i siły mięśniowej, wiele schorzeń oraz stosowanych
leków. Osobną grupę stanowią przyczyny zewnętrzne. Wśród chorych na osteoporozę
zwykle koncentrujemy się na fakcie, że upadek jest najczęstszym mechanizmem
prowadzącym do złamania. Głównym celem leczenia osteoporozy jest uchronienie pacjenta
przed złamaniem kości. Zapobieganie upadkom jest więc równorzędnym z poprawą
wytrzymałości kości sposobem jego osiągnięcia.
Cel. Porównanie zaopatrzenia w witaminę D chorych z upadkami i bez z poradni
leczenia osteoporozy oraz porównanie częstości złamań.
Materiał i metody. U 372 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną przeprowadzono
wywiad dotyczący upadków, złamań niskoenergetycznych, zbadano parametry
antropometryczne, wykonano badanie densytometryczne metodą DXA w kręgosłupie
lędźwiowym (L1L4) i bliższym końcu kości udowej (BKKU), oceniono w surowicy krwi stężenie
25OHD.
Wyniki. W zależności od wywiadu dotyczącego upadków w ciągu roku pacjentki
podzielono na 2 podgrupy, dodatni wywiad był u 106 osób, ujemny - u 268. Pacjentki
z pierwszej grupy charakteryzowały niższe stężenia metabolitu witaminy D 25OHD 22,9 vs
24,9 ng/ml (p<0,001) oraz znamiennie częściej doznawały złamań pozakręgowych
w porównaniu z tymi, którym w ciągu roku nie przydarzył się upadek (p<0,001). Natomiast
liczba złamań kręgowych była zbliżona w obu podgrupach. Można to tłumaczyć innym
mechanizmem urazów prowadzących do złamań. Trzony kręgowe ulegają niekiedy
złamaniom w wyniku mniejszego nawet urazu niż upadek, np. podczas kaszlu, kichnięcia,
zmiany pozycji z jednego boku na drugi w łóżku, kiedy oddziałują na nie siły skrętne. Wyniki
badania gęstości mineralnej kości zarówno w obrębie odcinka lędźwiowego, jak i w BKKU
były zbliżone w obu w grupach, co przy równocześnie obserwowanej różnicy w liczbie
złamań, potwierdza tezę o niezależnym od masy kostnej wpływie upadków na ich
występowanie.
Wnioski. 1. Upadki stanowią niezależny czynnik ryzyka złamań pozakręgowych.
2.Szacowanie zagrożenia złamaniem musi uwzględniać ryzyko upadków.
3. Znaczenie zapobiegania upadkom jest równie ważne w leczeniu osteoporozy jak
wzmocnienie wytrzymałości kości.
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LOW VITAMIN D SERUM LEVEL AS PREDICTOR OF FALLS
Wawrzyniak A., Marcinkowska M., Lucińska N., Drożdż P., Diakite O., Dytfeld J., Michalak
M.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Key words: vitamin D, falls
Objectives. The most common mechanism leading to osteoporotic fracture is an injury
related to fall. Falls are considered as geriatric giants. They can lead to serious clinical
consequences, loss of independence, emotional problems, and even death. Their incidence
increases with age, and is pronounced even more in institutionalized patients. One of the
possible reasons for falls might be age-related muscle mass and strength decrease; there are
also numerous external causes. The main goal of osteoporosis treatment is to prevent
fracture, however preventing falls should be considered as equivalent to improving bone
strength.
Aim. The aim of the study was to compare vitamin D supply among patients of
osteoporosis outpatient clinic in terms of falls and prevalent fractures.
Materials and methods. 372 women with postmenopausal osteoporosis were
interviewed for falls and low-energy fractures. Anthropometric parameters were examined,
densitometry of the lumbar spine (L1-L4) and proximal end hip were performed using DXA
method (Lunar, GE). Moreover, 25OHD serum level was evaluated (Elecsys).
Results. Depending on the reported falls frequency in last year, patients were divided
into two subgroups: positive interview of falls – 106 patients, negative – 268 patients.
Patients with falls in previous year were shown to have lower concentrations of 25OHD (22.9
vs 24.9 ng/ml, p<0.001) and more non-vertebral fractures (p<0.001), when compared to
those who did not fall. However, the number of vertebral fractures was similar in both
groups. This can be explained by a different mechanism of injury leading to fractures.
Vertebral bodies might fracture because of minor injury, even less than the fall – e.g with
coughing, sneezing, changing the position in bed (torsional forces). BMD in the hip and
lumbar spine were not different between the groups, which indirectly proves that falls occur
independently from BMD values.
Conclusions. 1. Falls are independent risk factor for non-vertebral fractures.
2. Estimating fracture risk must take into account the risk of falls.
3. Falls prevention in the treatment of osteoporosis is as important as enhancing bone
strength.
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OCENA STĘŻENIA WITAMINY D U MŁODYCH ZDROWYCH KOBIET: SKUTECZNOŚĆ
SUPLEMENTACJI WITAMINĄ D
Sewerynek E.1,2, Cieślak K.1, Janik M.1, Stuss M.1,2
1
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2
Poradnia Leczenia Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w
Łodzi
Słowa kluczowe: witamna D, zdrowe kobiety
Wstęp. Wapń i witamina D są niezbędne dla właściwego przebiegu metabolizmu
kostnego, procesów przebudowy kości, a także utrzymania optymalnej masy kostnej.
Ponadto witamina D odpowiada również za regulację wzrostu komórek, właściwe
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego oraz hamowanie stanu zapalnego.
Wykazano także, że poza utrzymaniem właściwych stężeń wapnia i fosforanów w surowicy,
witamina D może zapobiegać rakowi jelita grubego, prostaty oraz sutka. Uważa się również,
że może ona pełnić istotną rolę w prewencji cukrzycy, niewydolności i choroby
niedokrwiennej serca, chorób autoimmunologicznych (m.in.: stwardnienia rozsianego,
przewlekłego zapalenia tarczycy, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) oraz chorób
psychicznych, takich jak depresja i schizofrenia.
Materiał i metody. Celem badania była ocena stężenia witaminy D w surowicy
w grupie 106 kobiet, w wieku 20-30 lat i dodatkowo comiesięczna (przez 3 miesiące) analiza
w/w stężenia w trakcie suplementacji wapniem (500 mg/dobę) oraz witaminą, w dawce:
1500 IU/dobę w grupie kobiet z początkowym stężeniem witaminy <20 ng/ml (Grupa 1) oraz
800 IU/dobę w grupie kobiet z początkowym stężeniem witaminy D ≥20 ng/ml (Grupa 2).
Dodatkowymi parametrami podlegającymi ocenie były stężenia wapnia oraz natywnego
parathormonu, które przeprowadzono na początku badania oraz po 3 miesiącach
suplementacji. Badanie ukończyło 67 kobiet: 46 z Grupy nr 1 oraz 21 z Grupy nr 2.
Wyniki. Średnie stężenie witaminy D w całej populacji wyniosło 16,56 ng/ml oraz
odpowiednio 12,6 ng/mL w Grupie 1 (<20 ng/mL) i 25,22 ng/mL w Grupie 2 (≥20 ng/mL).
W wyniku zastosowanej podaży witaminy D odnotowano istotny statystycznie wzrost jej
stężenia w całej populacji oraz w obu grupach, we wszystkich badanych punktach czasowych.
Ponadto, w porównaniu do stężenia witaminy D po 1. miesiącu, zaobserwowano jego
znamienny wzrost po 2. i 3. miesiącach w Grupie 1 (p<0,05) oraz po 3. miesiącach w całej
populacji (p<0,001) i w Grupie 2 (p< 0,05). Pomimo, że nie było istotnych statystycznie różnic
w stężeniu wapnia po 3 miesiącach, stwierdzono znamienny spadek PTH (p<0,05) w całej
populacji oraz w Grupie 1.
Wnioski. W badanej populacji młodych kobiet stwierdzono niedobór witaminy D.
Suplementacja wapniem i witaminą D spowodowała znaczący wzrost stężenia witaminy D
w surowicy już po 1. miesiącu leczenia. W Grupie 1 po 3. miesiącach podaży 1500 IU
witaminy D na dobę uzyskano dolną wartość przedziału optymalnego stężenia w/w witaminy
w surowicy.
PODZIĘKOWANIA
Autorzy badania pragną podziękować firmie Axellus Polska Sp. z o.o. za umożliwienie
przeprowadzenia badania.
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EVALUATION OF VITAMIN D CONCENTRATION IN A POPULATION OF YOUNG, HEALTHY
WOMEN: EFFECTS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION
Sewerynek E.1,2, Cieślak K.1, Janik M.1, Stuss M.1,2
1
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2
Poradnia Leczenia Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w
Łodzi
Key words: vitamin D, healthy women
Objectives. Vitamin D and calcium are necessary for proper modelling and remodelling
of osseous tissue and optimal bone mass depends on their appropriate supplementation.
Vitamin D is also responsible for modulation of cell growth, neuromuscular and immune
function, reduction of inflammation. Apart from maintaining adequate serum calcium and
phosphate concentrations there is some evidence that vitamin D might help prevent colon,
prostate, and breast cancers. It may also play an important role in the prevention and
treatment of diabetes, ischaemic heart disease, chronic heart failure and autoimmune
diseases (e.g. multiple sclerosis, chronic thyroiditis, ulcerative colitis) and mental illness such
as depression and schizophrenia.
Materials and methods. The goal of the study was an evaluation of serum vitamin D
concentrations (vit. D) in 106 healthy women, aged 20–30 years plus a monthly evaluation –
for 3 months – of the effects of calcium (500 mg) and vit. D (1500 IU) administration in
women with baseline values of vit. D <20 ng/ml (Group 1) plus the effects of 800 IU/day dose
in women with the baseline value of D ≥20 ng/ml (Group 2). Additionally, calcium and PTH
concentrations were assessed at the study onset and after the 3-month supplementation.
Sixty-seven (67) women completed the study, forty-six (46) of the first group and twenty-one
(21) from the second group.
Results. The mean vit. D concentration in entire study group was 16.56 ng/ml, being
12.6 ng/ml in the Group 1 (<20 ng/mL) and 25.22 ng/ml in the Group 2 (≥20 ng/mL). In the
course of vit. D administration, its concentration increased statistically significantly, both in
the entire group and in the subgroups, at all time points vs the study onset. Moreover,
in comparison with vit. D concentrations after 1 month, its increase was statistically
significant after 2 and 3 months in the Group 1 (p<0.05) and after 3 months both in the
entire population (p<0.001) and in Group 2 (p<0.05). Although there were no differences in
calcium concentration after the 3 months, a statistically significant drop of PTH (p<0.05) was
recorded in the entire population and in the Group 1.
Conclusions. A deficiency of vitamin D was observed in the studied population of
young women. A supplementation with calcium plus vitamin D brought about an increase of
vitamin D concentration already in the 1st month of administration. A lower limit of vitamin
D optimal range concentration was achieved in the Group 1 after 3 months of vitamin D
administration in the 1500 IU/day dose.
ACKNOWLEDGEMENTS
The study was supported by Axellus LLC (Poland).
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WITAMINA D A GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI U PACJENTÓW Z CHOROBAMI ZAPALNYMI
JELIT
Szymczak A.1, Krela-Kaźmierczak I.1, Łykowska-Szuber L.1, Eder P.1, Linke K.1, Horst-Sikorska
W.2
1
Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrzych, Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
2
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Słowa kluczowe: witamina D, gęstość mineralna kości, choroby zapalne jelit
Wstęp. Witamina D poprzez udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej
może wpływać na gęstość mineralną kości (BMD). Do chorób zapalnych jelit zaliczamy
chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ważnymi
objawami pozajelitowymi tych chorób są osteopenia i osteoporoza.
Cel. Określenie stężenia witaminy D oraz związku pomiędzy jej stężeniem a gęstością
mineralną kości u pacjentów z IBD.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 87 pacjentów z chorobą LeśniowskiegoCrohna (LC) w wieku średnim 35,48 (SD 12,20) oraz 91 pacjentów z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego (CU) w wieku średnim 39,18 (SD 14,60) i 39 osób z grupy
kontrolnej (CG) w wieku średnim 30,74 (SD 8,63). Oznaczono poziom witaminy D metodą
wiązania elektochemiluminescencyjnego oraz masę kostną odcinka L2-L4 kręgosłupa i szyjki
kości udowej metodą DXA.
Wyniki. Średnie stężenie witaminy D w grupach: LC 21,42 ng/ml (SD 12,25), CU 22,18
ng/ml (SD 9,50), CG 21,55 ng/ml (SD 9,11). LC: zalecany poziom witaminy D 24,14%,
niedobór lekki 26,44%, niedobór średni 29,89%, niedobór ciężki 19,54%. CU: zalecany
poziom witaminy D 21,98%, niedobór lekki 32,97%, niedobór średni 38,46%, niedobór ciężki
6,59%. CG: zalecany poziom witaminy D 20,51%, niedobór lekki 30,77%, niedobór średni
41,03%, niedobór ciężki 7,69%. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic (p>0,05)
w badanych grupach pod względem poziomu witaminy D. Nie odnotowano istotnych
związków (p>0,05) między poziomem witaminy D a gęstością mineralną kości w każdej z
badanych grup.
Wnioski. 1. Stężenie witaminy D w grupie chorych i w grupie kontrolnej są niskie,
a odsetek wartości niedoborowych jest wysoki. 2. Nie wykazano zależności pomiędzy
stężeniem witaminy D a gęstością mineralną kości u chorych z chorobami zapalnymi jelit. 3.
Należy rozważyć suplementację witaminy D szczególnie u chorych z chorobami zapalnymi
jelit. 4. Konieczne jest poszukiwanie innych czynników wpływających na masę kostną
u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.
Badanie finansowane z projektu badawczego NN 402 481 737
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P12

VITAMIN D AND BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL
DISEASES
Szymczak A.1, Krela-Kaźmierczak I.1, Łykowska-Szuber L.1, Eder P.1, Linke K.1, Horst-Sikorska
W.2
1
Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrzych, Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
2
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Key words: vitamin D, bone mineral density, inflammatory bowel diseases
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P13

JAKA WIELKOŚĆ UBYTKU WZROSTU NAJLEPIEJ KORELUJE Z PRZEBYTYM ZŁAMANIEM
KRĘGU? – ANALIZA ZŁAMAŃ TRZONÓW KRĘGÓW METODĄ VFA VS POMIAR WZROSTU
U KOBIET >50 ROKU ŻYCIA
Ignaszak-Szczepaniak M.1, Michalak M.2, Padzik M.3, Wawrzyniak A.1
1
Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
2
Katedra i Zakład Statystyki i Informatyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
3
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: osteoporoza, ubytek wzrostu, złamania kompresyjne
Wstęp. Złamania trzonów kręgowych (VFs) są jedną z najczęstszych manifestacji
klinicznych osteoporozy. Badaniem potwierdzającym przebyte VFs jest rtg lub morfometria
(VFA). Wobec kosztów i ich dostępności, jak również bezobjawowego przebiegu VFs u 2/3
pacjentów, pomiar wzrostu wydaje się najlepszą metodą klinicznej oceny
prawdopodobieństwa złamania kręgu i wyselekcjonowania chorych do badań obrazowych.
Zgodnie z polskimi wytycznymi złamanie kręgu należy podejrzewać przy ubytku wzrostu ≥3
cm, wg rekomendacji USA ≥ 3,81 cm (1,5”).
Cel. Celem pracy było ustalenie wielkości ubytku wzrostu, który z największym
prawdopodobieństwem wskazuje na przebyte złamanie/-a trzonu kręgowego stopnia ≥II wg
Genanta u kobiet >50 r.ż.
Materiał i metody. Do analizy włączono 411 kobiet w wieku 50-85lat (średnia 71,7 l.).
U każdej pacjentki przeprowadzano badanie przedmiotowe z uwzględnieniem pomiaru
aktualnego wzrostu. następnie ustalano maksymalny wzrost w okresie młodości na
podstawie wpisu do dowodu osobistego lub wywiadu zebranego od pacjentki. U wszystkich
kobiet wykonano badanie morfometryczne trzonów kręgowych metodą VFA (Lunar Prodigy,
GE), oceniając obecność i liczbę złamań ≥II˚ wg Genanta. Analizę statystyczną
przeprowadzono za pomocą Statistica 10 (StatSoft Inc).
Wyniki. W badanej grupie wykryto 110 VFs co najmniej II˚ wg Genanta. Ubytek
wzrostu wynosił od 1 do 13 cm, średnio: 4,2cm. Przeprowadzono 2 analizy, przyjmując jako
kryterium potencjalnego złamania kręgu/-ów ubytek wzrostu ≥3 cm lub ≥4 cm. Pierwsza
analizę wykonano dla progu 3 cm. Pacjenci z ubytkiem wzrostu ≥ 3cm stanowili 50%
badanych. W tej grupie VFs wykryto u 93 osób (45%), u pozostałych 113 nie stwierdzono
złamania pomimo ubytku wzrostu (w 3 przypadkach >9 cm, wiek >80 l.). Z kolei wśród osób
ze złamaniem co najmniej 1 kręgu osoby z obniżeniem wzrostu ≥3 cm stanowiły 84,5%
(93/110 złamań, czułość 0,85). U 37% pacjentek nie stwierdzono złamania pomimo obniżenia
wzrostu (swoistość 0,63). Drugą analizę przeprowadzono dla kryterium 4 cm. Obniżenie
wzrostu ≥4 cm - u 165 osób (40%), z czego VFs potwierdzono w VFA u 51,5% pacjentek.
Na 110 VFs, 85 wystąpiło u chorych z obniżeniem ≥4 cm (czułość 0,77). 80 kobiet, u których
odnotowano ubytek ≥4 cm nie przebyło VFs (swoistość 0,73). OR dla kryterium ≥3 oraz ≥4 cm
wyniosło odpowiednio: 9,10 vs 9,34; CI:[5,16-16] vs [5,16-15.7]; p=0,0000. Wśród pacjentek
u których nie stwierdzono obniżenia wzrostu >3 lub 4 cm, złamania wykryto odpowiednio
u zaledwie 8,3% vs 10%, przy czym wartość predykcyjna negatywna była wyższa dla progu
3 cm. Stopień ubytku wzrostu nie korelował z ilością złamanych kręgów (p=0,06).
Wnioski. Żadna z rekomendowanych wielkości ubytku wzrostu nie daje pewności
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rozpoznania złamania kręgu a złamanie potwierdza się u co drugiego pacjenta, przy czym
kryterium 3 cm cechuje lepsza czułość przy mniejszej swoistości.
Obniżenie wzrostu do 2,99 cm wyklucza VF u 92% kobiet >50 r.ż.
Stwierdzenie ubytku wzrostu o co najmniej 3 cm wiąże się z 9x wyższym
prawdopodobieństwem przebytego złamania trzonu/-ów kręgu/-ów.
Pomiar wzrostu stanowi ważny element w klinicznej ocenie prawdopodobieństwa
przebytego VF, jednak część kobiet, zwłaszcza w podeszłym wieku, zawyża wzrost z okresu
młodzieńczego, co zwiększa odsetek wyników fałszywie dodatnich.

P13

WHAT VALUE OF LOSS OF HEIGHT IS THE BEST INDICATOR OF PREVALENT VERTEBRAL
FRACTURE? – ANALYSIS OF VERTEBRAL FRACTURES BY VFA VERSUS HEIGHT
MEASUREMENT IN WOMEN OVER 50
Ignaszak-Szczepaniak M.1, Michalak M.2, Padzik M.3, Wawrzyniak A.1
1
Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
2
Katedra i Zakład Statystyki i Informatyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu
3
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Key words: osteoporosis, height loss, vertebral fracture
Objectives. Vertebral fractures (VFs) are one of the most common clinical
manifestation of osteoporosis. Height measurement seems to be the best method for
clinical assessing the likelihood of VFs and selection of patients for imaging. According to the
Polish guidelines VF should be suspected when ≥3 cm loss of height, by recommendation of
the US ≥3.81 cm (1.5”).
Aim. The aim of this study was to determine the size of height loss, which most likely
indicates prevalent vertebral fracture(s) in women over 50.
Materials and methods. We recruited 411 women aged 50-85years (mean 71.7).
In each patient physical examination was performed including current height measurements.
Then the height in the period of youth was determined on the basis of personal identity
card or collected from patient. All women underwent VFA (Lunar Prodigy, GE), assessing the
presence and number of fractures ≥II˚ by Genant. Statistical analyses were performed using
Statistica 10.
Results. In the study group 110 VFs ≥II˚ by Genant criteria were detected. Loss of
height ranged from 1 to 13 cm, mean 4.2 cm. 2 analysis was performed. The first one for the
threshold of 3 cm. Loss ≥3 cm was detected in 50 % of subjects. In this group, the VFs were
detected in 93 patients (45%), but in remaining 113 there was no fracture despite height loss
(in 3 cases >9 cm, age >80 years) . On the other hand, among those who fractured min. 1
vertebrae, patients with loss ≥ 3 cm accounted for 84.5% (93/110 VFs, sensitivity 0.85). In 37
% of patients there was no fractures, despite the height reduction (specificity 0.63). The
second analysis was performed for 4 cm. Loss of height ≥4 cm was detected in 165 women,
while VFs were confirmed in 51.5%. 85 out of 110 VFs occurred in patients with decreased
≥4 cm (sensitivity 0.77). 80 women who reported no loss ≥4 cm had no VFs in VFA (specificity
0.73 ). ORs for the criteria ≥3 and ≥4 cm were respectively: 9.10 vs 9.34; CI: [5,16-16] vs
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[5,16-15.7]; p=0.0000. Among the patients who had height loss <3 or<4 cm, the fracture was
detected respectively in only 8.3% vs 10% - the negative predictive value was higher for the
threshold 3 cm. The degree of height loss does not correlate with the number of fractured
vertebrae (p=0.06).
Conclusions. None of the recommended values for height loss guarantees diagnosis of
vertebral fracture and fracture is confirmed in every second patient, however criterion of
3 cm has better sensitivity with less specificity.
Loss of height to 2.99 cm excludes VF in 92% of women >50 years.
At least 3 cm height loss is associated with 9 times higher probability of previous
vertebral fracture/s.
Measurement of height is an important element in the clinical assessment of the
likelihood of prior VFs, but some women, especially in the elderly, overestimate the height of
adolescence , what increases the rate of false positives results.
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P14

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA OBNIŻENIA WZROSTU W POPULACJI
POMENOPAUZALNYCH W PROGNOZOWANIU RYZYKA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA

KOBIET

Borowy P.
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, czynniki ryzyka, obniżenie wzrostu
W prospektywnym badaniu kohortowym zrandomizowano 1284 kobiet
pomenopauzalnych, w wieku powyżej 50. lat, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum
Medycznego
i Poradni Leczenia
Osteoporozy celem
wykonania
badania
densytometrycznego. Każda pacjentka w chwili pierwszego badania miała wykonane badanie
densytometryczne kręgosłupa i/lub bliższego końca kości udowej. U każdej chorej wykonano
kwestionariusz zawierający pytania o dane demograficzne (data urodzenia, płeć, adres),
antropometryczne (najwyższy wzrost w życiu), przebyte i towarzyszące schorzenia, wywiad
rodzinny, stosowane leki. U każdej chorej wykonano pomiar wzrostu i masy ciała na
kalibrowanym stadiometrze i certyfikowanej wadze, bezpośrednio przed badaniem
densytometrycznym. Po średnio 10. latach w wybranej grupie przeprowadzono telefoniczne
badanie ankietowe wg kwestionariusza analogicznego jak w pierwszym badaniu. Szczególną
uwagę zwracano na wystąpienie złamań. Kwestionariusz uwzględniał dane o wszystkich
złamaniach, jakich doznali pacjenci: ich lokalizacje, przyczynach złamania (nisko-/
wysokoenergetyczne), czasie złamania i zastosowanym leczeniu (zachowawcze/ operacyjne).
Analizie poddano liczbę złamań głównych, tj.: kręgosłupa, przedramienia, nasady dalszej
kości ramiennej i biodra.
Wyniki. Spadek wzrostu wiązał się ze zwiększonym ryzykiem złamań kompresyjnych
kręgosłupa. Na każde obniżenie wzrostu o 1 cm ryzyko rosło o 11% (RR 1,11, a OR 1,12). Przy
wydzieleniu zmiennej skategoryzowanej tj. spadku wzrostu o każde 1 cm lub o co najmniej
4 cm wartość RR była znacznie wyższa, ale nie uzyskała zmienności statystycznej, co wynikało
najprawdopodobniej z małej ilości złamań kompresyjnych w badanej kohorcie.
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P14

THE PROGNOSTIC VALUE OF HEIGHT REDUCTION IN PREDICTING THE VERTEBRAL
FRACTURES RISK IN THE POPULATION OF POSTMENOPAUSAL WOMEN
Key words: osteoporosis, fractures, risk factors, height reduction
1,284 postmenopausal women aged over 50 who underwent a densitometry at
Krakowskie Centrum Medyczne and its Osteoprosis Clinic were randomized in a prospective
cohort study. Each patient at the time of her first visit had a densitometry of the spine
and/or the hip as well as a demographic questionnaire (DOB, gender, address),
anthropometric test (the lifetime maximum height) and a survey including medical history,
comorbidities, family medical history, concomitant medications. Each patient had her height
and weight measured on a calibrated stadiometer and certified weight right before the
densitometry. After an average of 10 years telephone survey was conducted in the selected
group using an identical survey as in the first study. Particular attention was paid to the
occurrence of fractures. The questionnaire comprised all the fractures suffered by the
patients: their locations, causes (low-/high-energy), time, treatment (conservative/surgical).
The number of major fractures (i.e.: vertebral, forearm, distal humerus and hip) was
analyzed.
Results. The height reduction was associated with an increased risk of vertebral
compression fractures. For every decrease of 1 cm the risk increased by 11%. (RR 1.11, and
OR 1.12). With the separation of a categorical variable, i.e. every 1cm or a minimum of 4cm
decline in height the RR value was much higher, but statistical variability was not obtained
most likely due to a small amount of compression fractures in the study cohort.
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P15

TRABECULAR BONE SCORE AND BONE MINERAL DENSITY IN UKRAINIAN MEN WITH
VERTEBRAL FRACTURES
Povoroznyuk V., Musiienko A., Dzerovych N.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: trabecular bone score, bone mineral density, osteoporosis, fracture, men, age
Introduction. Traditionally BMD has been considered a major determinant of bone
strength. However, it is shown that the bone strength and fracture risk depend on several
parameters: macrogeometry of cortical bone, BMD, trabecular bone microarchitecture, bone
microdamage, bone mineralization, and bone metabolism. Previous studies have found a
significant decrease in the quality of trabecular bone of men while they’re ageing.
Nevertheless, the trabecular bone score of the Ukrainian men with osteoporotic vertebral
fractures has not yet been studied.
The aim of this study is to evaluate the trabecular bone score (TBS) and bone mineral
density (BMD) in men with osteoporotic vertebral fractures.
Materials and methods. We’ve examined 243 men aged 30-89 years, divided according
to the gerontologic classification: 30-44 yrs (n=46), 45-59 yrs (n=83), 60-74 yrs (n=86), 75-89
yrs (n=28). The basic group consists of 52 men with osteoporotic vertebral fractures in the
anamnesis (mean age – 59.8±13.7 yrs; mean height – 1.73±6.98 m; mean weight – 79.0±14.9
kg) and control group - of 191 men without fractures (mean age – 57.4±13.7 yrs; mean height
– 1.74±6.89 m; mean weight – 76.5±9.3 kg). The BMD of PA lumbar spine and proximal femur
were measured by the DXA method (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA) and PA spine
TBS were assessed by the TBS iNsight® software package installed on our DXA machine (MedImaps, Pessac, France).
Results. We have observed a significantly lower TBS (L1-L4) in the basic group (30-44 yrs
– 1.083±0.187, 45-59 yrs – 1.025±0.248, 60-74 yrs – 1.084±0.170, 75-89 yrs – 0.951±0.170) as
compared to the control group (30-44 yrs – 1.276±0.121, 45-59 yrs – 1.226±0.156, 60-74 yrs –
1.150±0.175, 75-89 yrs – 1.183±0.174); F = 1.56; p<0.001. We also found the lower BMD of
lumbar spine in the basic group of patients – 30-44 yrs – 0.981±0.125 g/cm2, 45-59 yrs –
1.028±0.184 g/cm2, 60-74 yrs – 1.014±0.158 g/cm2, 75-89 yrs – 0.970±0.183 g/cm2 (F = 1.52;
p<0.001) and of the proximal femur – 30-44 yrs – 0.854±0.149 g/cm2, 45-59 yrs – 0.873±0.139
g/cm2, 60-74 yrs – 0.823±0.136 g/cm2, 75-89 yrs – 0.716±0.107 g/cm2 (F = 1.10; p<0.001)
compared to the control group.
Conclusion. Subjects with vertebral fractures have TBS and BMD parameters
significantly lower than the healthy men.
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TRABECULAR BONE SCORE ORAZ GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI U MĘŻCZYZN NARODOWŚCI
UKRAIŃSKIEJ ZE ZŁAMANIAMI KRĘGOSŁUPA
Povoroznyuk V., Musiienko A., Dzerovych N.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: trabecular bone score, gęstość mineralna kości, osteoporoza, złamanie,
mężczyźni, wiek
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P16

INFLUENCE OF VERTEBRAL DEFORMATION ON THE VERTEBRAL PAIN SYNDROME
Povoroznyuk V., Orlyk T.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: vertebral pain syndrome, vertebral parameters, women
The aim of our study is to investigate the relation between the intensity of pain in the
thoracic and lumbar spine and morphometric parameters of vertebrae in postmenopausal
women.
Object. We have examined 250 postmenopausal women aged 50-79 years divided into
two groups: 171 women without vertebral deformations and 79 women with confirmed
vertebral fractures. The duration of pain syndrome after fracture was over 6 months.
Methods. The presence and intensity of pain syndrome in the thoracic and lumbar
spine were assessed using a visual analog scale (VAS). Morphometric analysis of the
vertebral parameters was carried out using the VFA software of the dual-energy X-ray
densitometer «Prodigy» (GE Medical systems, Lunar, model 8743, 2005).
Results. The intensity of pain syndrome in the lumbar spine significantly correlates
with L1 vertebral indices: A/P (r=-0.37, p=0.01) and M/P (r=-0.29, p=0.03) in women with
normal BMD. The intensity of pain in the thoracic region correlates with Th10 vertebral
indices: A/P (r=-0.45, p=0.0004) and M/P (r=-0.35, p=0.01) in women with osteopenia. We
have not determined any significant relationship between the level of back pain and
vertebral body size index in women with osteoporosis and without vertebral fractures.
In 11% patients with confirmed wedge and compression vertebral fractures chronic pain
syndrome is absent, and the presence of other fractures does not increase the frequency of
back pain syndrome (14%).
The presence of vertebral fractures significantly increases the risk of pain in the thoracic
spine (RR=1.32; 95% CI: 1.09-1.60, p= 0.004).
In patients with vertebral fractures the intensity of pain in the thoracic spine significantly
correlates with indices of Th11-Th12vertebrae, and relates to the number and localization of
vertebral fractures. The level of pain in the lumbar region does not depend on the location
and number of damaged vertebrae.
Conclusion. In postmenopausal women without osteoporosis and vertebral fractures
level of pain may be associated with initial vertebral deformation, limiting the spine
transition zone. The presence of vertebral fractures increases the risk of pain syndrome in
the thoracic region depending on the location and number of damaged vertebrae.
P16

WPŁYW DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA NA ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA
Povoroznyuk V., Orlyk T.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: zespół bólowy kręgosłupa, parametry kręgów, kobiety
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P17

ZNACZENIE SUPLEMENTACJI WITAMINĄ K W OBNIŻENIU RYZYKA ZŁAMAŃ I ZMNIEJSZANIA
MASY KOSTNEJ W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU OSTEOPOROZY
Długosz E., Klementys K., Bułaś L., Siemiradzka W.
Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski
Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: osteoporoza, witamina K, filochinon, menachinon, menadion
Wstęp. Utrzymująca się tendencja wzrostu zachorowalności na osteoporozę powoduje
zwiększone zainteresowanie zastosowaniem odpowiedniej profilaktyki w celu zapobiegania
występowania tej choroby.
Cel. Celem pracy jest wskazanie wpływu suplementacji witaminą K zarówno
w profilaktyce, jak i w leczeniu osteoporozy.
Materiał i metody. Metodą badawczą była analiza wybranych pozycji piśmiennictwa
dotyczących wpływu stosowania witaminy K1 i K2 – filochinonu i menachinonu –
w obniżeniu ryzyka złamań i zmniejszania masy kostnej w profilaktyce osteoporozy
i w trakcie jej leczenia. W pracy korzystano z aktualnych aktów prawnych dotyczących
rejestracji i kategorii dostępności leków i suplementów diety zawierających filochinon
i menachinon. Wykorzystano bazy medyczne PubMed, Embase, Web of Science, Medline,
Science Direct (Elsevier) z zasobów baz medycznych Biblioteki Głównej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Wyniki. W 2008 roku Instytut Żywności i Żywienia opracował normy spożycia witaminy
K dla różnych grup wiekowych polskiej populacji. Normy te zostały ustalone na poziomie
wystarczającego spożycia (AI) i wyrażone w µg filochinonu/osobę/dobę, kształtując się od
5µg dla niemowląt do 65µg dla chłopców w wieku 16-18 lat i mężczyzn ≥19 lat, dla kobiet
≥19 lat maksymalne spożycie to 55 µg. Udowodniono, że u kobiet dieta z małą ilością
witaminy K (poniżej 109 µg dziennie) sprzyja zwiększonemu ryzyku złamania kości udowej,
a podawanie 1 mg witaminy K dziennie u kobiet w wieku 55-75 lat zmniejsza utratę masy
kostnej i wydalanie wapnia z moczem.
Wnioski. . Niedobory witaminy K mogą wpływać na zwiększenie łamliwości kości.
W chwili obecnej dostępne są preparaty zawierające witaminę K – Vitacon
(Phytomenandionum) z kategorią dostępności Rp (Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych
Dz. Urz. Min. Zdr. z 2015, poz.15), 1 preparat będący środkiem specjalnego przeznaczenia
medycznego z kategorią dostępności OTC oraz 40 preparatów jednoskładnikowych
i złożonych będących suplementami diety. Suplementacja preparatami zawierającymi
witaminę K w przypadku stosowania profilaktyki osteoporotycznej i istniejącej choroby może
przyczynić się do złagodzenia objawów i skutków osteoporozy, jednak dostępność
suplementów diety i ich stosowanie bez kontroli lekarskiej może wiązać się z ryzykiem
wystąpienia przedawkowania. Najlepszym źródłem uzupełniania niedoborów witaminy K
powinna być odpowiednia dieta zmieniająca dotychczasowe nawyki żywieniowe bogata
w warzywa i produkty mięsne.
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P17

THE SIGNIFICANCE OF SUPPLEMENTATION WITH VITAMIN K IN LOWERING THE RISK OF
FRACTURES AND A DECREASE IN BONE MASS IN PREVENTION AND TREATMENT OF
OSTEOPOROSIS
Długosz E., Klementys K., Bułaś L., Siemiradzka W.
Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski
Uniwersytet Medyczny
Key words: osteoporosis, vitamin K, phylloquinone, menaquinone, menadione
Objectives. The persistent growing tendency of osteoporosis cases causes an increased
interest in the use of proper prevention with the aim of preventing the occurrence of this
disease.
Aim. The aim of this work is to show the influence of vitamin K supplementation both
in prevention and in treatment of osteoporosis.
Materials and methods. The research method was an analysis of selected literature
concerning the influence of using vitamins K1 and K2 – phylloquinone and menaquinone – in
decreasing the risk of fractures and lowering of bone mass in prevention of osteoporosis and
during its treatment. Current legislative acts concerning registration and availability
categories of drugs and dietary supplements containing phylloquinone and menaquinone,
were used in this work. The following medical databases were used: PubMed, Embase, Web
of Science, Medline, Science Direct (Elsevier) from the resources of medical databases of the
Main Library of the Silesian Medical University.
Results. In 2008 the Institute of Food and Nutrition developed norms of vitamin K
consumption for different age groups of the Polish population. These norms agreed on
a level of sufficient consumption (Al) and expressed in µg of phylloquinone/person/day,
from 5µg for newborns to 65µg for boys at the age of 16-18 and men over 19 years old, for
women over 19 years old the maximum consumption equals 55 µg. It was proven that in
women a diet with a low amount of vitamin K (below 109 µg daily) contributes to a higher
risk of femur fracture, while administering 1mg of vitamin K a day in women aged 55 to 75
decreases bone mass loss and excretion of calcium with urine.
Conclusions. Vitamin K deficits may influence the increase in bone brittleness. At the present
moment there are preparations available, containing vitamin K - Vitacon
(Phytomenandionum) with availability category Rp (Official List of Medicinal Products,
Official Journal Of Ministry of Health from 2015, position 15), 1 preparation which is
a product of special medicinal designation with an availability category OTC, as well as 40
single and multicomponent preparations which are dietary supplements. Supplementation
with preparations containing vitamin K in the case of osteoporosis prevention or an existing
disease may contribute to alleviating symptoms and effects of osteoporosis, however
availability of dietary supplements and their usage without doctor’s supervision may be
connected with risk of overdosage. The best source of supplementation of vitamin K
deficiency is a proper diet, which changes the current nutrition habits.
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P18

POSTAWY KOBIET W WIEKU OKOŁO- I POMENOPAUZALNYM WOBEC PROFILAKTYKI
OSTEOPOROZY
Żołnierczuk-Kieliszek D., Kulik T., Piątek M., Janiszewska M.
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Słowa kluczowe: osteoporoza, profilaktyka, kobiety, wiek okołomenopauzalny, wiek
pomenopauzalny, test wiedzy o osteoporozie
Wstęp. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza osteoporozę do głównych chorób
cywilizacyjnych. Szczególnie wysokie ryzyko zachorowania na osteoporozę występuje
u kobiet w wieku pomenopauzalnym.
Cel. Celem badań było poznanie postaw kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym
wobec profilaktyki osteoporozy.
Materiał i metody. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, techniką
ankiety środowiskowej w okresie od października 2013 do marca 2014 roku. Badaniem
objęto 120 kobiet w wieku od 45 do 65 lat. Stosowano celowy dobór próby badanej. Badane
kobiety były pacjentkami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
oraz 1. Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.
Jako narzędzie badawcze zastosowano Test Wiedzy o Osteoporozie – Osteoporosis
Knowledge Test (OKT revised 2011) autorstwa profesor Phyllis Gendler z modyfikacją własną.
Osteoporosis Knowledge Test została przetłumaczona za zgodą autora przez wysoko
wykwalifikowanego tłumacza języka angielskiego. Przetłumaczona wersja została poddana
metodzie sędziów kompetentnych. W pracy wykorzystano również autorski kwestionariusz
ankiety zawierający 29 pytań. Pytania dotyczyły danych socjodemograficznych oraz wiedzy
i zachowań badanych kobiet w aspekcie profilaktyki osteoporozy.
Zgromadzone dane poddano analizie opisowej i statystycznej. Analizę statystyczną
przeprowadzono za pomocą testu t-studenta dla zmiennych niezależnych. Wiedzę badanych
kobiet na temat profilaktyki osteoporozy ocenianą skalą OKT 2011 i jej podskalami przyjęto
jako zmienne niezależne, a zmienne socjodemograficzne i wybrane zachowania zdrowotne
kobiet jako zmienne zależne. Przyjęto poziom istotności p<0,05. Do przeprowadzenia
obliczeń statystycznych wykorzystano program STATISTICA 10 (StatSoft, Poland).
Wyniki. Kobiety w badanej grupie posiadały niewystarczający poziom wiedzy na temat
osteoporozy. Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania
OKT wyniosła 16,23 na 32 możliwe do zdobycia, zatem respondentki udzieliły ~50,7%
poprawnych odpowiedzi. Największy deficyt wiedzy występował w zakresie aktywności
fizycznej w profilaktyce osteoporozy.
Ponad połowa respondentek (56%) nigdy nie wykonywała badań gęstości kości, 41%
kobiet takie badania wykonywało, a 3% kobiet nie pamięta, czy korzystała z badań
densytometrycznych.
34% badanych kobiet przyjmowało suplementy diety zawierające wapń, a 28%
suplementy zawierające witaminę D.
Nieco ponad 90% ankietowanych kobiet wskazało na występowanie złamań
niskoenergetycznych jako na objaw osteoporozy. Odpowiednio 35% i 25% badanych kobiet
do objawów osteoporozy zaliczyło postępujące wraz z wiekiem zmniejszanie się wzrostu
i powstanie nadmiernej kifozy piersiowej (garb starczy).
Kobiety w wieku 45-55 lat oraz respondentki posiadające wyższy poziom wykształcenia
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i pracujące zawodowo na pełnym etacie posiadały znamiennie wyższy poziom wiedzy na
temat osteoporozy niż pozostałe badane, zarówno jeśli chodzi o ogólną wiedzę
o osteoporozie, jak i o znaczenie spożycia wapnia, rolę aktywności fizycznej oraz czynników
ryzyka i badań przesiewowych.
Wnioski. Istnieje potrzeba szerzenia wiedzy na temat profilaktyki osteoporozy wśród
kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym.

P18

ATTITUDES OF PERI- AND POSTMENOPAUSAL WOMEN TOWARDS OSTEOPOROSIS
PREVENTION
Żołnierczuk-Kieliszek D., Kulik T., Piątek M., Janiszewska M.
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Key words: osteoporosis, prevention, perimenopausal women, postmenopausal women,
Osteoporosis Knowlegde Test
Objectives. The Word Heath Organization classifies osteoporosis as one of the main
diseases of affluence. Postmenopausal women are characterized by an extremely high risk of
falling ill with osteoporosis.
Aim. The main objective of the study was to establish the attitudes of peri- and
postmenopausal women towards osteoporosis prevention.
Materials and methods. The research was realized by means of a survey method,
a poll technique between October 2013 and March 2014. The study involved 120 women
aged 45-65. The purposive sampling was used. The examined women were the patients of
the two healthcare centres in Lublin: the Independent Public Research Hospital No 4 in
Lublin and the First Military Research Hospital with Out-Patient Clinic in Lublin. The
osteoporosis knowledge test (OKT, revised 2011) by Phyllis Gendler with small own
modification was used as a research tool. Osteoporosis Knowledge Test was translated into
Polish after obtaining the author’s consent. The translated version was estimated by using
the competent judge method. An original questionnaire consisting of 29 questions was also
used. The questions concerned in the original questionnaire concerned the women’s
sociodemographic data as well as their knowledge and health behaviours in the aspect of
osteoporosis prevention.
Obtained study results were subjected to a descriptive and statistical analysis t-student
test for independent variables was applied. The examined women’s knowledge on
osteoporosis evaluated by the Osteoporosis Knowledge Test, revised 2011 and its subscales
were treated as dependent variables whereas sociodemographic data and the women’s
chosen heath behaviours were treated as independent variables. Values with probability
<0.05 were regarded as statistically significant. Statistical analysis was conducted using
STATISTICA v 10.0 software (StatSoft, Poland).
Results. The examined women were characterized by the insufficient level of
knowledge about osteoporosis. The average total score for OKT was 16.23 points out of 32
possible points, so on average the respondents gave about 50.7% of corrected answers. The
most shortage of knowledge was found in the exercise knowledge (the role of physical
activity in the prevention of osteoporosis).
Over the half of the respondents (56%) have never undergone densitometry to exclude
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the development of osteoporosis, 41% of women have undergone densitometry at least
once, 3% of the women could not remember if they had such an examination.
34% of the examined women took dietary supplements comprised of calcium and 28%
of them dietary supplements comprised of vitamin D.
Slightly over 90% of the examined women pointed the increased risk of bone fragility
fracture as the symptom of osteoporosis. 35% and 25% of the respondents specified the
progressed with age loss of height and development of hyperkyphosis (Dowangers’s hump)
as the symptoms of osteoporosis, respectively.
Women aged 45-55, better educated women as well as those with full-time
employment showed a significantly higher level of knowledge about osteoporosis then the
rest of the studied women, both general knowledge about osteoporosis and calcium
knowledge, exercise knowledge and the knowledge about risk factors, screen tests and
treatment.
Conclusions. There is the need of disseminating the knowledge about osteoporosis
prevention among peri- and postmenopausal women.
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P19

OCENA PRZYDATNOŚCI SKALI QUALEFFO-41 STOSOWANEJ W OCENIE FUNKCJONOWANIA
I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z OSTEOPOROZĄ – BADANIE PILOTAŻOWE
Szymura K.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Słowa kluczowe: osteoporoza, jakość życia, Qualeffo-41
Wstęp. Problem osteoporozy w społeczeństwie ciągle narasta, co związane jest
z wydłużaniem się średniej długości życia. Zwiększa to ryzyko wystąpienia złamań kości,
szczególnie kręgów oraz bliższej nasady kości udowej. Złamania te mogą znacznie zmniejszyć
funkcjonowanie i jakość życia pacjentów z osteoporozą.
Cel. Analiza przydatności skali Qualeffo-41 stosowanej w ocenie funkcjonowania
i jakości życia pacjentów z osteoporozą.
Materiał i metody. Badaniem pilotażowym objęto grupę 50. osób w wieku 65-80 lat.
Do oceny jakości życia zastosowano kwestionariusz Quality of Life Questionnaire of the
International Osteoporosis Foundation (Qualeffo-41) polecany przez The International
Osteoporosis Foundation (IOF). Skala ta ocenia funkcjonowanie pacjentów w takich
dziedzinach jakości życia jak: ból, aktywność w ciągu dnia, wykonywanie prac domowych,
mobilność, spędzanie wolnego czasu, aktywność społeczna, nastrój oraz ogólna percepcja
stanu zdrowia.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonego badania wykazano występowanie specyficznych
zachowań w funkcjonowaniu pacjentów z osteoporozą, umożliwiając tym samym lepsze
poznanie dolegliwości bólowych oraz związanej z tym niepełnosprawności.
Wnioski. Przydatność kwestionariusza Qualeffo-41 w ocenie jakości życia pacjentów
jest znacząca i wskazuje na wysoką rzetelność przeprowadzonych badań. Konieczne są dalsze
badania obejmujące większą grupę pacjentów w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.
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P19

ASSESS THE USEFULNESS OF THE SCALE QUALEFFO-41 USED IN THE ASSESSMENT OF THE
FUNCTIONING AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS – A PILOT STUDY
Szymura K.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Key words: osteoporosis, quality of life, qualeffo-41
Objectives. The problem of osteoporosis in a society still growing, which is associated
with lengthening of life expectancy. This increases the risk of bone fractures, especially
vertebral and proximal femur. These fractures can significantly reduce the performance and
quality of life in patients with osteoporosis.
Aim. The analysis of the suitability of the scale Qualeffo - 41 used in the evaluation of
the functioning and quality of life in patients with osteoporosis.
Materials and methods. Pilot study involved a group of 50 people aged 65 - 80 years.
To assess the quality of life questionnaire was used Quality of Life Questionnaire of the
International Osteoporosis Foundation (Qualeffo - 41) recommended by the International
Osteoporosis Foundation (IOF). This scale assesses the functioning of the patients in the
areas of quality of life as pain, activity during the day, doing housework, mobility, leisure
time, social activity, mood and general perception of health.
Results. As a result of studies have shown the presence of specific behaviors in the
functioning of patients with osteoporosis, thus allowing a better understanding of pain and
disability associated with it.
Conclusions. The usefulness of the questionnaire Qualeffo - 41 in assessing the quality
of life for patients is significant and indicates high reliability studies. Further studies are
necessary, including a larger group of patients to confirm the results.
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P20

WIEDZA KOBIET KORZYSTAJĄCYCH Z BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH NA TEMAT
PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY
Janiszewska M., Kulik T., Firlej E., Żołnierczuk-Kieliszek D.
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Słowa kluczowe: osteoporoza, menopauza, poziom wiedzy, profilaktyka, badania
densytometryczne
Wstęp. Osteoporoza jako choroba przewlekła stanowi ważny problem zdrowotny.
Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała ją na 10 miejscu wśród chorób cywilizacyjnych
i społecznych. Jest to choroba, której występowanie nasila się wraz z wiekiem, dotyczy całej
populacji w różnych okresach życia, jednak grupą szczególnego ryzyka są kobiety w okresie
menopauzy oraz osoby powyżej siedemdziesiątego roku życia.
Cel. Celem badania była ocena poziomu wiedzy kobiet poddających się badaniom
densytometrycznym na temat profilaktyki osteoporozy. Zbadano również wpływ czynników
socjodemograficznych na poziom wiedzy w zakresie profilaktyki osteoporozy.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 292 kobiet w wieku od 51 do 83 lat,
będących pacjentkami placówek opieki zdrowotnej w Lublinie. Do badań zastosowano Test
Wiedzy o Osteoporozie – OKT (revised 2011). Zgromadzony materiał poddano analizie
opisowej i statystycznej. Zastosowano test Tukeya, test t-Studenta oraz analizę wariancji
(ANOVA). Zastosowano oprogramowanie komputerowe IBM SPSS Statistics 19. Przyjęto
poziom istotności p<0,05.
Wyniki. Wyniki. Respondentki prezentowały niski poziom wiedzy na temat roli
aktywności fizycznej w aspekcie profilaktyki osteoporozy (M=9,97) oraz niską wiedzę
w zakresie czynników ryzyka, badań przesiewowych i leczenia osteoporozy (M=7,87). Wiedza
na temat zagadnień związanych z dietą bogatą w wapń pozostawała na średnim poziomie
(M=14,03). Reasumując, badane prezentowały przeciętny jednak niewystarczający poziom
ogólnej wiedzy na temat osteoporozy (M=16,13). Respondentki z wykształceniem wyższym,
mieszkanki miast oraz kobiety mające bardzo dobre i dobre warunki socjalne posiadały
znacząco wyższy poziom wiedzy na temat profilaktyki osteoporozy.
Wnioski. Wnioski. Kobiety poddające się badaniom densytometrycznym posiadają
niewystarczająca wiedzę na temat profilaktyki osteoporozy. Wzrost ogólnej świadomości
zdrowotnej może przyczynić się do podejmowania starań celem obniżenia ryzyka
późniejszych zachorowań.
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P20

KNOWLEDGE OF WOMEN SCREENED BY BONE DENSITOMETRY ABOUT THE OSTEOPOROSIS
PREVENTION
Janiszewska M., Kulik T., Firlej E., Żołnierczuk-Kieliszek D.
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Key words: osteoporosis, menopause, level of knowledge, prophylaxis, DXA scan
Objectives. World Health Organization classified osteoporosis as 10th for place
amongst diseases associated with the progress of civilization of contemporary world. It is
illness, for which the incidence intensifies along with age. Osteoporosis regards the entire
population in different lifespan; however women in the postmenopausal age and the elderly
over 70 year old appear to be most exposed to its development.
Aim. The aim of the research was to establish the level of the knowledge about the
osteoporosis prevention among women screened by bone densitometry and to answer the
question whether the level of the knowledge is dependent on socio-demographic factors.
Materials and methods. Question whether the level of the knowledge is dependent on
socio-demographic factors.
The research was realized by means of survey method, a poll technique in 2014. The study
involved 292 women aged 51-83. The purposive sampling was used. The examined women
were patients undergoing bone densitometry in the healthcare centres in Lublin, a city in
south-eastern Poland. The osteoporosis knowledge test (OKT, revised 2011) by Phyllis
Gendler with own small modifications was used as a research tool. An original questionnaire
consisting of 42 questions was also used. Gathered material was subjected to descriptive
and statistical analysis. Tukey’s test, t-Student test and variance analysis (ANOVA) were all
applied. A statistical significance level was set at α=0.05.
Results. Respondents presented the basic exercise knowledge (M=9.97) and low
knowledge concerning risk factors, the screening and the treatment of osteoporosis
(M=7.87). The calcium knowledge remained on the average level (M=14.03). To sum up, the
examined women presented average, however insufficient level of the general knowledge
about osteoporosis (M=16.13). Better educated women, cities inhabitants as well as women
having very good or good social and welfare conditions showed a significantly higher level of
knowledge about the osteoporosis prevention.
Conclusions. Even the women undergoing bone densitometry examination present
insufficient knowledge about osteoporosis prevention.
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SARCOPENIA IN UKRAINIAN WOMEN: ASSESSMENT AND DETERMINATION OF LEAN BODY
MASS DEFICIENCY
Povoroznyuk V., Dzerovych N.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: sarcopenia, muscle mass, appendicular skeletal mass index, cutoff, women
Introduction. Sarcopenia is been defined as an age-related reduction in muscle mass,
strength and performance. Muscle mass peaks by fourth decade and then decreases at the
rate of 1% after the age of 50 years. Prevalence of sarcopenia varies widely (5-70%) according
to age, sex, ethnicity and the criteria used for its definition [Marwaha R. et al., 2014].
The aim of this study was to evaluate the normative data of lean mass in the healthy
Ukrainian women.
Materials and methods. 301 women aged 20-87 years (mean age – 57.6±0.9 yrs; mean
height – 1.62±0.004 m; mean weight – 63.5±0.5 kg, body mass index – 24.2±0.2 kg/m2) were
examined. No subject had any systemic disorders (endocrine, renal, hepatic et al.) or took
medications known to affect the skeletal and muscle metabolism. The women were divided
into the following age-dependent groups: 20-29 yrs (n=25), 30-39 yrs (n=27), 40-49 yrs (n=22),
50-59 yrs (n=62), 60-69 yrs (n=91), 70-79 yrs (n=59), 80-87 yrs (n=15). The lean and fat
masses, bone mineral density (BMD) were measured by the DXA method (Prodigy, GEHC
Lunar, Madison, WI, USA). Appendicular skeletal mass (ASM) was measured at all the four
limbs with DXA. We’ve also calculated the appendicular skeletal mass index (ASMI) according
to the formula: ASM/height (kg/m2). Low muscle mass values conform to the following
definitions: European guidelines (ASMI <5.5 kg/m2) [Cruz-Jentoft A.J. et al., 2010], less than
20% of sex-specific normal population and two SD below the mean of the young adult
Ukrainian females (20-39 yrs). “Statistika 6.0” © StatSoft, Inc. was used for data processing
purposes.
Results. We observed a significant decrease of ASM with age (20-29 yrs – 16.5±0.4 kg,
30-39 yrs – 16.4±0.3 kg, 40-49 yrs – 17.0±0.5 kg, 50-59 yrs – 16.9±0.3 kg; 60-69 yrs – 16.5±0.2;
70-79 yrs – 15.8±0.3; 80-87 yrs – 15.3±0.3; F=2.7; p=0.01). The ASMI values corresponding to
a cutoff of low muscle mass by the definitions used were as follows: <5.5 kg/m 2 (European
guidelines), <5.7 kg/m2 (<20th percentile of sex specific population), <4.8 kg/m2 (two SD
below the mean of young Ukrainian females aged 20-39 yrs). The prevalence of low muscle
mass in women aged 65 yrs and older based on the above three criteria was 12%, 16% and
1.7%, respectively. ASM was positively correlated with the total fat mass (r=0.20, p=0.0006)
and BMD at all sites (BMD of spine (r=0.22, p=0.0002), BMD of femoral neck (r=0.29,
p<0.0001)).
Conclusion. Peak muscle mass among the Ukrainian women is achieved in the fifth
decade. The cutoff value of ASMI (<4.8 kg/m2) defined as two SD below the mean of
reference young population was lower in this study compared with the Rosetta Study
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(<5.5 kg/m2). As for the sex specific cutoff (ASMI <5.7 kg/m2), this index was similar to the
data of the Health ABC study (<5.67 kg/m2) [Cruz-Jentoft A.J. et al., 2010]. Appendicular
skeletal mass was positively correlated with total fat mass and BMD at all sites.

P21

SARKOPENIA W POPULACJI UKRAIŃSKICH KOBIET: OCENA ORAZ OKREŚLENIE NIEDOBORU
BEZTŁUSZCZOWEJ MASY CIAŁA
Povoroznyuk V., Dzerovych N.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: sarkopenia, masa mięśniowa, appendicular skeletal mass index, punkt
odcięcia, kobiety
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P22

OCENA RYZYKA UPADKU I MOŻLIWOŚCI PODNIESIENIA SIĘ PO NIM U KOBIET
Z OSTEOPOROZĄ – BADANIA PILOTAŻOWE
Szczygielska-Babiuch A.1, Żak M.2
1
Małopolskie Centrum Krioterapii, Zakład Rehabilitacji, Kraków
2
Akademia Wychowania Fizycznego im.B.Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji, Katedra
Rehabilitacji Klinicznej, Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatii
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko upadku, podnoszenie się po upadku
Wstęp. Osteoporoza jest zaburzeniem kostnym charakteryzującym się upośledzeniem
wytrzymałości kości predysponującym do zwiększonego ryzyka złamania. Upadki stanowią
poważny czynnik ryzyka złamań, z tego powodu sprawdzenie możliwości ich wystąpienia
powinno być rutynowo dokumentowane i uwzględnianie w diagnostyce. Wraz z wiekiem
wzrasta ryzyko upadku oraz zdolność do samodzielnego podniesienia się. Umiejętność
podnoszenia się z podłogi jest podstawową umiejętnością świadczącą o autonomii osoby
starszej. Ryzyko odniesienia poważnych urazów, jako następstwo upadku jest znacząco
większe u osób niebędących w stanie samodzielnie podnieść się z podłogi. Brak tej
umiejętności jest czynnikiem prognostycznym wystąpienia poważnych urazów. Aż 66% osób
starszych potrzebuje pomocy przy podnoszeniu się z podłogi.
Cel. Celem pracy było przedstawienie ryzyka upadku oraz ocena możliwości
samodzielnego podniesienia się po nim u kobiet z osteoporozą
Materiał i metody. Badaniami została objęta grupa 42 kobiet, pacjentek objętych
opieką w Poradni Leczenia Osteoporozy, w wieku 65±3 lata. Ocenę podnoszenia się po
upadku przeprowadzono z wykorzystaniem testów SRT oraz samodzielnego podnoszenia się
z podłogi GULF. Ocenę ryzyka upadku wykonano za pomocą testów: Timed Up&Go oraz
Tinetti POMA.
Wyniki. Test Tinetti POMA wskazuje na niewielkie ryzyko upadku (śr. 24,5 pkt). Średnie
wyniki uzyskiwane w teście TUG wskazują, że prędkość chodu kobiet z osteoporozą wynosi
7,39 s. Mimo, iż badane były zdolne do samodzielnego podniesienia się (test samodzielnego
podnoszenia się śr. 1,86 pkt), to jakość radzenia sobie z tą czynnością przysparzała im wiele
trudności ( SRT śr. 7,67 pkt).
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bardzo mała
zdolność do
podniesienia się,
wymaga pomocy
2%

samodzielne,
prawidłowe
podnoszenie się
60%

mała zdolność do
podniesienia się
7%

średnia zdolność
do podniesienia
się
31%

Wykres.1. Ocena możliwości podniesienia się po upadku za pomocą testu SRT.
Wnioski. Należy zwracać szczególną uwagę na problemy z radzeniem sobie po upadku.
Odpowiednie przygotowanie kobiet do samodzielnego podnoszenia się zmniejszy powikłania
związane z upadkiem. Zmniejszenie ryzyka upadku u kobiet z osteoporozą stanowi ważne
wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii.

P22

THE RISK OF FALLS AND POSSIBILITES OF RISING FROM THE FLOOR IN WOMEN WITH
OSTEOPOROSIS - PILOT SCHEMES
Szczygielska-Babiuch A.1, Żak M.2
1
Małopolskie Centrum Krioterapii, Zakład Rehabilitacji, Kraków
2
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji, Katedra
Rehabilitacji Klinicznej, Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatii
Key words: osteoporosis, the risk of falls, Get up from lying on the floor
Objectives. Osteoporosis is a bone disorder characterized by disabled bone strength
witch predisposing to a higher risk of bone fracture. The falls are serious factor of risk bone
fracture because of this it is very important to cheek the possibility of falls and also it should
be routinely documented and taken into account in the diagnosis. Along with age the risk of
fall and the ability to independent rise up are growing. The ability of the rise up the floor is
a base with ability attesting to the autonomy of elderly people. The risk of sustaining serious
injuries, as the result of the fall are considerably greater at persons not being in the state
independently to get up from the floor. The lack of this ability is a prognostic factor of the
appearance of serious injuries. As far as the 66% of elderly people needs help at the get up
lying from the floor.
Aim. Present the risk of falls and the assessment of the possibilities of the independent
rise up after fall in women with osteoporosis.
Materials and methods. The study consisted of a group of 42 women with
TH
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osteoporosis at age, of patients provided with the care at the Clinic of the treatment of
osteoporosis, of 65±3 years old Evaluation the risk of falls had been conduct by using tests:
Timed Up & Go and Tinetti POMA. The evaluation of the rise after the fall was conducted
with using SRT tests and of the independent get up lying from the floor GULF.
Results. The average score of the Tinetti POMA test is pointing, to the little risk of the
fall (24.5 pt). Average get results in the TUG test show that the speed of the walk of women
with osteoporosis is 7.39 p. Even though were examined gifted to the independent rise
(GULF 1.86 pt), it is a quality of dealing this activity with caused them a lot of problem (SRT
7.67 pt).
small ability to
rise up, requires
the help of
another people
2%

small ability to
rise up
7%

independent,
correct rising up
60%

medium ability to
rise up
31%

Diagram 1. Evaluation of the possibilities to increase after the fall using the SRT test
Conclusions. It is need to pay more attention to problems with dealing with after the
fall. Proper preparing women for the independent rise up after fall will reduce the
complications associated with the fall. Reduce the risk of falls in women with osteoporosis is
an important challenge for modern physiotherapy.
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P23

DIAGNOSTICS OF THE HETEROTOPIC OSSIFICATION IN PATIENTS WITH SPINAL CORD
INJURY
Povoroznyuk V., Bystrytska M.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Key words: heterotopic ossification, spinal cord injury, bone
Aim. The aim of the study was to define the peculiarities of bone remodeling and
identify specific parameters to development to heterotopic ossification.
Methods. Markers of bone formation (Osteocalcin, serum type 1 procollagen (Nterminal) (tP1NP)) and bone resorption (serum collagen type 1 cross-linked C-telopeptide (βCTx)) were determined by the electrochemiluminiscence immunoassay “ECLIA” for Elecsys
user cobas immunoassay analyzer.
In the study were included 23 patients with spinal cord injury – first group (average age 26.8
± 3.9 years, duration of spinal cord injury from 3 to 12 months) and 23 healthy people’s
appropriate age and gender (average age 30.6 ± 6.0, years). In the first group included 11
patients with spinal cord injury with the presence of heterotopic ossification – subgroup I
and 12 patients with spinal cord injury without heterotopic ossification – subgroup II.
Results. The results of examination showed that patients of first group had
significantly higher bone markers than control group: P1NP (256.7±48.2 ng/ml vs 49.3±5.1
ng/ml, p0.001), serum β-CTx (1.47±0.23 ng/ml vs 0.45±0.04 ng/ml, p0.0001), osteocalcin
(52.2±9.8 ng/ml vs 24.9±2.08 ng/ml, p0.001). There were obtained that levels of bone
remodeling markers in patients with HO were significantly higher in comparison with
patients without HO: P1NP (404.9±84.9 ng/ml vs 133.2±15.7 ng/ml, p0.001), serum β-CTx
(1.75±0.23 ng/ml vs 0.28±0.14 ng/ml, p0.0001), osteocalcin (87.1±18.9 ng/ml vs 29.4±3.7
ng/ml, p0.001).
Conclusion. The bone formation and bone resorption markers in patient of first
group were significantly higher than in healthy individuals of appropriate age. The rate of
bone turnover markers in patient with HO was considerably higher than in patient without
HO and the process of formation dominated over the resorption in patient with HO.

P23

DIAGNOSTYKA KOSTNIENIA HETEROTOPOWEGO U PACJENTÓW PO URAZIE RDZENIA
KRĘGOWEGO
Povoroznyuk V., Bystrytska M.
D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine
Słowa kluczowe: kostnienie heterotopowe, uraz rdzenia kręgowego, kość
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P24

CZY U DZIECI Z NADMIAREM MASY CIAŁA WYSTĘPUJĄ ZABURZENIA GĘSTOŚCI
MINERALNEJ KOŚCI?
Łupińska A., Kulińska-Szukalska K., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, gęstość mineralna kości, DXA
Wstęp. Narastająca częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji wieku
rozwojowego stanowi coraz większy problem zdrowia publicznego. Mimo powszechnego
przekonania o ochronnym wpływie nadmiaru masy ciała na ryzyko rozwoju osteoporozy,
w ostatnich latach w piśmiennictwie zwraca się uwagę na fakt, iż u dzieci z nadmiarem masy
ciała może występować upośledzony metabolizm kostny, co może prowadzić do zaburzeń
mineralizacji kości.
Cel. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie jaka jest masa kostna dzieci
z nadwagą i otyłością oceniana za pomocą badania densytometrycznego kości (DXA) oraz
zależność między gęstością mineralną kości, podstawowymi pomiarami antropometrycznymi
a wskaźnikami badania densytometrycznego oceniającymi skład ciała.
Materiał i metody. Badaniami objęto 117 dzieci w wieku 7-10 lat. U 80 pacjentów
stwierdzono nadmiar masy ciała; grupę porównawczą stanowiło 37 dzieci. U wszystkich
pacjentów przeprowadzono badanie lekarskie z pomiarami antropometrycznymi; obliczono
wskaźnik względnej masy ciała (BMI), którego wartości odniesiono do siatek centylowych
odpowiednich dla płci i wieku. U każdego dziecka wykonano badanie densytometryczne
kości w projekcji Spine i Total Body.
Wyniki. Na podstawie BMI u 60. dzieci rozpoznano otyłość, a u 20. pacjentów
nadwagę. Dzieci z nadwagą i otyłością prezentowały wyższe wartości BMD i BMD Z-score
w programie Total Body w porównaniu do badanych z prawidłową masą ciała. Zarówno
wśród pacjentów z nadmiarem masy ciała, jak i w grupie porównawczej, stwierdzono
dodatnią korelację miedzy wartościami bezwzględnymi BMD, BMC, BMAD w projekcji Total
Body i Spine oraz masą ciała, wysokością oraz wyliczonym na ich podstawie BMI. Jedynie
w grupie dzieci z BMI>95 centyla normalizacja zawartości minerału w kościach (BMC)
w zależności od masy ciała (p=0,01) i tłuszczowej masy ciała (fat mass, p=0,047) wykazała
niższe wartości BMC niż oczekiwane dla tej grupy. Korelacji takiej nie stwierdzono wśród
dzieci z nadwagą i w grupie porównawczej. Stwierdzone wartości BMC oceniane w zależności
od beztłuszczowej masy ciała (LBM) były istotnie wyższe niż przewidywane zarówno u dzieci
z nadwagą, jak i otyłością w porównaniu do dzieci z BMI <85 centyla (p=0,01).
Wnioski. Dzieci z nadmiarem masy ciała mają istotnie statystycznie wyższą gęstość
mineralną kości (BMD) w projekcji Total Body w odniesieniu do wieku w porównaniu do
dzieci z prawidłową masą ciała. Parametry badania densytometrycznego kości (BMC, BMD,
BMAD) w sposób istotny statystycznie (p<0,05) uzależnione są od masy, wysokości ciała oraz
wyliczonego na ich podstawie wskaźnika BMI. Dzieci z otyłością wykazują niższą masę kostną
niż przewidywana dla ich masy ciała oraz zawartości tkanki tłuszczowej (FM) w porównaniu
do dzieci w tym samym wieku z prawidłową masą ciała.
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ARE CHILDREN WITH EXCESS BODY WEIGHT AT RISK OF BONE MINERAL DENSITY
DISORDERS?
Łupińska A., Kulińska-Szukalska K., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Key words: obesity, children, bone mineral density, DXA
Objectives. The increasing prevalence of overweight and obesity in children and
adolescents is a growing public health problem. Despite the widespread belief that excess
weight has a protective effect on the risk of developing osteoporosis, in recent years in the
literature, attention is drawn to the fact that children with excess body weight may have
impaired bone metabolism which can lead to bone mineralization disorders.
Aim. The aim of this study was to answer the question what the bone mass of children
with overweight and obesity measured by dual energy X-ray absorptiometry (DXA) is.
Relationship between bone mineral density, anthropometric measurements and indicators
of body composition (fat mass and lean body mass) was also analysed.
Materials and methods. 117 children aged 7-10 years were included into the study. 80
patients had excess weight; comparison group consisted of 37 children. All patients
underwent physical examination with anthropometric measurements; body mass index
(BMI) was calculated. Bone mass was measured at the total body and lumbar spine
projection using DXA.
Results. According to BMI 60 children were diagnosed as obese, 20 patients as
overweight. Children with excessive body weight had higher Total Body BMD and BMD Zscore for chronological age than those with normal body weight. Positive correlation
between the BMD, BMC, BMAD in both projections (Total Body and Spine) and body weight,
height, BMI was found in patients with excess body weight as well as in the comparison
group. Only in the group of children with BMI >95th centile bone mineral content (BMC) in
relation to body weight (p=0.01) and fat mass (p=0.047) was lower than values predicted for
this group. There was no such correlation among overweight children and in the comparison
group. Observed values of Total Body BMC relative to lean body mass (LBM) were
significantly higher than predicted for the group of overweight and obese children, the
values were also higher than those among patients with a BMI <85 centile (p=0.01).
Conclusions. Children with excess body weight have a significantly higher bone mineral
density (BMD) relative to age in the Total Body projection, compared to children with normal
weight. DXA parameters (BMC, BMD, BMAD) depend significantly (p<0.05) on the body
weight, height and BMI. Obese children have lower bone mass than predicted for their body
weight and fat mass (FM) compared to children of the same age with normal body weight.
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P25

UDZIAŁ PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO TYPU C(CNP) W METABOLIZMIE KOSTNYM
I WZRASTANIU DZIECI W OKRESIE OKOŁOPOKWITANIOWYM
Kulik-Rechberger B., Kozłowska M., Szponar E., Kościesza A.
Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Słowa kluczowe: peptyd natriuretyczny typu C(CNP), metabolizm kostny, dzieci
Wstęp. Peptydy natriuretyczne znane są jako neurohormony, odgrywające istotną rolę
w regulacji gospodarki wodno-sodowej i utrzymaniu homeostazy układu sercowo
naczyniowego. Głównymi przedstawicielami rodziny peptydów natriuretycznych są
przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP), mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) oraz
peptyd natriuretyczny typu C(CNP). Jak sugerują ostatnie badania CNP działa lokalnie.
Reguluje on proliferację i dojrzewanie komórek oraz stymuluje wzrost kości.
Cel. Celem naszych badań było określenie zależności między stężeniem aminokońcowego propeptydu CNP (NTproCNP) a tempem wzrastania i wskaźnikami
biochemicznymi metabolizmu kostnego dzieci w okresie okołopokwitaniowym.
Materiał i metody. Materiał i metody. Badaniem objęto 87 dzieci (49 dziewcząt i 38
chłopców w wieku od 9 do 12 lat), które obserwowano przez okres 12 miesięcy. Trzykrotnie,
w odstępach 6 mies. mierzono wysokość i masę ciała dzieci. Obliczono przyrosty półroczne
cech. Dwukrotnie, na początku badania i po 6 miesiącach pobierano krew celem oznaczenia
stężenia NTproCNP, a także osteokalcyny, C-końcowego propeptydu prokolagenu typu
I(CICP), C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CrossLaps) i frakcji kostnej fosfatazy
alkalicznej (BAP) w surowicy. Wszystkie oznaczenia wykonywano metodą ELISA.
Wyniki. Zarówno w pierwszym jak i w drugim badaniu stężenie NTproCNP u dziewcząt
było wyższe niż u chłopców (odpowiednio p<0,02 i p<0,01). U dziewcząt, w obu badaniach
wyższe były również stężenia BAP. Tymczasem stężenia CICP, CrossLaps i osteokalcyny nie
różniły się w zależności od płci. Analizując rozwój fizyczny dzieci, zgodnie z oczekiwaniami
stwierdzono, że zarówno w pierwszym jak i w drugim półroczu obserwacji dziewczęta miały
większe przyrosty wysokości ciała niż chłopcy (odpowiednio: p<0,001 i p<0,03). Wykazano
dodatnią korelację między stężeniem NTproCNP w badaniu pierwszym a przyrostem
wysokości ciała w pierwszym półroczu obserwacji (R=0,27; p=0,012), a także między
stężeniem NTproCNP w badaniu drugim a przyrostem wysokości ciała w drugim półroczu
obserwacji (R=0,36; p=0,001). Zarówno w pierwszym jak i drugim badaniu stężenie
NTproCNP dodatnio korelowało ze stężeniami PICP (odpowiednio: R= 0,27; p=0,01 i R=023;
p=0,03) oraz osteokalcyny (odpowiednio: R=0,33; p=0,002 i R =0,36; p=0,001).
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że natriuretyczny peptyd typu C
bierze udział w metabolizmie kostnym i we wzrastaniu dzieci w okresie
okołopokwitaniowym. Amino-końcowy propeptyd CNP, podobnie jak C-końcowy propeptyd
prokolagenu typu I, osteokalcyna, czy frakcja kostna fosfatazy alkalicznej może, w wybranych
sytuacjach klinicznych, być wykorzystany jako wskaźnik tego procesu.
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CONTRIBUTION OF C-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (CNP) IN BONE METABOLISM AND
GROWTH OF CHILDREN IN PERIPUBERTAL PERIOD
Kulik-Rechberger B., Kozłowska M., Szponar E., Kościesza A.
Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Key words: C-type natriuretic peptide (CNP), bone metabolism, children
Objectives. Natriuretic peptides are known as neurohormones that play significant
roles in the long-term regulation of sodium and water balance and in the cardiovascular
system. The main representatives of natriuretic peptide family are: atrial natriuretic peptide
(ANP), brain-type natriuretic peptide (BNP) and C-type natriuretic peptide (CNP). As last
investigation suggest CNP works locally. It regulates proliferation and maturation of cells and
stimulates growth of bones.
Aim. The aim of our studies was to establish relationships between the concentration
of amino-terminal propeptide of CNP (NTproCNP) and growth velocity as well as biochemical
markers of bone metabolism in peripubertal children.
Materials and methods. The study group was composed of 87 children (49 girls and 38
boys, aged 9-12 years), that were observed for 12 month. Three times, in 6-month intervals
body height and weight was measured. Semi-annual increases of somatic feature were
computed. Twice, at the beginning of observation and after 6 months the blood was taken
and serum concentration of NTproCNP as well as osteocalcin, C-terminal propeptide of
procollagen type I (CICP), C-terminal telopeptide of collagen type I (CrossLaps) and bone
alkaline phosphatase (BAP) were assessed. All assays were conducted using ELISA method.
Results. Both, in the first and second investigation concentration of NTproCNP in girls
was higher than in boys (respectively: p<0.02 and p<0.01). In both investigations girls had
also higher BAP concentration. Meanwhile, concentrations of CICP, CrossLaps and
osteocalcin did not show gender-related differences. As it was expected, in the first and
second semi-annual of observation girls had higher body height increase than boys
(respectively: p<0.001 and p<0.03). It was positive correlation between NTproCNP
concentration and height velocity in the first 6 months of observation (R=0.27; p=0.012) as
well as positive correlation between NTproCNP concentration and height velocity in the
second 6 months of observation (R=0.36; p=0.001). In the first and second examination
concentration of NTproCNP was positively correlated with concentration of PICP
(respectively: R=0.27; p=0.01 and R=0.23; p=0.03) or osteokalcin (respectively: R=0.33;
p=0.002 and R=0.36; p=0.001).
Conclusions. Our results suggest that amino-terminal propeptide of CNP takes part in
bone metabolism and growth of children in peripubertal period. Amino-terminal propeptide
of CNP like C-terminal propeptide of procollagen type I, osteocalcin and bone alkaline
phosphatase (in specific clinical situation) can be the useful marker of this process.
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STANDARDY POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO U PACJENTÓW Z WTÓRNĄ OSTEOPOROZĄ W
PRZEBIEGU WRODZONEJ ŁAMLIWOŚCI KOŚCI
Graff K., Jelonek E., Pronicka K., Łukowicz M.
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Słowa kluczowe: diagnostyka, wrodzona łamliwość kości
Wstęp. Wrodzona łamliwość kości (OI) jest chorobą o podłożu genetycznym o silnie
zróżnicowanym obrazie klinicznym. Przyczyną OI mogą być nie tylko mutacje w genach
kolagenu typu I, ale również mutacje w zakresie genów niekolagenowych biorących udział
w tworzeniu kości.
Cel. Celem doniesienia jest ujednolicenie postępowania diagnostycznego i leczniczego
pacjentów z wrodzoną łamliwością kości.
Materiał i metody. Diagnostyka prenatalna - USG płodu, a przy stwierdzonych
nieprawidłowościach w zakresie układu kostnego rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie.
Wywiad genetyczny.
Diagnostyka postnatalna - rtg całego kośćca (babygram), w celu oceny złamań i stopnia
deformacji. Boczne rtg czaszki - stwierdzenie ewentualnej obecności kostek wtrąconych
Wromiana.
Badanie słuchu od kresu niemowlęcego, jeden raz do roku (audiometria impedancyjna,
DPOAE), a po 5. r.ż. audiometria tonalna, słowna, impedancyjna i akumetria. Po stwierdzeniu
nieprawidłowości zwiększenie częstotliwości badań do 2-4 w ciągu roku.
Diagnostyka laboratoryjna - gospodarka Ca-P, poziom Vit. D3, markery obrotu
kostnego (Ctx, P1NP).
Badanie radiologiczne (AP i boczne kręgosłupa oraz kości długich) celem
monitorowania dynamiki zmian mineralizacji, stopnia deformacji kręgosłupa i kości długich
oraz kwalifikacji do możliwych korekcji ortopedycznych.
Badania densytometryczne ocena gęstości kości (total, AP kręgosłupa lędźwiowego),
ocena wieku kostnego, mechanostat - wytrzymałość (TBBMC/LBM).
Antropometria - monitorowanie rozwoju somatycznego (opracowano siatki rozwoju
somatycznego dla typu I, proporcje ciała).
Fizjoterapia - prowadzona od urodzenia w różnym zakresie, dozowanym indywidualnie
w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
Ogólne zasady postępowania w życiu codziennym z pacjentami z OI powinny
obejmować:
1. Zasady prawidłowego podnoszenia, przenoszenia i pielęgnacji.
2. Zasady właściwego pozycjonowania: na plecach i na boku.
3. Różnicowanie postępowania usprawniającego u dzieci młodszych i starszych.
Monitorowanie postępu prowadzonej fizjoterapii: platforma stabilometryczna
LEONARDO (test wstawania z krzesła, test wspięcia na palce), równowaga (platforma AMTI),
test ryzyka upadku (platforma BIODEX), testy funkcjonalne (Up&Go; test przejścia 5m i 10m;
FMS; wejście po schodach), analiza chodu (system VICON), analiza sił nacisku stóp podczas
chodu (pedobarografia), ocena postawy ciała (system ZEBRIS), ocena siły mięśniowej
(LegTensor), ocena czynności dnia codziennego (kwestionariusz ADL, RIVERMED).
Leczenie farmakologiczne - preparaty wapnia, witamina D3, bisfosfoniany.
Leczenie ortopedyczne - wielopoziomoweosteotomie z zastosowaniem prętów Rusha,
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gwoździowanie teleskopowe (poprawa osi kończyn, zabezpieczenia przed kolejnymi
złamaniami).
Zaopatrzenie ortopedyczne - wkładki, łuski do pionizacji i lokomocji, stabilizatory
kończyn, balkoniki, gorsety i sznurówki.
P26

STANDARDS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA (OI)
Graff K., Jelonek E., Pronicka K., Łukowicz M.
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Key words: diagnostic, osteogenesis imperfecta
Objectives. Osteogenesis imperfecta (OI, Lobstein syndrome) is a congenital bone
disorder with a differential clinical representation. The cause of the OI is defective
connective tissue, because of a deficiency of type I collagen as well as mutations
in noncollagen genes taking part in osteogenesis. Most cases are caused by mutations in the
COL1A1 and COL1A2 genes.
Aim. The aim of this work is to propose the standard of diagnostic methods and
treatment of patients with OI.
Materials and methods. Results. In comparison of the fact that in Children’s Hospital in
Warsaw children with OI are treated for many years we propose, relying on experience,
a scheme of diagnostic procedure (diagnostic and control tests) and therapeutic procedure
as well, among them:
• Prenatal diagnostics
• Postnatal diagnostics
• Control tests in the course of treatment
• Physiotherapy for small and older children (different goals)
• Monitoring procedures of treatment and physiotherapy
• Pharmacological treatment
• Orthopedic treatment
• Orthopedic supplies.
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ANALIZA OBJAWÓW SZKIELETOWYCH WRODZONEJ ŁAMLIWOŚCI KOŚCI U DZIECI
Rusińska A., Jakubowska-Pietkiewicz E., Michałus I., Kurnatowska O., Rychłowska E., Beska
K., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: wrodzona łamliwość kości, kości, dzieci
Wstęp. Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta; OI) to rzadka choroba
tkanki łącznej uwarunkowana genetycznie i zróżnicowana pod względem nasilenia objawów
klinicznych. Charakteryzuje się przede wszystkim objawami ze strony układu kostno–
stawowego (liczne złamania kości, mogące występować już w życiu płodowym, deformacje i
dysproporcje szkieletu, obniżenie napięcia mięśniowego, nadmierna ruchomość w stawach,
różnego stopnia ograniczenie sprawności motorycznej). Występować mogą także objawy ze
strony innych układów i narządów, takie jak: niebieskie zabarwienie twardówek,
nieprawidłowe tworzenie się zębiny, upośledzenie słuchu, zaburzenia oddychania.
Zaburzenia te w różnym stopniu współistnieją z objawami szkieletowymi.
Cel. Celem pracy jest analiza objawów klinicznych ze strony szkieletu w przebiegu
różnych typów osteogenesis imperfecta u dzieci.
Materiał i metody. Badaniami objęto 83 pacjentów z rozpoznaniem wrodzonej
łamliwości kości (typ I – 34 dzieci, typ III – 30, typ IV – 19), w wieku od 1 r.ż. do 18 r.ż., 37
dziewcząt (45% wszystkich dzieci) i 46 chłopców (55% wszystkich dzieci). Przeprowadzono
badanie ankietowe dotyczące występujących dolegliwości i stosowanego dotychczas leczenia
oraz badanie pediatryczne i antropometryczne. Wśród objawów szkieletowych oceniono
nawracające złamania kości, w tym złamania żeber i złamania prenatalne, deformacje
kostne, obecność bocznego skrzywienia kręgosłupa, niskorosłości, nadmiernej wiotkości
w stawach i zaburzeń lokomocji. Ponadto oceniono gęstość mineralną kośćca metodą
absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA).
Wyniki. Całkowita liczba złamań przebytych w okresie postnatalnym wynosiła od 0 do
40, nie stwierdzono jednakże znamiennych statystycznie różnic w zakresie średniej
bezwzględnej ich liczby pomiędzy poszczególnymi typami wrodzonej łamliwości kości.
Deformacje kostne obecne były u 50/83 badanych, w tym najczęściej u pacjentów z typem III
(27/30). Skoliozę obserwowano u 40% pacjentów, z porównywalną częstością we wszystkich
typach. Niskorosłość obecna była u 48% pacjentów, zdecydowanie najczęściej w III typie
choroby (80%). Nadmierną wiotkość stawów stwierdzono u 16 % badanych. Zaburzenia
lokomocji obecne były u 50% pacjentów i występowały najczęściej w typie III OI (93%
badanych). Wykazano istotnie statystycznie niższą gęstość mineralną kości u pacjentów
z typem III OI, najlepsze wskaźniki gęstości mineralnej prezentowali natomiast pacjenci
z typem I OI (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie liczby złamań
i gęstości mineralnej, ani też w manifestacji innych cech fenotypowych OI pomiędzy
pacjentami z mutacją COL1A1 i tych, u których nie zidentyfikowano mutacji.
Wnioski. • Wrodzona łamliwość kości jest heterogenną grupą zaburzeń ze strony
szkieletu, charakteryzującą się różnym podłożem genetycznym i zmiennym przebiegiem
klinicznym.
• Szkieletowe objawy fenotypowe mogą ulegać zmiennej ekspresji u różnych
pacjentów w ramach poszczególnych typów wrodzonej łamliwości kości.
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ANALYSIS OF SKELETAL SYMPTOMS OF OSTEOGENESIS IMPERFECTA IN CHILDREN
Rusińska A., Jakubowska-Pietkiewicz E., Michałus I., Kurnatowska O., Rychłowska E., Beska
K., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Key words: osteogenesis imperfecta, bone, children
Objectives. Brittle bone disease (Osteogenesis imperfecta, OI) is a rare, genetically
conditioned disease of connective tissue, with varying severity of clinical symptoms. Skeletal
symptoms of varying severity are most characteristic for this disease (multiple bone
fractures that may occur as early as in the foetal life, deformed and disproportionate
skeleton, decreased muscle tone, excessive joint mobility, various levels of motor function
impairment). Symptoms from other systems and organs may also occur, such as: blue colour
of the sclera, abnormal dentine formation, hearing impairment, respiratory disturbances.
These disorders coexist in various degree with skeletal symptoms.
Aim. The aim of the study is analysis the skeletal symptoms of different types of
osteogenesis imperfecta in children.
Materials and methods. The study included 83 patients with a diagnosis of
osteogenesis imperfecta (type I - 34 children, Type III - 30, Type IV - 19), at the age from
1 week to 18 years old, 37 girls (45% all children) and 46 boys (55% all children). A survey on
the appearing ailments and the previously used therapy and paediatric and anthropometric
examination were conducted. Among skeletal symptoms: recurrent bone fractures, including
fractures of ribs and prenatal fractures, bone deformations, presence of skoliosis, short
stature, joint hypermobility and locomotor disturbances were estimated. Bone densitometry
using dual energy X-ray absorptiometry was also performed.
Results. The total number of fractures ranged from 0 to 40, but there was no
significant difference in the average fracture number between different types of OI. Skeletal
deformities were present in 50/83 subjects and were the most common in patients with
type III (27/30). Skoliosis was observed in 40% patients, with comparable incidence in all
types of Osteogenesis imperfecta. In 48% was present the short stature, decidedly more
often than not in OI type III (80%). Joint hypermobility was distinguished in 16% patients.
Locomotor disturbances were existed in 50% patients and they were performed especially in
type III of OI (93%). We revealed a statistically significantly lower bone mineral density in
patients with type III OI, the best bone mineral density was in patients with OI type I
(p<0.05). There were no significant differences in the number of fractures and bone mineral
density, or in other phenotypic manifestations of OI between patients with and without
identified mutation in COL1A1.
Conclusions. • OI is a heterogeneous group of skeletal disorders, characterized by
different genetic background and variable clinical course.
• Skeletal phenotypic symptoms can subject variable expression in different patients
with the same type of OI.
Acknowledgements. The study was partly financed as a grant NN407 060 938 and
503/1-090-02/503-01.
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EFEKTY USPRAWNIANIA PACJENTÓW Z WTÓRNĄ OSTEOPOROZĄ W PRZEBIEGU
WRODZONEJ ŁAMLIWOŚCI KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM TRENINGU WIBRACYJNEGO
Graff K., Jelonek E., Jaworski M., Łukowicz M.
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Słowa kluczowe: fizjoterapia, trening wibracyjny, wrodzona łamliwość kości
Wstęp. Wrodzona łamliwość kości (OI) jest chorobą genetycznie uwarunkowaną
o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Złamania zaburzają oś kończyn, upośledzają
wykonywanie podstawowych czynności, powodują zaburzenia równowagi oraz pogorszenie
lokomocji. Obecne leczenie polega na wykonywaniu korekcji ortopedycznych, leczeniu
farmakologicznym oraz fizjoterapii. Prowadzone są również badania nad możliwością terapii
komórkowej oraz przeszczepianiem komórek mezenchymalnych.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu treningu wibracyjnego na stan funkcjonalny,
równowagę, siłę mięśniową oraz tkankę kostną u pacjentów z wtórną osteoporozą.
Materiał i metody. MATERIAŁ. Badaniami objęto grupę 44 pacjentów z OI w wieku 318 lat. Grupę kontrolną stanowiło 18 pacjentów (w tym 9 z typem I OI i 9 z typem III OI).
W grupie klinicznej było 26 pacjentów (7 z typem I, 15 z typem III i 4 z typem IV OI).
METODA. Możliwości funkcjonalne oceniono w oparciu o kwestionariusz ADL, wskaźnik
mobilności RIVERMEAD oraz test lokomocji. Pomiar siły przeprowadzono na urządzeniu LegTensor. Równowagę oceniono na platformach AMTI. Ocenę mechanostatu uzyskano
metodą DXA. Metabolizm kostny oceniano przy pomocy markerów CTx, P1NP. trening
wibracyjny przeprowadzano dwa razy dzienne po 32 min. (rezonans harmoniczny
na platformie Galileo 2x6 min. oraz rezonans stochastyczny na platformie SRT Zepter
Medical 2x10 min.).
Wyniki.
1. Trening wibracyjny wpływa na poprawę postawy ciała, lokomocję oraz wykonywanie
czynności dnia codziennego.
2. Wśród pacjentów poddanych treningowi wibracyjnemu zaobserwowano istotny
wzrost siły mięśni prostujących staw kolanowy oraz liczbę powtórzeń w czasie testu.
3. Platforma AMTI umożliwia skuteczne monitorowanie oraz różnicuje poziom
równowagi w zależności od ich możliwości lokomocyjnych.
4. Trening wibracyjny stymuluje kościotworzenie u pacjentów niezależnie
od wcześniejszego leczenia farmakologicznego.
5. Trening wibracyjny ma pozytywny efekt proanaboliczny, co powoduje zwiększoną
wytrzymałość mechaniczną kości (mechanostat).
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EFFECTS OF VIBRATORY TRAINING IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS IN THE COURSE OF
OSTEOGENESIS IMPERFECTA (OI)
Graff K., Jelonek E., Jaworski M., Łukowicz M.
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Key words: physiotherapy, whole body vibration, osteogenesis imperfecta
Objectives. Osteogenesis imperfect (OI, Lobstein syndrome) is a congenital bone
disorder with a differential clinical representation. It is characterized by brittle bones that
are prone to fracture and these fractures collide the bone axis and handicap basic daily
activities, cause balance disturbances and handicap locomotion. Nowadays the basic
treatment consists of orthopedic corections, pharmacological treatment and physiotherapy.
There are also research concerning mezynchymal cell therapy.
Aim. The main purpose of this work was to evaluate the influence of vibratory training
on balance, functional status, muscle strength and bone turnover in patients with secondary
osteoporosis.
Materials and methods. Material. The group of 44 children aged 3-18 were evaluated.
Control group estimated 18 children with type I (9) and type III (9) of OI, clinical group
estimated 26 children with type I (7), type III (15) and type IV (4) of OI.
Method. Functional status was evaluated by ADL questionary, Rivermead mobility
index and locomotion test. Muscle strength was tested on Leg-tensor and balance was
tested on AMTI platform. The evaluation of mechanical status was done by DXA and bone
turnover was evaluated with CTx and P1NP markers. Vibratory training was conducted 2 a
day on stochastic resonance for 20 minutes for three weeks. Patient was trained in different
positions: standing, sitting, state of the squares, kneel on one and both knees and march in
place. During the march patient was balancing forward and back and to the sides.
Results. Vibratory training positively affects body posture, locomotion pattern and
basic daily activities. We observe statistically significant improvement in the muscle strength
and muscle resistance of knee extensors. AMTI platform provides effective monitoring of
locomotion functions and differentiates the balance level according to locomotive
possibilities. Vibratory training stimulates osteogenesis irrespectively of prior
pharmacological treatment. Vibratory training influence positively a proanabolic effect that
causes better mechanical resistance of the bone.
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OCENA PROGU NERKOWEGO DLA FOSFORANÓW ORAZ WYDALANIA WAPNIA
I FOSFORANÓW NIEORGANICZNYCH Z MOCZEM U DZIECI URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE
I/LUB Z NISKĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA
Halaba Z.1, Stępień J.2, Adamczyk P.3, Sławska H.3, Ziomek G.4
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
3
Śląski Uniwersytet Medyczny
4
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Słowa kluczowe: choroba metaboliczna kości, wcześniactwo, próg nerkowy dla fosforanów,
wydalanie wapnia i fosforanów z moczem
Wstęp. Niedobór wapnia i fosforanów jest udokumentowanym czynnikiem
etiologicznym choroby metabolicznej kości noworodków. Do czynników ryzyka należy
leczenie diuretykami, sterydami, kofeiną, długotrwałe żywienie pozajelitowe i zmniejszona
aktywność ruchowa. Za wczesny objaw choroby uznaje się wzrost wydalania wapnia
z moczem, powiązany z niskim stężeniem fosforanów nieorganicznych w surowicy.
Cel. Oszacowanie wartości progu nerkowego dla fosforanów (TP/GFR) u dzieci
urodzonych pomiędzy 23. a 32. tygodniem życia płodowego, w okresie do 40. tygodnia życia
postkoncepcyjnego.
Ocena, czy wartość progu nerkowego dla fosforanów u dzieci urodzonych pomiędzy
23.-26. tygodniem ciąży różni się istotnie od wartości u dzieci urodzonych pomiędzy 27.-32.
tygodniem ciąży.
Ocena, czy leczenie aminoglikozydami, sterydami, kofeiną, diuretykami, ibuprofenem,
suplementacja fosforanami czy podaż wzmacniacza pokarmu kobiecego, wpływają na
wydzielanie wapnia i fosforanów nieorganicznych z moczem.
Materiał i metody. Badaniami objęto 49 noworodków, urodzonych pomiędzy 23. a 32.
tygodniem życia płodowego (8 urodzonych pomiędzy 23.-26. tygodniem, 41 urodzonych
pomiędzy 27.-32. tygodniem), przyjętych do Oddziału Noworodków (trzeci stopień
referencyjności) Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
Oznaczano równoczasowo stężenia: wapnia całkowitego, fosforanów nieorganicznych
i kreatyniny w surowicy krwi i w pojedynczej próbce moczu, przeciętnie w odstępach
2 tygodniowych, począwszy od 3. tygodnia życia (około 3, 5, 7, 9 tygodnia życia).
Próg nerkowy dla fosforanów (TP/GFR) obliczano ze wzoru:
TP/GFR=Sp – UpxScr/Ucr
Oceniano wydalanie wapnia i fosforanów nieorganicznych z moczem w oparciu
o stosunek wapnia do kreatyniny i fosforanów nieorganicznych do kreatyniny, co pozwala na
zniwelowanie wpływu objętości moczu i stężenia oznaczanych substancji w badanej próbce
moczu.
Wyniki. Wartości TP/GFR pomiędzy 3. a 5. tygodniem po urodzeniu były istotnie
statystycznie niższe w grupie urodzonych pomiędzy 23. a 26. tygodniem życia płodowego
(1,22±0,05 mmol/l, 1,48±0,37 mmol/l) w porównaniu do grupy urodzonych pomiędzy 27.
A 32. tygodniem ciąży (1,98±0,77, p<0,001; 1,95±0,38 mmol/l, p<0,01). W 7. tygodniu po
porodzie wartości TP/GFR nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupą dzieci
urodzonych w 23.-26. tygodniu ciąży (1,82±0,26 mmol/l), a grupą urodzonych pomiędzy 27.
A 32. tygodniem ciąży (1,88±0,25, p>0,6). Analiza kowariancji ANCOVA wykazała, że istotny
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statystycznie (p<0,04) wpływ na wydalanie z moczem fosforanów nieorganicznych wywiera
wartość progu nerkowego dla fosforanów. Na wzrost wydalania wapnia istotny statystycznie
wpływ wywiera leczenia kofeiną (p<0,007), diuretykami (p<0,03), ibuprofenem (p<0,003).
Stosowanie wzmacniacza pokarmu kobiecego BMF (p<0,02) i suplementacja fosforanami
(<0,006) są czynnikami znamiennie statystycznie zmniejszającymi kalciurię.
Wnioski. Dzieci urodzonych pomiędzy 23.-26. tygodniem ciąży, w pierwszych
5 tygodniach życia, mają prawie dwukrotnie niższe wartości TP/GFR w porównaniu do
urodzonych pomiędzy 27.-32. tygodniem ciąży, co może prowadzić u nich do nadmiernej
utraty fosforanów z moczem, nawet w przypadku hipofosfatemii.
Wydalanie wapnia z moczem, w grupie skrajnie niedojrzałych noworodków jest
wysokie i istotnie statystycznie wyższe w porównaniu do noworodków bardziej dojrzałych.
Utratę wapnia z moczem znamiennie zwiększa leczenie kofeiną, diuretykami i ibuprofenem,
a ogranicza suplementacja fosforanami i podaż wzmacniaczy pokarmu kobiecego.

P29

THE ASSESSMENT OF THE RENAL THRESHOLD FOR PHOSPHATE AND URINARY EXCRETION
OF CALCIUM AND PHOSPHATE IN PRETERM AND/OR LBW INFANTS
Halaba Z.1, Stępień J.2, Adamczyk P.3, Sławska H.3, Ziomek G.4
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
3
Śląski Uniwersytet Medyczny
4
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Key words: metabolic bone disease, prematurity, renal phosphate threshold, urinary calcium
and phosphate excretion
Objectives. Most commonly, metabolic bone disease (MBD) occurs as a result
of inadequate calcium and phosphorus stores exacerbated by inadequate intake. The
etiology of MBD is multifactorial with numerous associated risk factors, including exposure
to medications that can alter mineral levels (diuretics, steroids, caffeine), long-term
parenteral nutrition and immobilization.
Aim. To assess the renal threshold for phosphate (TP/GFR) in infants born between
23–32 weeks gestation up to 40 weeks of postmenstrual age.
To compare TP/GFR levels in infants of 23–26 weeks GA to those in infants of 27–32
weeks GA.
To study the effect of aminoglycoside, steroids, caffeine, diuretics and ibuprofen
treatment and supplementation of phosphate and breast-milk fortifiers on urinary excretion
of calcium and phosphate.
Materials and methods. The study population was drawn from preterm babies born at
The Specialist Hospital nr 2 in Bytom, a tertiary neonatal unit. We retrospectively evaluated
case notes of 49 infants (gestation 23–32 weeks), 8 infants of 23–26 weeks GA and
compared them to 41 infants of 27–32 weeks GA.
Urine and blood samples were obtained every 2 weeks from the 3rd to 9th week of life.
TP/GFR was calculated from simultaneous measurements of urinary phosphate, urinary
creatinine, serum phosphate, and serum creatinine employing the formula:
TP/GFR=Sp – UpxScr/Ucr
TH
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Urinary excretion of calcium and phosphate were determined as the urinary calcium
and phosphate creatinine ratio because creatinine corrects for varying urine volumes that
depend on fluid intake.
Results. TP/GFR values at 3 and 5 weeks postnatally were lower in infants of 23-26
weeks GA (1.22±0.05, 1.48±0.37 mmol/l, respectively) than in infants of 27-32 weeks GA
(1.98±0.77, p<0.001; 1.95±0.38 mmol/l, p<0.01, respectively). In the 7 th week after birth
TP/GFR values in infants of 23-26 weeks GA (1.82±0.26) were not statistically different to
those of 27-32 weeks GA group (1.88±0.25, p>0.6).
In analysis of covariance ANCOVA urinary phosphate excretion showed significant
association (p<0.04) with the level of the renal threshold for phosphate only. There was
a significant positive association between urinary calcium excretion and caffeine (p<0.007),
and diuretics (p<0.03), and ibuprofen (p<0.003) treatment. Supplementation of phosphate
(p<0.006) and breast-milk fortifiers (p<0.02) significantly decreased urinary calcium
excretion.
Conclusions. Infants of 23-26 weeks gestation have low TP/GFR values in the first
5 weeks after birth compared to infants of 27–32 weeks GA, that may lead to excessive
urinary phosphate excretion even in the case of low phosphate levels.
Urinary calcium excretion in extremely preterm babies is high and significantly higher
compared to more mature babies.
Urinary calcium excretion is significantly increased by caffeine, diuretics and ibuprofen
treatment and decreased by supplementation of phosphate and breast-milk fortifiers.
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P30

CZYNNIKI RYZYKA NIEDOBORU WITAMINY D I ZABURZONEJ GOSPODARKI WAPNIOWOFOSFORANOWEJ U DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM ZAPALENIEM STAWÓW
(MIZS)
Góralczyk A.1, Abramowicz P.2, Dobreńko E.2, Abramowicz M.2, Babińska-Malec E.2,
Konstantynowicz J.2
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w
Białymstoku
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w Białymstoku
Słowa kluczowe: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, deficyt witaminy D,
metotreksat
Wstęp. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i hipowitaminoza D
w chorobach
autoimmunologicznych
występują
powszechnie.
Brakuje
jednak
przekonywających badań oceniających powiązania pomiędzy deficytem witaminy D u dzieci
z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS).
Cel. W naszej pracy podjęliśmy próbę identyfikacji czynników wpływających na
metabolizm wapniowo-fosforanowy i status witaminy D u dzieci i młodzieży z MIZS.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 189 pacjentów z MIZS (w tym 113
dziewcząt) w wieku 3-17,7 lat (śr. 12,1 ± 3,9) spełniających kryteria rozpoznania różne
postaci choroby (nielicznostawowa - 49%, wielostawowa - 44% i układowa - 7%). Leczenie
obejmowało stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, glikokortykosteroidów
(GKS) oraz metotreksatu (MTX) w różnych schematach. U wszystkich wykonano pomiary
antropometryczne, zmierzono stężenia 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D], wapnia (Ca),
fosforanów (PO4), aktywność fosfatazy alkalicznej oraz oceniono aktywność stanu
zapalnego.
Wyniki. Średnie stężenie 25(OH)D w badanie grupie wyniosło 16,4±8,9 ng/ml.
Niedobór witaminy D, definiowany stężeniem <20ng/ml, stwierdzono u 127 pacjentów (67%)
i nie stwierdzono związku z płcią oraz postacią kliniczną choroby. Wykazano, że dzieci
z nadmiernym stanem odżywienia miały istotnie niższe stężenie 25(OH)D w porównaniu
z grupą z BMI<3 centyla (p=0,02). Stężenie 25(OH)D korelowało ujemnie z BMI (R=-0,195).
Ponadto znaleźliśmy zależność pomiędzy większą dawką MTX, a mniejszym stężeniem
25(OH)D (R=0,34), podczas gdy podobnych powiązań nie zaobserwowano dla leczenia GKS.
Status witaminy D nie korelował z wartościami CRP, OB, ALP i PO4. Stężenie Ca było istotnie
niższe u pacjentów leczonych GKS (p=0,004), MTX (p=0,03), a także kombinacją obu
(GKS+MTX) (p=0,034), w porównaniu z leczonymi innymi lekami. Wykazaliśmy ujemną
korelację stężenia Ca z dawką GKS (R=-0,24), oraz dawką MTX (R=-0,32). Obniżone stężenie
fosforanów również było związane z wielkością dawki GKS (R=-0,27) i MTX (R=-0,42).
Najsilniejsze zależności w badanej grupie wykazano pomiędzy aktywnością ALP,
a dawkowaniem GKS (R=-0,79).
Wnioski. Wyniki badania potwierdzają powszechne występowanie niedoboru witaminy
D u pacjentów z MIZS, niezależnie od postaci klinicznej. Ryzyko nieprawidłowego
zaopatrzenia w witaminę D jest wyższe u dzieci i młodzieży z MIZS i nadwagą. Najsilniejszym
czynnikiem tego stanu mogą być wysokie dawki MTX, podczas gdy GKS wydają się mieć
wpływ ograniczony. Leczenie MTX znacząco wpływa ma inne parametry gospodarki
wapniowo-fosforanowej, zwłaszcza gdy jest prowadzone łącznie z GKS. Przewlekłe obniżenie
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stężeń Ca i PO4 mogą prowadzić do nieprawidłowej mineralizacji szkieletu, dlatego u dzieci z
MIZS leczenie MTX może wymagać intensyfikacji suplementacji witaminy D. Istnieje
konieczność dalszych badań dotyczących mechanizmów oddziaływania metotreksatu na
gospodarkę mineralną dzieci z MIZS, a także zasad leczenia deficytu witaminy D w MIZS.

P30

RISK FACTORS OF VITAMIN D DEFICIENCY AND IMPAIRED CALCIUM/PHOSPHATE
METABOLISM IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS (JIA)
Góralczyk A.1, Abramowicz P.2, Dobreńko E.2, Abramowicz M.2, Babińska-Malec E.2,
Konstantynowicz J.2
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w
Białymstoku
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w Białymstoku
Key words: juvenile idiopathic arthritis, vitamin D deficiency, methotrexate
Objectives. Disorders of calcium/phosphate metabolism and hypovitaminosis D are
common in autoimmune diseases, including rheumathoid arthritis, however, the data
concerning possible correlates of reduced vitamin D levels in children are not fully
determined.
Aim. We attempted to investigate factors affecting calcium/phosphate metabolism
and vitamin D status in children and adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA).
Materials and methods. A total of 189 patients with JIA (113 girls, 76 boys) aged 317.7 years (mean 12.1±3.9) with different manifestation of the disease (oligoarticular, 49%;
polyarticular, 44%; and systemic, 7%) were examined. The therapies included non-steroidal
anti-inflammatory drugs, oral/intravenous glucocorticosteroids (GCS) and/or methotrexate
(MTX). We performed anthropometric measurements and the assessment of clinical status,
serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D], calcium (Ca), phosphate (PO4), and
total alkaline phosphatase (ALP). Erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive
protein concentration(CRP) were evaluated.
Results. Mean 25(OH)D level was 16.4±8.9ng/ml. Vitamin D deficiency defined as
25(OH)D concentration <20 ng/ml was found in 127 children (67%) and was not associated
with sex or manifestation of the disease. However, 25(OH)D was significantly lower in
overweight individuals (BMI at 85-95th percentile) than in the underweight(<3rd percentile)
(p=0.02), and correlated inversely with BMI (R=-0.195). An association was found between
higher weekly dose of MTX and decreased serum 25(OH)D (R=-0.34) whereas no such effect
was observed for GCS treatment. The vitamin D status showed no associations with CRP,
ESR, ALP or PO4 levels. Serum total Ca levels were significantly lower in patients treated with
GCS (p=0.004) as well as with MTX (p=0.03), and combined GCS/MTX (p=0.034) compared
with those on other therapies. In addition, Ca level correlated negatively with both the GCS
dose (R= -0.24) and the weekly dose of MTX (R=-0.32). Lower phosphate level was also
associated with GCS dose (R=-0.27) and MTX dose (R=-0.42). Furthermore, children treated
with GCS demonstrated decreased ALP activity which was dependent on GCS dosage (R=0.79).
Conclusions. Our results support the view that vitamin D deficiency is common in boys
and girls with JIA independently of clinical manifestation. Overweight children and
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adolescents with JIA are at higher risk of inadequate vitamin D supply. The most important
causal factor associated with these deficits may include high weekly doses of methotrexate,
whereas glucocorticosteroids appear to have limited influence on 25(OH)D status. The MTX
treatment in JIA also strongly affects calcium/phosphate metabolism, especially when
combined with glucocorticosteroids. The permanently decreased serum Ca and PO4 levels
may be responsible for skeletal impairment during growth. Therefore, JIA children treated
with MTX may require intensified vitamin D supplementation. There is also a need for
further investigation regarding the mechanisms of MTX action on mineral metabolism in JIA,
and whether hypovitaminosis D is reversible in this condition.
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P31

KRZYWICA PSEUDONIEDOBOROWA
I TERAPEUTYCZNE – OPIS PRZYPADKU

TYPU

I

–

WYZWANIE

DIAGNOSTYCZNE

Michałus I., Łupińska A., Orzechowska G., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe:
hipofosfatemiczna

witamina

D,

krzywica

pseudoniedoborowa

typu

I,

krzywica

Wstęp. Obecnie pełnoobjawowa krzywica niedoborowa jest coraz rzadziej
rozpoznawana, dzięki powszechnie stosowanej w okresie niemowlęcym profilaktycznej
suplementacji witaminą D. Istotnym problemem jest jednak występowanie zaburzeń
genetycznych, które w obrazie klinicznym wykazują typowe cechy krzywicy, jednak trudności
terapeutyczne wynikają z całkowitej oporności na powszechnie stosowane preparaty
witaminy D.
Cel. W pracy przedstawiono przypadek niemal 2 letniego chłopca z rozpoznaną
krzywicą pseudoniedoborową typu I. Omówiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań
dodatkowych, zastosowane leczenie oraz różnicowanie z innymi chorobami objawiającymi
się zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej. Autorzy zwrócili uwagę na szczególne
trudności diagnostyczne i terapeutyczne związane z krzywicą witamino-D-oporną
podkreślając zarówno konieczność wczesnego rozpoznania, a także przewlekłego leczenia
oraz opieki wielospecjalistycznej. Przedstawiono również efekty stosowanej terapii.
Wnioski. 1) Pediatrzy i lekarze rodzinni powinni pamiętać, iż istnieją szczególne postaci
krzywic, uwarunkowanych genetycznie, w tym również krzywica pseudoniedoborowa typu I,
dla których charakterystyczna jest całkowita oporność na stosowane powszechnie preparaty
witaminy D.
2) Z uwagi na nieswoisty obraz kliniczny diagnostyka krzywic witamino-D opornych jest
niezwykle skomplikowana i często długotrwała. Należy pamiętać, iż pacjenci z rozpoznaniem
krzywicy pseudoniedoborowej typu I wymagają przewlekłej wielospecjalistycznej opieki
lekarskiej.
Praca częściowo finansowana ze środków statutowych Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi nr 503/01-090-02/503-01
P31

VITAMIN D-DEPENDENT RICKETS – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGE – CASE
REPORT
Michałus I., Łupińska A., Orzechowska G., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Key words: vitamin D, vitamin-D-dependent rickets type I, hypophosphatemic rickets
Objectives. Vitamin D-deficient rickets is nowadays rarely diagnosed because of
TH
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commonly used vitamin D preventive supplementation during infancy. However genetic
disorders, where clinical presentation is similar to typical rickets are a significant problem as
total resistance to commonly used supplements of vitamin D appears.
Aim. This study presents a case of almost 2 year old boy with diagnosed vitamin Ddependent rickets type I. The clinical aspects of the disease, the results of additional tests,
the treatment and the differential diagnosis were discussed. The authors paid special
attention to the diagnostic and therapeutic difficulties associated with vitamin-D-dependent
rickets, highlighting both the need for early diagnosis, long-term treatment and multiprofessional care.
Conclusions. 1) Pediatricians and family physicians should remember about particular
genetic form of rickets, including vitamin D-dependent rickets, which is characterized by the
resistance to commonly used supplements of vitamin D.
2) Because of non-specific clinical symptoms, the diagnosis of a vitamin-D-resistant
rickets is complicated and long-term. We should remember that patients diagnosed with
vitamin D-dependent rickets require a multidisciplinary medical care.
The study was supported by the statutory activity of Medical University of Lodz
No 503/01-090-02/503-01
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P32

OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚĆCA I WSKAŹNIKÓW GOSPODARKI WAPNIOWOFOSFOROWEJ U DZIECI Z NEUROFIBROMATOZĄ TYPU 1
Rusińska A., Fijałkowski B., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: neurofibromatoza, objawy szkieletowe
Wstęp. Neurofibromatoza typu 1 (NF1) należy do grupy fakomatoz charakteryzujących
się powstawaniem guzów o charakterze nerwiakowłókniaków na przebiegu nerwów.
W niektórych przypadkach może ona również prowadzić do mniej znanych objawów ze
strony szkieletu.
Cel. Celem pracy jest ocena gęstości mineralnej kośćca i wskaźników gospodarki
wapniowo-fosforowej u dzieci z neurofibromatozą typu 1 na podstawie prezentacji
pacjentów znajdujących się pod opieką naszej kliniki.
Materiał i metody. Badaniami objęto 10 dzieci z rozpoznaniem NF1, 7 dziewczynek
i 3 chłopców, w wieku od 4 do 17 lat. Przeprowadzono badanie lekarskie uwzględniające
nieprawidłowości w zakresie narządu ruchu oraz pomiary antropometryczne wysokości
i masy ciała. Wykonano badanie densytometryczne kośćca metodą absorbcjometrii
promieniowania X o podwójnej energii (DXA) w projekcji Total body i AP Spine oraz ilościowe
badanie ultradźwiękowe (QUS) kości promieniowych i piszczelowych. Oceniono gospodarkę
wapniowo-fosforanową na podstawie badań laboratoryjnych surowicy (stężenie metabolitu
wątrobowego witaminy D – 25(OH)D, parathormonu, aktywność fosfatazy zasadowej)
i moczu (wskaźnik wapniowo-kreatyninowy). Analizowano również markery obrotu
kostnego, wskaźnik kościotworzenia – osteokalcynę w surowicy i wskaźnik resorpcji –
wydalanie dezoksypirydynoliny lub usieciowanego N-terminalnego telopepetydu kolagenu
typu I w moczu (wskaźnik Pyrylinks D lub NTX/kreatynina).
Wyniki. Obniżenie wysokości ciała stwierdzono u połowy pacjentów (5/10). Typowe
dysplastyczne zmiany kostne obserwowane były u 3/10 dzieci, przy czym u jednego z tych
pacjentów obecna była również ciężka skolioza. W badaniu densytometrycznym u 9/10
badanych obserwowano obniżenie wskaźnika Z-score <-1,0, w tym jego wartość <=-2,0
odpowiadająca kryterium rozpoznania małej masy kostnej dotyczyła 5 dzieci. Wyniki
ultradźwiękowych badań kości wykazały obniżenie parametrów Z-score w przynajmniej
jednej z badanych lokalizacji u 7/7 (100% pacjentów, u których badanie to było możliwe do
wykonania). Obniżenie 25OHD stwierdzono u 7/10 badanych, w większości przypadków
towarzyszyło temu zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej. U 3/10 pacjentów stężenie
osteokalcyny było podwyższone. Wskaźniki resorpcji kości były podwyższone u dwojga
dzieci, w tym u jednego z zaawansowanymi objawami dysplastycznymi.
Wnioski. • Neurofibromatoza typu 1, choroba o wielu manifestacjach klinicznych,
stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu kostnego u dzieci;
zarówno gospodarki mineralnej, jak i metabolizmu kostnego.
• Ocena narządów ruchu i gospodarki wapniowo-fosforowej powinna być jednym
z elementów rozszerzonej diagnostyki i monitorowania tej choroby.
Praca częściowo finansowana w ramach grantu NN407 060 938 oraz z funduszu
statutowego nr 503/1-090-02/503-01.
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EVALUATION OF BONE MINERAL DENSITY AND INDICES OF CALCIUM-PHOSPHATE
METABOLISM IN CHILDREN WITH NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1
Rusińska A., Fijałkowski B., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Key words: neurofibromatosis, skeletal symptoms
Objectives. Type 1 neurofibromatosis (NF1) belongs to the group of phacomatoses
characterised by formation of neurofibromas in the course of the nerves. In some cases it
may also lead to less known skeletal symptoms.
Aim. The purpose of this work is evaluation of bone mineral density and indices of
calcium-phosphate metabolism in children with neurofibromatosis type 1 based on
presentation of patients treated in our clinic.
Materials and methods. The study has included 10 children diagnosed with NF1, 7 girls
and 3 boys, aged 4 to 17 years. Medical examinations including evaluation of any motor
system abnormalities were performed as well as anthropometric measurements of body
height and weight. Bone densitometry was performed with use of dual-energy X-ray
absorptiometry (DXA), with Total Body and AP Spine projections, as well as quantitative
ultrasound (QUS) of radial and tibial bones. Calcium and phosphate metabolism was
assessed based on laboratory tests of serum (concentration of Vitamin D hepatic metabolite
– 25(OH)D, and parathormone and alkaline phosphatase levels) and urine
(calcium/creatinine index). Bone turnover markers were also analysed: bone formation
marker – serum osteocalcin and bone resorption marker – excretion of deoxypyridinoline or
collagen type I cross-linked N-terminal telopeptide in urine (Pyrylinks D or NTX/creatinine
indices).
Results. Decreased body height was found in half of patients (5/10). Typical dysplastic
bone lesions were observed in 3/10 children and one of these patients had also a severe
scoliosis. On densitometry, in 9 out of 10 examined children Z-score decrease was observed
to <-1.0 and in 5 children this value was ≤-2.0 which corresponds to the criterion of low bone
mass diagnosis. The results of ultrasound bone examinations have shown a decrease of Zscore parameters in at least one of examined locations in 7 out of 7 patients (100% of
patients in whom the examination was feasible). Decreased 25OHD levels were found in
7/10 examined children, which was accompanied by increased alkaline phosphatase activity
in the majority of cases. In 3 out of 10 patients osteocalcin level was increased. Bone
resorption markers were elevated in two children, including one with advanced dysplastic
symptoms.
Conclusions. • Type 1 neurofibromatosis, a disease of many clinical presentations, may
jeopardize normal development and function of the skeletal system in children – both of the
mineral and bone metabolism.
• Assessment of the motor system and of the calcium and phosphate metabolism
should be part of extended diagnosis and monitoring of this disease.
Acknowledgements. The study was partly financed as a grant NN407 060 938 and
503/1-090-02/503-01.

TH

208 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

P33

DŁUGOFALOWA OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ
W DZIECIŃSTWIE Z POWODU GUZÓW LITYCH

KOŚCI

U

DZIECI

LECZONYCH

Muszyńska-Rosłan K., Latoch E., Kamiński M., Panasiuk A., Konstantynowicz J., KrawczukRybak M.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, guzy lite, nowotwór, dzieci
Wstęp. Intensywna terapia przeciwnowotworowa stosowana w trakcie leczenia guzów
litych u dzieci jest główną przyczyną występowania wielu późnych powikłań po zakończonym
leczeniu, zarówno w okresie dojrzewania jak i życiu dorosłym. Jak dotąd nie do końca
poznany pozostaje wpływ stosowanej w dzieciństwie terapii z użyciem silnych leków
cytotoksycznych czy stosowania promieniowania jonizującego na masę kostną u dzieci
z rozpoznanym nowotworem litym.
Cel. Celem pracy była ocena częstości występowania niskiej masy kostnej w grupie
badanych pacjentów oraz ocena wpływu czasu od zakończenia leczenia na masę kostną
ozdrowieńców.
Materiał i metody. Analizie dynamicznej poddano 19 pacjentów (10 dziewcząt,
9 chłopców), byłych pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, leczonych w latach 1985-2004 z powodu guzów litych (guz
Wilmsa, mięsak tkanek miękkich, guz zarodkowy, neuroblastoma). Gęstość mineralną kości
oceniano metodą densytometryczną w dwóch punktach czasowych: 1 - do 5 lat (śr. wiek
10,42 ±3,56 lat), 2 - powyżej 5 lat (śr. wiek 15,58 ±3,58 lat) od zakończenia leczenia. Analizę
statystyczną przeprowadzono przy użyciu testu Wilcoxona dla par obserwacji. Za poziom
istotny statystycznie przyjęto p<0,05.
Wyniki. Niską masę kostną (Z-score ≤-2) stwierdzono u 6 pacjentów (31%)
w pierwszym punkcie czasowym oraz u 2 pacjentów (10%) w trakcie drugiego badania.
Analiza dla par obserwacji nie wykazała różnic istotnych statystycznie w czasie w zakresie
wartości Z-score dla BMC, BMD Total oraz BMD Lumbar Spine (odpowiednio: 1,421 ±0,39 vs
0,307 ±0,63; -0,913 ±1,55 vs -0,296 ±0,93; -0,257 ±1,65 vs -0,628 ±1,15, p<0,05). Wśród
pacjentów z niską masą kostną nie stwierdzono złamań istotnych klinicznie.
Wnioski. Pacjenci po leczeniu guzów litych w dzieciństwie wydają się być w grupie
zwiększonego ryzyka niskiej masy kostnej, szczególnie we wczesnym okresie po zakończeniu
leczenia przeciwnowotworowego. Ze względu na brak jednoznacznych danych
w piśmiennictwie w tej grupie pacjentów zasadna jest długofalowa ocena minerału kostnego
ozdrowieńców po przebytej chorobie nowotworowej.
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LONG TERM EVALUATION OF BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN TREATED IN
CHILDHOOD FOR SOLID TUMORS
Muszyńska-Rosłan K., Latoch E., Kamiński M., Panasiuk A., Konstantynowicz J., KrawczukRybak M.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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SERUM LEPTIN AFFECTS THE GEOMETRICAL BUT NOT BIOMECHANICAL PROPERTIES
OF FEMORAL DIAPHYSIS IN YOUNG RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL FAILURE
Pawlak K.1, Znorko B.1, Oksztulska-Kolanek E.1, Domaniewski T.1, Rogalska J.2, Brzóska
M.M.2, Pawlak D3
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: chronic renal failure, leptin, bone geometry, bone biomechanical properties
Objectives. Patients with chronic kidney disease mineral and bone disorder (CKD-MBD)
suffer from bone disease characterized by decreased bone quantity and quality starting early
during the course of CKD. CKD-MBD may also be characterized by impaired bone strength
and geometry leading to an increased incidence of low-trauma fractures. Leptin is a small
polypeptide hormone produced in fat tissue that plays an important role in controlling bone
metabolism. It is a potent inhibitor of bone formation acting indirectly through the central
nervous system. However, leptin also acts as a local factor produced by osteoblasts, with the
ability to modulate bone resorption and formation through direct effects on bone cells.
Aim. We used the experimental 5/6 nephrectomy model of chronic renal failure (CRF)
to explain, if serum leptin levels can affect bone geometrical and biomechanical properties in
young, growing rats.
Material and methods. Forty 4 weeks-old Wistar male rats were randomly allocated to
sham-operation (Controls, n=16) or 5/6 nephrectomy (CRF, n=24). After one (CRF1) and
three months (CRF3) of CFR development the animals were sacrificed, serum samples were
collected and femurs were excised for three-point bending test.
Results. Serum leptin concentrations were significantly lower in CRF in comparison
with controls after 1 month (p<0.05) and particularly after 3 months (p<0.01) of CRF
development. After adjusting for body weight, the values of: femoral weight, length, the
anterior-posterior periosteal and endosteal diameters, the medial-lateral periosteal and
endosteal diameters, cortical wall thickness (WT), cortical index (CI), cross-sectional area
(CSA), cross-sectional moment of inertia (CSMI) and mean relative wall thickness (MRWT)
were significantly greater in femurs from the CRF rats compared to the controls. These
differences were particularly seen in the third month of disease progression. Yield load (F y)
has been significantly decreased, whereas work to failure (W) and yield stress (ϭy) were
increased in the femurs of CRF rats compared to controls. In controls, serum leptin was
strongly and inversely associated with the majority of femoral geometrical parameters
(except CSMI). In CRF, the inverse association was only observed between leptin and the
femoral diameters. There was no association between leptin levels and biomechanical
properties of femur in CRF as well as in control rats.
Conclusions. In young, rapidly growing rats serum leptin affects bone geometrical but
not biomechanical properties in controls as well as in experimental chronic renal failure.
However, in CRF rats with reduced leptin concentrations, this effect was less pronounced
than in healthy animals.
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LEPTYNA MODYFIKUJE GEOMETRIĘ KOŚCI UDOWEJ BEZ WPŁYWU NA JEJ WŁAŚCIWOŚCI
BIOMECHANICZNE W MODELU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK U MŁODYCH
SZCZURÓW
Pawlak K.1, Znorko B.1, Oksztulska-Kolanek E.1, Domaniewski T.1, Rogalska J.2, Brzóska
M.M.2, Pawlak D3.
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, leptyna, geometria kości, właściwości
biomechaniczne kości
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STOSOWANIE UROSELEKTYWNYCH Ρ1A-ADRENOLITYKÓW ZAPOBIEGA ZABURZENIOM
PRZEBUDOWY KOŚCI WYWOŁANYM ORCHIDEKTOMIĄ U SZCZURÓW
Miozga R., Cegieła U., Pytlik M., Piskorz S.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: uroselektywne α1A-adrenolityki, właściwości mechaniczne
tamsulosyna, silodosyna, szczury orchidektomizowane, niedobór androgenów

kości,

Wstęp. Wpływ współczulnego układu nerwowego na kości wiąże się głównie
z aktywacją lub blokowaniem receptorów β-adrenergicznych, zwłaszcza podtypu β2. Badania
in vitro dowodzą jednak, że także receptory α1-adrenergiczne (α1-AR) pełnią ważną rolę
w regulacji wzrostu i funkcjonowania osteoblastów, a leki aktywujące α1-AR mogą wpływać
na przebudowę kości w sposób zależny od rytmu okołodobowego. W tym badaniu
wykazano, że blokada α1A-AR wpływa na przebudowę kości w sposób zależny od poziomu
androgenów.
Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu tamsulosyny i silodosyny, uroselektywnych
antagonistów α1A-AR, na przebudowę kości u szczurów z obecnością oraz z deficytem
androgenów wywołanym orchidektomią.
Materiał i metody. Trzymiesięczne szczury szczepu Wistar były orchidektomizowane
(ORX) lub operowane pozornie (Sham) w znieczuleniu ogólnym ketaminą i ksylazyną, a po
7 dniach zostały podzielone na sześć grup (n=10): szczury kontrolne operowane pozornie,
szczury operowane pozornie otrzymujące tamsulosynę lub silodosynę, szczury kontrolne
orchidektomizowane, szczury orchidektomizowane otrzymujące tamsulosynę lub silodosynę.
Tamsulosyna (0,1 mg/kg) i silodosyna (0,3 mg/kg) były podawane dożołądkowo sondą raz
dziennie, przez 9 tygodni (6 dni w tygodniu). Masa kości i minerału, zawartość wapnia
i fosforu w minerale kostnym, parametry histomorfometryczne w kości zbitej i gąbczastej,
poziomy osteokalcyny i C-końcowych telopeptydów kolagenu typu I w surowicy krwi,
właściwości mechaniczne przynasady kości piszczelowej oraz trzonu i szyjki kości udowej były
oceniane po 10. tygodniach od wykonania operacji ORX lub Sham.
Wyniki. Niedobór androgenów wywołany orchidektomią zwiększał tempo obrotu
metabolicznego kości nasilając resorpcję kości gąbczastej i zbitej. W kości gąbczastej istotnie
zmniejszyła się szerokość beleczek kostnych w nasadzie i przynasadzie kości udowej,
a w kości zbitej przyrost trzonu kości piszczelowej od okostnej i jamy szpikowej oraz
powierzchnia kości korowej. Efektem wzrostu resorpcji było istotne zmniejszenie masy
minerału, zawartości wapnia i fosforu w kościach oraz istotne osłabienie właściwości
mechanicznych przynasady kości piszczelowej i trzonu kości udowej.
Wpływ tamsulosyny i silodosyny na przebudowę kości był zależny od poziomu
androgenów. Stosowanie tamsulosyny lub silodosyny u szczurów z obecnością androgenów
nie wpływało istotnie na przebudowę kości, natomiast u szczurów orchidektomizowanych
przeciwdziałało zmianom indukowanym niedoborem androgenów zapobiegając pogorszeniu
właściwości mechanicznych kości gąbczastej i zbitej. Działanie prewencyjne silodosyny było
silniejsze niż tamsulosyny i korelowało z selektywnością blokowania α1A-AR.
Wnioski. Podsumowując, blokada α1A-AR przez tamsulosynę lub silodosynę
zapobiegała zaburzeniom przebudowy kości indukowanym niedoborem androgenów
u szczurów.
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ADMINISTRATION OF UROSELECTIVE Ρ1A-BLOCKERS PREVENT DISORDERS OF BONE
REMODELING INDUCED BY ORCHIDECTOMY IN RATS
Miozga R., Cegieła U., Pytlik M., Piskorz S.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Key words: uroselective α1A-blokers, bone mechanical properties, tamsulosin, silodosin,
orchidectomized rats, androgen deficiency
Objectives. The effect of the sympathetic nervous system on bone is mainly related to
the activation or blocking of β-adrenergic receptors, especially of β2 subtype. However, in
vitro studies show that α1-adrenergic receptors (α1-AR) also play an important role in the
regulation of growth and function of osteoblasts, and the drugs activating α1-AR may affect
bone remodeling in a manner dependent on the circadian rhythm. It is demonstrated in the
present study, that α1A-AR blockade affects bone remodeling in a manner dependent on the
level of androgens.
Aim. The aim of the present study was to investigate the effect of tamsulosin and
silodosin, uroselective α1A-AR antagonists, on bone remodeling in rats with the presence of
androgens and with androgen deficiency induced by orchidectomy.
Materials and methods. Three-month-old Wistar rats were orchidectomized (ORX)
or sham-operated under ketamine-xylazine anesthesia, and, after 7 days, divided into
6 groups (n=10): sham-operated control rats, sham-operated rats receiving tamsulosin or
silodosin, orchidectomized control rats, orchidectomized rats receiving tamsulosin or
silodosin. Tamsulosin (0.1 mg/kg) and silodosin (0.3 mg/kg) were administered by a gastric
tube once daily, for 9 weeks (6 days a week). Bone mass and mineral mass, calcium and
phosphorus content in the bone mineral, histomorphometric parameters of compact and
cancellous bone, serum osteocalcin and C-terminal telopeptide of collagen type I levels, and
mechanical properties of the tibial metaphysis and femoral diaphysis and neck were
determined after 10 weeks of ORX or sham operation.
Results. Androgen deficiency induced by orchidectomy increased the bone turnover
rate, increasing the resorption of cancellous and compact bone. In cancellous bone, the
trabeculae width in the epiphysis and metaphysis of the femur, and in compact bone, the
growth on the periosteal and marrow cavity side and the marrow cavity area in the tibia
significantly decreased. The increase in bone resorption resulted in a significant decrease in
the mass of mineral, and calcium and phosphorus content in the bone mineral, as well as
significant weakening of mechanical properties of the tibial metaphysis and femoral
diaphysis.
The effect of tamsulosin and silodosin on bone remodeling was dependent on the level
of androgens. The use of tamsulosin or silodosin in rats with the presence of androgens did
not significantly affect bone remodeling, whereas it counteracted the effects induced by
androgen deficiency, preventing deterioration of mechanical properties of cancellous and
compact bone. The preventive effect of silodosin was stronger than that of tamsulosin, and
correlated with a selectivity of α1-AR blockade.
Conclusions. In conclusion, blockade of α1A-AR by tamsulosin or silodosin prevented
bone remodeling disorders induced by androgen deficiency in rats.
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THE IMPACT OF EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL FAILURE ON BIOMECHANICAL
PROPERTIES OF FEMUR IN GROWING RATS
Domaniewski T.1, Oksztulska-Kolanek E.1, Znorko B.1, Pawlak D.2, Brzóska M.M.3, Pawlak
K.1
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: chronic
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Objectives. Disruptions in mineral metabolism occur early in the course of chronic
kidney disease (CKD) and result in alterations in bone mass, turnover, mineralization, and
architecture that are the main elements of bone strength. Decreases in bone strength
manifest clinically as fractures, and bone strength has been recognized as a key component
of CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Bone strength can be directly measured by
a biomechanical analysis of the bone from animal experimental models, however, the
information about bone biomechanical properties in CKD is scarce.
Aim. We used the experimental 5/6 nephrectomy model of chronic renal failure (CRF)
to perform the comprehensive study explaining the impact of age, disease progression and
secondary hyperparathyroidism on biomechanical properties of femurs in growing rats.
Materials and methods. Forty 4 weeks-old Wistar male rats were randomly allocated
to sham-operation (Controls, n=16) or 5/6 nephrectomy (CRF, n=24). After one and 3 months
of CFR progression the animals were sacrificed, serum samples were collected, and femurs
were excised for three-point bending test.
Results. The mean body weights and serum calcium levels were lower, whereas
creatinine, urea and parathyroid hormone (PTH) levels were higher in CRF in comparison
with appropriate controls. After adjusting for body weight, the yield load (Fy) was
significantly reduced in the early stage of CRF compared to controls, however, its values
increased with the development of disease. The stiffness and work to fracture (W) were
increased in CRF compared to control rats. Moreover, the part of femoral material
properties - yield stress (σy) was significantly higher in CRF groups compared to controls.
The positive relationship was between the cross-sectional moment of inertia (CSMI) and
femoral Fu, Fy, and stiffness. Serum PTH levels positively correlated with femoral Fy, Fu,
stiffness and CSMI in CRF but not in the controls.
Conclusions. The femoral strength in growing rats with CRF were even better than
those in age-matched controls. It is possible that an early adaptive response related to
rapidly growth provided protection from the deleterious effects of CRF on bone. PTH levels
seems to be one of the possible factors responsible for this protective mechanism.
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WPŁYW EKSPERYMENTALNEJ, PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK NA WŁAŚCIWOŚCI
BIOMECHANICZNE KOŚCI UDOWEJ U ROSNĄCYCH SZCZURÓW
Domaniewski T.1, Oksztulska-Kolanek E.1, Znorko B.1, Pawlak D.2, Brzóska M.M.3, Pawlak
K.1
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, właściwości biomechaniczne kości, wtórna
nadczynność przytarczyc
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P37

THE BONE TURNOVER MARKERS IN SERUM AND BONE TISSUE IN YOUNG RATS WITH
EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL FAILURE
Znorko B., Oksztulska-Kolanek E., Domaniewski T., Michałowska M., Pawlak D., Rogalska
J., Pawlak K.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: chronic renal failure, bone turnover markers, young rat
Objectives. Chronic Kidney Disease (CKD) is a condition associated with progressive
kidney failure and bone disorders. The typical biochemical derangement, including
abnormalities in mineral homeostasis and the progress of CKD-mineral and bone disorder
(CKD-MBD) frequently occurs in CKD. Biochemical markers reflect the processes involved in
bone remodeling. Bone turnover is represented by markers such as: alkaline phosphatase
(ALP), an indicator of the bone formation rate, and tartare-resistant acid phosphatase
(TRAP), which is regarded as a marker of osteoclastic activity and bone resorption.
Aim. We used the experimental 5/6 nephrectomy model of chronic renal failure (CRF)
to explain the impact of age, disease progression and secondary hyperparathyroidism on
bone turnover markers in serum and femoral tissue of young growing rats.
Materials and methods. One-month-old Wistar male rats were randomly allocated
into 5/6 nephrectomy and sham operation. Serum samples and femurs were collected one
and three months after surgery. Bone turnover markers activity was measured in serum
(sALP, sTRAP), trabecular (tALP, tTRAP) and cortical (cALP, cTRAP) femoral tissue. Next, the
TRAP/ALP ratios, reflecting the predominance of bone resorption process, have been
calculated. Moreover, serum parathyroid hormone (PTH) and creatinine concentrations
were measured.
Results. PTH and creatinine levels were higher in CRF in comparison with appropriate
controls. sALP, sTRAP and sTRAP/ALP ratio were similar in CRF and controls, however the
age-dependent reduction in sALP was observed in all animals. tALP was significantly
decreased in CRF animals compared to controls, and its age-dependent reduction was also
observed. tTRAP was significantly higher in CRF compared to controls after one month of
CRF development, and tTRAP/ALP ratio were significantly higher in CRF than in healthy
animals. There were not differences in cALP, cTRAP and cTRAP/ALP ratio between CRF and
controls. sALP was inversely associated with PTH and creatinine levels both in CRF and in
controls. sALP correlated with tALP in CRF rats, and the positive association was between
ALP and TRAP in trabecular but not in cortical tissue. Moreover, tALP and tTRAP were
inversely associated with PTH and creatinine levels in CRF rats. There was no correlation
between trabecular and cortical markers of bone turnover both in CRF and controls.
However, in healthy animals the positive relationship between cALP and cTRAP was
observed.
Conclussions. The disturbances of bone turnover with a predominance of resorption
were observed in trabecular bone of CRF rats. The uncoupling bone turnover existed
between trabecular and cortical bone both in CRF and controls, which may be explained by
modeling process dominant in rapidly growing rats. The factors associated with renal
insufficiency adversely affected bone turnover in trabecular tissue of CRF rats.
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P37

MARKERY OBROTU KOSTNEGO W SUROWICY ORAZ TKANCE KOSTNEJ U MŁODYCH
SZCZURÓW Z EKSPERYMENTALNĄ PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Znorko B., Oksztulska-Kolanek E., Domaniewski T., Michałowska M., Pawlak D., Rogalska
J., Pawlak K.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, markery obrotu kostnego, młody szczur

TH

218 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

P38

THE EFFECT OF PERIPHERAL SEROTONINE PATHWAY ON BONE BIOMECHANICAL
PARAMETERS IN RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL FAILURE.
Oksztulska-Kolanek E.1, Pawlak D.2, Znorko B.1, Domaniewski T.1, Michałowska M.2,
Brzóska M.M.3, Pawlak K.1
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: serotonin, 5-hydroxyindole acetic acid, biomechanical testing
Objectives. Serotonin (5-HT) is a neuropeptide, which plays an important role in bone
metabolism. There are two types of serotonin, which exert antagonistic effects depending
on its sites of synthesis. When serotonin is produced peripherally via duodenum cells, it acts
as a hormone to inhibit bone formation. In contrast, when produced in the brain, this amine
acts as a neurotransmitter enhancing bone formation and inhibition of bone resorption.
Aim. The aim of the study was to assess the impact of changes in peripheral 5HT and
its metabolite - 5-hydroxyindoleacetic acid (5HIAA) concentrations on biomechanical
parameters of the femur in rats with experimental chronic renal failure (CRF).
Material and methods. Forty one month-old Wistar male rats were randomly allocated
into subtotal nephrectomy and sham operation. Blood samples and bones were collected
one and three months after surgery, respectively. The concentration of 5-HT and 5HIAA was
determined using HPLC. Left femurs was dissected and stored until biomechanical testing.
The biomechanical properties of the left femur were measured using three-point-bending
test. The biomechanical properties were determined by following parameters: S= stiffness;
Fy=yield load; dl(Fy)=displacement at the yield point; Fu=ultimate load; dl(Fu)=displacement at
fracture; W=work to fracture; E=Young modulus, σy=yield stress and σu=ultimate stress.
Results. The results indicate a statistically significant increase in levels of serotonin and
its metabolite 5HIAA in serum of rats with CRF compared to the corresponding control
groups. After adjusting for body weight, we observed an increase following parameters: dl
(Fu), W, stiffness and σy in CRF rats in comparison to control groups. Conversely, Fy was
significantly reduced in the early stage of CRF compared to controls, however, its values
increased with the development of disease. The positive correlation was between 5-HT and
5 HIAA levels, while these parameters were inversely related to bone stiffness. Both 5-HT
and 5HIAA were positively associated with dl(Fu). Moreover, 5HIAA positively correlated
with W, E, and σu, and the tendency to positive relationship was observed between 5-HT and
σu.
Conclusions. As a consequence of CRF, the elevation in the peripheral serotonin
pathway metabolites occur, which resulting in decreased bone stiffness. Simultaneously, 5HT and particularly 5HIAA seem to have beneficial effect on bone plasticity and bone
material properties.

TH

219 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

P38

WPŁYW OBWODOWEGO
BIOMECHANICZNE
KOŚCI
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK

UKŁADU SEROTONINERGICZNEGO NA
SZCZURÓW
Z
EKSPERYMENTALNĄ

PARAMETRY
PRZEWLEKŁĄ

Oksztulska-Kolanek E.1 Pawlak D.2 Znorko B.1, Domaniewski T.1, Michałowska M.2, Brzóska
M.M.3 Pawlak K.1
1
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: serotonina, kwas 5-hydroksyindolooctowy, testy biomechaniczne
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P39

NEBIWOLOL ZAPOBIEGA ROZWOJOWI OSTEOPOROZY U OWARIEKTOMIZOWANYCH
SZCZURÓW
Pytlik M., Janas A., Folwarczna J., Cegieła U., Śliwiński L., Gryboś A.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: nebiwolol, osteoporoza, owariektomizowane szczury, kości
Wstęp. Niedobór estrogenów u kobiet po menopauzie sprzyja rozwojowi osteoporozy
oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza nadciśnienia tętniczego. W terapii
nadciśnienia tętniczego często stosuje się leki β-adrenolityczne. Nebiwolol jest selektywnym
β1-adrenolitykiem nowej generacji, który w wyniku aktywacji śródbłonkowej syntazy tlenku
azotu (eNOS) i syntezy NO wykazuje jednoczesne działanie wazodylatacyjne. Wcześniej
opublikowane wyniki badań oddziaływania leków β-adrenolitycznych na tkankę kostną
zwierząt eksperymentalnych i ludzi są sprzeczne, a wpływ nebiwololu na przebudowę tkanki
kostnej w warunkach rozwijającej się osteoporozy nie był badany.
Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu nebiwololu na wzrost i przebudowę tkanki
kostnej u owariektomizowanych szczurów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 3-miesięcznych samicach szczurów
szczepu Wistar, które podzielono na 4 grupy (n=9-10 w grupie): I – szczury kontrolne
pozornie operowane (Sham), II – szczury kontrolne owariektomizowane, (OVX), III – szczury
owariektomizowane, którym podawano nebiwolol w dawce 1 mg/kg po (OVX+N1), IV –
szczury owariektomizowane, którym podawano nebiwolol w dawce 10 mg/kg po (OVX+N10).
Obustronną owariektomię i operację pozorną wykonano 7 dni przed stosowaniem leku.
Szczurom grup kontrolnych podawano wodę, natomiast szczurom grup III i IV nebiwolol
w postaci wodnej zawiesiny, w objętości 2 ml/kg sondą dożołądkową codziennie przez 28
dni.
Wzrost i przebudowę tkanki kostnej oceniano w oparciu o badania makrometryczne
(długość i średnicę w połowie długości kości piszczelowej i udowej) oraz
histomorfometryczne obejmujące oznaczenia w trzonie kości piszczelowej i udowej
(przyrostu kości na grubość, szerokości osteoidu od strony okostnej i śródkostnej,
powierzchni przekroju poprzecznego trzonu, kory i jamy szpikowej) oraz w nasadzie
i przynasadzie kości udowej (szerokości beleczek kostnych) i szerokości chrząstki nasadowej.
Badano także masę kości, masę substancji mineralnych, stosunek masy substancji
mineralnych/masy kości, zawartość wapnia i fosforu w zmineralizowanych kościach
piszczelowych, udowych i w kręgach L-4 oraz stężenie wapnia, fosforu i cholesterolu
w surowicy krwi.
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, że niedobór estrogenów u szczurów obustronnie
owariektoimizowanych spowodował znaczący wzrost procesów przebudowy kości
z intensyfikacją resorpcji i kościotworzenia oraz zaburzeniem mineralizacji. Nebiwolol
w dawce 1 mg/kg po nie zmieniał statystycznie znacząco wzrostu i przebudowy tkanki
kostnej, natomiast w dawce 10 mg/kg po poprzez nasilenie procesów kościotworzenia
zapobiegał rozwojowi zmian wywołanych deficytem estrogenów w wyniku obustronnej
owariektomii u szczurów.
Wnioski. Podsumowując, uzyskane wyniki w modelu zwierzęcym osteoporozy
sugerują, że nebiwolol stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz innych schorzeń
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układu krążenia u kobiet po menopauzie może wykazywać korzystny wpływ na procesy
przebudowy kości i zmniejszać ryzyko rozwoju osteoporozy.

P39

NEBIVOLOL COUNTERACTS THE DEVELOPMENT OF OSTEOPOROSIS IN OVARIECTOMIZED
RATS
Pytlik M., Janas A., Folwarczna J., Cegieła U., Śliwiński L., Gryboś A.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Key words: nebivolol, osteoporosis, owariectomized rats, bone
Objectives. Estrogen deficiency in postmenopausal women favors the development of
osteoporosis and diseases of the cardiovascular system, especially hypertension. In the
treatment of hypertension, β-blockers are often used. Nebivolol is a selective β1-blocker of
new generation. Nebivolol, due to activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and
the synthesis of NO, simultaneously exerts vasodilatory action. The previously published
studies on the impact of β-blockers on the bone tissue of experimental animals and humans
are conflicting, and the effect of nebivolol on bone remodeling in conditions of developing
osteoporosis has not been studied.
Aim. The aim of the present study was to investigate the effect of nebivolol on bone
growth and remodeling in ovariectomized rats.
Materials and methods. The experiments were performed on 3-month-old female
Wistar rats, divided into 4 groups (n = 9-10 per group): I - Sham-operated control rats
(Sham), II – Ovariectomized control rats (OVX), III - Ovariectomized rats administered
nebivolol 1 mg/kg po (OVX + N1), IV - Ovariectomized rats administered nebivolol 10 mg/kg
po (OVX + N10). Bilateral ovariectomy and sham operation was performed 7 days before the
start of drug administration. The control rats were administered water, and rats of III and IV
groups received nebivolol in the form of an aqueous suspension, by a stomach gavage, in
a volume of 2 ml/kg, once daily for 28 days.
Bone growth and remodeling were assessed based on the macrometric (length and
diameter in the half-length of the tibia and femur) and histomorphometric studies, including
determination of bone transverse growth and osteoid width on the periosteal and endosteal
side, cross-sectional area of the marrow cavity and cortical bone in the tibial and femoral
diaphysis, as well as of the width of epiphyseal cartilage and trabeculae in the femoral
epiphysis and metaphysis. Bone mass, bone mineral mass, and bone mineral mass/bone
mass ratio, content of calcium and phosphorus in the bone mineral of the tibia, femur and L4 vertebra, and serum levels of calcium, phosphorus and cholesterol were also investigated.
Results. The results showed that estrogen deficiency in bilaterally ovariectomized rats
caused a significant increase in bone remodeling processes, with the intensification of bone
resorption and bone formation, and mineralization disorders. Nebivolol at a dose 1 mg/kg po
did not statistically significantly affect bone growth and remodeling, whereas, at a dose of 10
mg/kg po, nebivolol prevented the development of changes induced by estrogen deficiency,
intensifying the processes of bone formation.
Conclusions. In conclusion, the results, obtained in an animal model of osteoporosis,
suggest that nebivolol used in the treatment of hypertension and other cardiovascular
TH
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diseases in post-menopausal women may have beneficial effects on bone remodeling
processes and reduce the risk of development of osteoporosis.
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P40

WPŁYW WYCIĄGU Z WIERZBOWNICY
MECHANICZNE KOŚCI U SZCZURÓW

DROBNOKWIATOWEJ

NA

WŁAŚCIWOŚCI

Piskorz S., Cegieła U., Pytlik M., Śliwiński L., Miozga R.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne kości, wyciąg z wierzbownicy drobnokwiatowej,
szczury orchidektomizowane, niedobór androgenów
Wstęp. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH – bening prostatic hyperplasia) jest
jedną z najczęstszych chorób rozwijających się, podobnie jak osteoporoza inwolucyjna, wraz
z wiekiem u mężczyzn. Za podstawową w profilaktyce oraz wspomagającą klasyczną
farmakoterapię BPH uznaje się fitoterapię. Do najczęściej stosowanych należą leki
zawierające ekstrakty z dojrzałych owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) i kory śliwy
afrykańskiej (Pygenum africanum), a obecnie także z wierzbownicy drobnokwiatowej
(Epilobium parviflorum). Ich działanie antyandrogenowe związane z hamowaniem 5αreduktazy oraz przeciwzapalne, wynikające z obniżenia aktywności enzymów pozapalnych
i stężenia prostaglandyn, przypisuje się głównie frakcji lipidowo-sterolowej ekstraktów
zawierającej fitosterole, głównie β-sitosterol i oenoteinę B.
Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu wyciągu z wierzbownicy drobnokwiatowej na
właściwości mechaniczne kości u szczurów z obecnością oraz z deficytem androgenów
wywołanym orchidektomią.
Materiał i metody. Trzymiesięczne szczury szczepu Wistar były orchidektomizowane
(ORX) lub operowane pozornie (Sham) w znieczuleniu ogólnym ketaminą i ksylazyną, a po
7. dniach zostały podzielone na sześć grup (n=10): szczury kontrolne operowane pozornie,
szczury operowane pozornie otrzymujące wyciąg z wierzbownicy drobnokwiatowej w dawce
50 lub 100 mg/kg, szczury kontrolne orchidektomizowane, szczury orchidektomizowane
otrzymujące wyciąg z wierzbownicy drobnokwiatowej w dawce 50 lub 100 mg/kg. Wyciąg
z wierzbownicy drobnokwiatowej był podawany dożołądkowo sondą raz dziennie, przez
7 tygodni (6 dni w tygodniu). Właściwości mechaniczne przynasady kości piszczelowej oraz
trzonu i szyjki kości udowej, a także masa kości i minerału były oceniane po 8 tygodniach od
wykonania operacji ORX lub Sham.
Wyniki. Niedobór androgenów wywołany orchidektomią istotnie zmniejszał masę kości
i minerału, powodując istotne osłabienie właściwości mechanicznych przynasady kości
piszczelowej oraz szyjki i trzonu kości udowej.
Wpływ wyciągu z wierzbownicy drobnokwiatowej na kości był zależny od poziomu
androgenów. Stosowanie wyciągu z wierzbownicy drobnokwiatowej u szczurów
orchidektomizowanych przeciwdziałało zmianom indukowanym niedoborem androgenów
zapobiegając pogorszeniu właściwości mechanicznych przynasady kości piszczelowej i szyjki
kości udowej oraz zmniejszało niekorzystny wpływ orchidektomii na właściwości
mechaniczne trzonu kości udowej. Natomiast u szczurów z obecnością androgenów nie
wpływało istotnie na właściwości mechaniczne badanych kości.
Wnioski. Podsumowując, stosowanie wyciągu z wierzbownicy drobnokwiatowej
wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne kości u szczurów z niedoborem androgenów.
P40
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EFFECTS OF EPILOBIUM PARVIFLORUM EXTRACT ON BONE MECHANICAL PROPERTIES IN
RATS
Piskorz S., Cegieła U., Pytlik M., Śliwiński L., Miozga R.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Key words: bone mechanical properties, Epilobium parviflorum extract, orchidectomized rats,
androgen deficiency
Objectives. Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common diseases,
developing, similarly to involutional osteoporosis, with age in men. Phytotherapy is used in
the BPH prophylaxis, and, supportively, during its classical pharmacological treatment. Drugs
containing extracts of the ripe fruit of saw palmetto (Serenoa repens) and the bark of African
plum (Pygenum africanum), and now also Epilobium parviflorum extract, belong to the most
commonly used ones. Their antiandrogenic action related to the inhibition of 5α-reductase
and anti-inflammatory activity resulting from a reduction of activity of pro-inflammatory
enzymes and concentration of prostaglandins, are mainly attributed to the lipid-sterol
fraction of the extracts, which contains phytosterols, mainly β-sitosterol and oenothein B.
Aim. The aim of the present study was to investigate the effect of the extract of
Epilobium parviflorum on bone mechanical properties in rats with the presence of
androgens and in androgen deficit induced by orchidectomy.
Materials and methods. Three-month-old Wistar rats were orchidectomized (ORX) or
sham-operated (Sham) under ketamine-xylazine anesthesia, and, after 7 days, divided into
6 groups (n=10): sham-operated control rats, sham-operated rats receiving the extract from
Epilobium parviflorum at a dose of 50 or 100 mg/kg, orchidectomized control rats,
orchidectomized rats receiving the extract from Epilobium parviflorum at a dose of 50 or 100
mg/kg. The extract was administered by a gastric tube once daily, for 7 weeks (6 days
a week). Bone mechanical properties of the tibial metaphysis and femoral diaphysis and
neck, and mass of bone and bone mineral, were determined after 8 weeks of ORX or sham
operation.
Results. Androgen deficiency induced by orchidectomy significantly reduced mass of
bone and bone mineral, causing significant weakening of mechanical properties of the tibial
metaphysis and the femoral neck and diaphysis.
The effect of the extract of Epilobium parviflorum bone was dependent on the level of
androgens. Administration of the extract of Epilobium parviflorum counteracted the changes
induced by androgen deficiency in orchidectomized rats, preventing the worsening of the
mechanical properties of the tibial metaphysis and femoral neck, and reduced the
unfavorable impact of orchidectomy on mechanical properties of the femoral diaphysis.
However, in rats with the presence of androgens, it did not significantly affect mechanical
properties of the examined bones.
Conclusions. In conclusion, the use of the extract of Epilobium parviflorum favorably
affects bone mechanical properties in rats with androgen deficiency.
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P41

DISTURBANCES OF BRAIN SEROTONIN METABOLISM AFFECT THE BIOMECHANICAL
PROPERTIES OF FEMORAL DIAPHYSIS IN RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL
FAILURE
Pawlak D.1, Oksztulska-Kolanek E.2, Znorko B.2, Domaniewski T.2, Roszczenko A.3, Brzóska
M.M.3, Pawlak K1.
1
Zakład Farmakodynamiki,
2
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej,
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: chronic renal failure, brain serotonin, bone biomechanical properties
Objectives. Patients with chronic kidney disease (CKD) are at risk of developing CKDmineral bone disorder (CKD–MBD). Bone loss occurs even in early stages of CKD, and
worsens as renal function declines. Decrease in bone strength, which clinical manifestation
is tendency to fractures, has been recognizes as an important component of CKD-MBD.
Serotonin (5-HT) is a bioamine regulating bone mass accrual depending on its site of
synthesis - it decreases accrual when synthesized in the gut, and increases it when
synthesized in the brain. Brain 5-HT, by binding to its receptor 5-HT2c on hypothalamic
neurons, decreases sympathetic activity and favors bone mass accrual.
Aim. We used the experimental 5/6 nephrectomy model of chronic renal failure (CRF)
to perform the study explaining the impact of the hypothalamic serotonin on the
biomechanical properties of femoral diaphysis in rat.
Material and methods. Forty 4 weeks-old Wistar male rats were randomly allocated to
sham-operation (Controls, n=16) or 5/6 nephrectomy (CRF, n=24). After one (CRF1) and
three months (CRF3) of CFR development the animals were sacrificed, their femurs were
excised for three-point bending test and hypothalamic tryptophan and 5-HT levels were
determined by high pressure liquid chromatography (HPLC).
Results. Hypothalamic TRP concentrations were significantly lower in CRF in
comparison with controls after 1 month (p<0.001) and 3 months (p<0.01) of CRF
development. 5HT/TRP ratio, reflecting serotoninergic pathway activation, was 6 times
higher in CRF1 than in respective controls. 5HT levels were only slightly reduced in CRF1
compared to controls (p<0.05), whereas there was no difference between this hypothalamic
monoamine levels between CRF3 and respective controls. However, the age-dependent
decrease in serotonin concentrations were observed in CRF as well as in controls. Yield load
(Fy) has been significantly decreased, whereas work to failure (W) and yield stress (ϭy) were
increased in the femurs of CRF rats compared to controls. Serotonin and 5HT/TRP ratio were
inversely associated with Fy and stiffness, whereas they were positively related to
displacement at fracture (dl Fu) and ultimate stress (ϭu). Moreover, 5HT was positively
associated with Young modulus of elasticity (E) in rats with CRF.
Conclusions. Despite the reduced TRP concentration, the synthesis of hypothalamic
serotonin is strongly activated in animals with early stage of CRF. Brain serotonin seems to
improved the material properties and bone plasticity, whereas it reduces the stiffness of
femoral diaphysis in rats with CRF.
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P41

WPŁYW ZABURZEŃ OŚRODKOWEGO METABOLIZMU SEROTONINY NA BIOMECHANICZNE
WŁAŚCIWOŚCI KOŚCI UDOWEJ U SZCZURÓW Z DOŚWIADCZALNĄ PRZEWLEKŁĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Pawlak D.1, Oksztulska-Kolanek E.2, Znorko B.2, Domaniewski T.2, Roszczenko A.3, Brzóska
M.M.3, Pawlak K1.
1
Zakład Farmakodynamiki,
2
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej,
3
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, serotonina w mózgu, właściwości
biomechaniczne kości
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P42

KURKUMINA STOSOWANA W WYSOKIEJ DAWCE KORZYSTNIE WPŁYWA NA WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNE KOŚCI U SZCZURÓW Z NIEDOBOREM ANDROGENÓW
Sołtysiak P., Cegieła U., Pytlik M., Janas A., Folwarczna J.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: kurkumina, niedobór androgenów, właściwości mechaniczne kości, szczury
Wstęp. Kurkumina jest polifenolem występującym w kurkumie, sproszkowanym kłączu
ostryżu długiego (Curcuma longa L.). Kurkuma stosowana jest od wieków w tradycyjnej
medycynie indyjskiej. Kurkumina moduluje aktywność czynników transkrypcyjnych, kinaz
białkowych i innych enzymów, cytokin, czynników wzrostu, receptorów i in., z których wiele
bierze w regulacji metabolizmu kostnego. Szczególne znaczenie może mieć oddziaływanie
kurkuminy na ścieżki sygnałowe zależne od RANKL (w tym na NF-κB) w komórkach
osteoklastycznych oraz ścieżkę sygnałową Wnt w komórkach osteoblastycznych. Do działania
kurkuminy na układ kostny przyczyniać się może jej działanie antyoksydacyjne. Dotychczas
brak jest jakichkolwiek danych na temat działania kurkuminy na układ kostny u ludzi, jednak
w warunkach eksperymentalnych wykazano, że kurkumina może hamować rozwój
osteoporozy wywołanej niedoborem estrogenów.
Cel. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu kurkuminy na właściwości
mechaniczne kości u szczurów z niedoborem androgenów wywołanym przez orchidektomię.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na dojrzałych szczurach samcach szczepu
Wistar, podzielonych na 4 grupy (n=10): I – szczury kontrolne nieorchidektomizowane, II –
szczury kontrolne orchidektomizowane, III – szczury orchidektomizowane, którym podawano
kurkuminę w dawce 10 mg/kg p.o. dziennie, IV – szczury orchidektomizowane, którym
podawano kurkuminę w dawce 100 mg/kg p.o. dziennie. Zabieg orchidektomii został
przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym wywołanym ketaminą z ksylazyną u 3-miesięcznych
szczurów. Stosowanie kurkuminy rozpoczęto po 4 tygodniach od zabiegu. Kurkuminę
podawano sondą dożołądkową, raz dziennie, przez 4 tygodnie. Szczury kontrolne
otrzymywały wodę w tej samej objętości (2 ml/kg p.o.). Po 8 tygodniach od orchidektomii
zwierzęta uśmiercano. W surowicy oznaczano stężenia markerów metabolizmu kostnego: Ckońcowych fragmentów kolagenu typu I uwalnianych podczas resorpcji kości i osteokalcyny.
Określano masę prostaty i grasicy, masę i parametry geometryczne kości udowej
i piszczelowej oraz badano właściwości mechaniczne trzonu kości udowej (kość zbita)
i przynasady bliższej kości piszczelowej (kość gąbczasta) w testach trzypunktowego zginania.
Ponadto badano wytrzymałość mechaniczną szyjki kości udowej, zbudowanej z kości zbitej
i gąbczastej, z zastosowaniem testu kompresyjnego. Badania wytrzymałościowe
przeprowadzono przy użyciu aparatu Instron 3342 500N.
Wyniki. Niedobór androgenów spowodował statystycznie istotne zmniejszenie masy
prostaty i zwiększenie masy grasicy. Masa badanych kości uległa zmniejszeniu, resorpcja
kości nieznacznie nasiliła się, a właściwości mechaniczne trzonu kości udowej uległy
pogorszeniu. Nie stwierdzono statystycznie istotnych zmian właściwości mechanicznych
kości gąbczastej.
Podawanie kurkuminy w obydwu dawkach u szczurów z niedoborem androgenów nie
wpływało na masę narządów androgenozależnych oraz masę i parametry geometryczne
kości. Jednak po stosowaniu kurkuminy w dawce niższej zwiększał się poziom markerów
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obrotu kostnego i występowała tendencja do poprawy wytrzymałości kości udowej,
a w dawce wyższej - istotnie poprawiała się wytrzymałość trzonu kości udowej oraz
przynasady
kości
piszczelowej
w
porównaniu
do
zwierząt
kontrolnych
orchidektomizowanych.
Wnioski. Podsumowując, kurkumina stosowana w wysokiej dawce wywierała
korzystny wpływ na układ kostny orchidektomizowanych szczurów, prawdopodobnie
działając przez mechanizmy różne od androgenowych.

P42

HIGH-DOSE CURCUMIN FAVORABLY AFFECTS BONE MECHANICAL PROPERTIES IN RATS
WITH ANDROGEN DEFICIENCY
Sołtysiak P., Cegieła U., Pytlik M., Janas A., Folwarczna J.
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Key words: curcumin, androgen deficiency, bone mechanical properties, rats
Objectives. Curcumin is a polyphenol present in turmeric, dried ground rhizomes of
the turmeric plant (Curcuma longa L.). Turmeric has been used for centuries in the
traditional Indian medicine. Curcumin modulates the activity of transcription factors, protein
kinases and other enzymes, cytokines, growth factors, receptors and others, many of which
take part in regulation of bone metabolism. Of particular importance may be curcumin
effects on the pathways dependent on RANKL signaling (including NF-κB) in osteoclastic
cells, and Wnt signaling pathway in osteoblastic cells. Antioxidant properties of curcumin
may contribute to its skeletal effects. So far there are no data on the effects of curcumin on
the skeletal system in humans, but, in experimental conditions, curcumin inhibited
development of osteoporosis induced by estrogen deficiency.
Aim. The aim of the present study was to investigate the effect of curcumin on bone
mechanical properties in rats with androgen deficiency induced by orchidectomy.
Materials and methods. The experiments were carried out on mature male Wistar
rats, divided into 4 groups (n = 10): I – Non-orchidectomized control rats II –
Orchidectomized control rats, III – Orchidectomized rats treated with curcumin (10 mg/kg
p.o. daily), IV – Orchidectomized rats treated with curcumin (100 mg/kg p.o. daily).
Orchidectomy was performed in 3-month-old rats, under ketamine-xylazine anesthesia.
Administration of curcumin started 4 weeks after the surgery. Curcumin was administered,
by a stomach tube, once daily for 4 weeks. Control rats received water at the same volume
(2 ml/kg p.o.). At 8 weeks after the orchidectomy, the animals were sacrificed. In the serum,
markers of bone metabolism: C-terminal fragments of type I collagen released during bone
resorption and osteocalcin were determined. The prostate and thymus mass, mass and
geometrical parameters of the femur and tibia, and mechanical properties of the femoral
diaphysis (compact bone) and tibial proximal metaphysis (cancellous bone), in three-point
bending tests, were examined. Moreover, mechanical strength of the femoral neck (built of
cortical and cancellous bone) was tested using a compression test. The mechanical tests
were performed using an Instron 3342 500N apparatus.
Results. Androgen deficiency resulted in a statistically significant decrease in the
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prostate mass and an increase in the thymus mass. The mass of the bones decreased, bone
resorption slightly intensified and mechanical properties of the femoral diaphysis worsened.
There were no statistically significant changes in the mechanical properties of cancellous
bone.
Administration of curcumin at both doses to androgen-deficient rats did not affect the
mass of androgen-dependent organs, and bone mass and geometrical parameters. However,
after administration of curcumin at the lower dose, bone turnover markers increased and
there was a tendency to improve the femoral diaphysis strength, and, after the higher dose,
there was a significant increase in the strength of the femoral diaphysis and tibial
metaphysis in comparison with the orchidectomized control animals.
Conclusions. In conclusion, curcumin used at a high dose beneficially affected the
skeletal system of orchidectomized rats, probably acting through mechanisms different from
androgenic ones.
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P43

NRF2 TRANSCRIPTION FACTOR AND HEME OXYGENASE-1 AFFECTS OSTEOCLASTS
DIFFERENTIATION
Florczyk U., Viscardi M., Nowak W., Józkowicz A., Dulak J.
Jagiellonian University, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Key words: osteoclastogenesis, Nrf2 transcription factor, heme oxygenase-1
Objectives. Due to increased activity and number of osteoclasts (OCLs) there is
a progressive demineralization/resorption of bone tissue in diseases associated with
inflammation (rheumatoid arthritis) or bone metabolic diseases (osteoporosis). Acting as
strong cytoprotectants and antioxidants Nrf2 transcription factor and heme oxygenase-1
(HO-1), its downstream target, have been suggested to play a role in osteoclastogenesis.
Nevertheless, the studies investigating the effect of genetic manipulation of those mediators
are lacking.
Aim. We aimed to investigate the effect of Nrf2 and HO-1 deficiency on OCL
differentiation from bone marrow (BM) cells and specifically from bone marrow
macrophages (BMMs).
Materials and methods. As a model Nrf2- or HO-1-knockout mice (Nrf2-/- or HO-1-/-,
respectively) and murine monocytic cell line, RAW264.7 were used in combination with
pharmacological inducers of HO-1, cobalt protoporphirin IX (CoPPIX) or hemin, as well as
siRNA against HO-1.
Results. To test the effect of the absence of Nrf2 and HO-1 in BM cells on
osteoclastogenesis, BM cells from Nrf2-/-, HO-1-/- and wild type (WT) mice were counted,
seeded in the presence of macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) to stimulate
macrophage growth (day 0 -> day 6) and with receptor activator of nuclear factor kB ligand
(RANKL) to induce osteoclasts differentiation (day 3-> day 6). Macrophage phenotype of cells
at day 3 was confirmed irrespective of the genotype. Mature OCLs were identified at day 6
by tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) detection. Nrf2 deficiency resulted in higher
number of OCLs. Reversely, after Nrf2 activation by sulforaphane in Nrf2+/+ cells no TRAPpositive signal was observed, confirming inhibitory effect of Nrf2. In addition, osteoclastsspecific genes, such as cathepsin K and integrin β3, were upregulated in Nrf2-/- BM cells (vs.
Nrf2+/+). In contrast, the lack of HO-1 diminished the number of TRAP+ cells and expression
of OCL markers in the population of M-CSF and RANKL-treated BM cells (vs. HO-1+/+).
To confirm that the observed effects are not related to the effect of Nrf2/HO-1 on
macrophage abundance, BMMs were harvested and plated in equal numbers for all
genotypes. Indeed, BMM Nrf2-/- stimulation with RANKL led to a high increase in TRAPpositive cells. BMMs isolated from HO-1-/- mice formed less TRAP+ cells.
In RAW264.7 cells, CoPPIX and hemin both inhibited NFATc-1 and the transfection with
siRNA against HO-1 caused similar effect. Therefore, the combination of siRNA HO-1 with
CoPP IX was examined. CoPP IX prestimulation resulted in diminishment of NFATc-1 level,
while additional siRNA HO-1 transfection tended to reverse this effect- enhanced the
expression of NFATc-1.
Conclusions. In summary, Nrf2 deficiency exerts stimulatory effect on
osteoclastogenesis, while the lack of HO-1 in BM cells or its silencing in RAW264.7 cells by
siRNA decrease this process. On the other hand, HO-1 enhancement by pharmacological
inducers also diminished the formation of OCLs, which could be reversed by HO-1 silencing.
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Those results suggest that HO-1 has to be present at specific level for proper process of
osteoclastogenesis.
Supported by Iuventus Plus grant from the Ministry of Science and Higher Education
(0244/IP1/2013/72).

P43

CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY NRF2
RÓŻNICOWANIE OSTEOKLASTÓW
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Florczyk U., Viscardi M., Nowak W., Józkowicz A., Dulak J.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Słowa kluczowe: osteoklastogeneza, czynnik transkrypcyjny Nrf2, oksygenaza hemowa-1
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P44

CHEMICZNE NANOWŁAŚCIWOŚCI MINERAŁU KOSTNEGO SZYJKI KOŚCI UDOWEJ: BADANIA
SPEKTROSKOPIĄ NMR FOSFORU-31 DLA KOBIET Z OSTEOARTROZĄ I OSTEOPOROZĄ LUB
OSTEOPENIĄ
Kaflak A.1, Chmielewski D.2, Kołodziejski W.1
1
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski
Uniwersytet Medyczny
2
Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, HOSPITEN Lanzarote
Słowa kluczowe: osteoartroza, osteoporoza, minerał kostny, nanoapatyt, magnetyczny
rezonans jądrowy
Wstęp. Minerał kostny zawiera nanocząstki apatytu (płytki o wymiarach poniżej 100
nm), które ulokowane są pomiędzy włóknami kolagenu stanowiącego frakcję organiczną.
Nanocząstki te zawierają krystaliczny fosforanowy rdzeń (CPC), który jest otoczony
amorficzną uwodnioną warstwą powierzchniową (AHSL). Warstwa powierzchniowa jest
relatywnie szeroka i ma istotny wpływ na fizykochemiczne i biologiczne właściwości apatytu
kostnego. Poza tym AHSL stanowi specyficzny interfejs pomiędzy minerałem a macierzą
organiczną tkanki kostnej, wobec czego może znacząco wpływać na właściwości
mechaniczne kości. Jednakże, rejony CPC i AHSL nanocząstek apatytu kostnego w pełnej,
niezaburzonej tkance kostnej nie były jeszcze badane.
Cel. Scharakteryzowanie obszarów CPC i AHSL nanocząstek apatytu kostnego
beleczkowej tkanki kostnej pobranej od kobiet po menopauzie podczas operacyjnego
zabiegu pierwotnej alloplastyki stawu biodrowego.
Materiał i metody. Próbki beleczkowej tkanki kostnej z szyjki kości udowej zostały
pobrane od 18 kobiet, w różnym wieku i z różnym T-score (BMD L2-L4), podczas planowego
zabiegu alloplastyki stawu biodrowego w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pobrane próbki (kształt cylindryczny: 10-15 mm
długości i 7 mm średnicy) były badane metodą obrazowania protonowego mikroMRI oraz
spektroskopią 31P NMR ciała stałego w eksperymencie z nasycaniem i odrostem
magnetyzacji. Zostały określone następujące parametry NMR: stosunek BV/TV (ang. bone
volume to total volume ratio), stosunek zawartości fosforu w AHSL do zawartości fosforu
w CPC (B/A), szerokości połówkowe (FWHM) sygnałów 31P z tych obszarów oraz ich czasy
relaksacji spinowo-sieciowej (T1P). Uzyskane korelacje były uznane za istotne statystycznie
dla p<0,05.
Wyniki. Nie stwierdzono korelacji parametrów NMR, czyli B/A, FWHM i T1P
z parametrami makroskopowymi, takimi jak wiek, T-score czy markerami obrotu kostnego
(CrossLaps i osteokalcyna; pomiar z krwi pacjentek). T-score (mierzony z odcinka
lędźwiowego kręgosłupa) daje ujemną korelację z BV/TV (pomiar z próbek szyjki kości
udowej). Dla obu obszarów, AHSL i CPC, uzyskano dodatnie korelacje T1P oraz ujemne
korelacje FWHM ze stosunkiem B/A, którego zakres zmienności wynosił 0,15-0,32.
Wnioski. W badanej grupie pacjentek nie stwierdzono bezpośredniego związku między
parametrami makroskopowymi a parametrami minerału kostnego na poziomie
molekularnym. Nasze wyniki wskazują na tzw. odwrotną relację pomiędzy osteoartrozą
i osteoporozą. Szacujemy, że AHSL zawiera ok. 13-24% fosforu znajdującego się w apatycie.
Kiedy rośnie AHSL (wzrasta stosunek B/A), w obu obszarach (AHSL i CPC) ubywa wody
i następuje porządkowanie ich struktur. Spektroskopia 31P NMR w ciele stałym okazała się
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CHEMICAL NANO-FEATURES OF BONE MINERAL FROM FEMORAL NECK: A SOLID-STATE
PHOSPHORUS-31 NMR STUDY FOR WOMEN WITH OSTEOARTHRITIS AND OSTEOPOROSIS
OR OSTEOPENIA
Kaflak A.1, Chmielewski D.2, Kołodziejski W.1
1
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski
Uniwersytet Medyczny
2
Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, HOSPITEN Lanzarote
Key words: osteoarthritis, osteoporosis, bone mineral, nano-apatite, nuclear magnetic
resonance
Objectives. Bone mineral consists of apatite nano-particles (platelets, all dimensions
below 100 nm) deposited between collagen fibrils. Those particles contain crystalline
phosphate core (CPC), which is covered by an amorphous hydrated surface layer (AHSL). This
layer is relatively broad, and exerts crucial effect on physicochemical and biological
properties of bone apatite. Furthermore, AHSL serves as a specific interface between bone
mineral and organic matrix, so it must be somehow responsible for mechanical properties of
bone. So far, the CPC and AHSL regions of bone apatite nano-particles in whole intact bone
have not been studied.
Aim. Characterization of the CPC and AHSL environments of bone apatite nanoparticles from trabecular tissue specimens acquired from postmenopausal women during
total hip arthroplasty.
Materials and methods. Trabecular bone from femoral neck was harvested from
18 women of various age and T-score (BMD L2-L4) during surgical operations of alloplastic
reconstruction of hip joints (degenerative joint disease), performed in the Department of
Orthopaedics and Traumatology of the Locomotor System, Medical University of Warsaw.
The biopsy specimens of whole bone (10-15 mm long and 7 mm wide cylinders) were
studied using proton microMRI and solid-state 31P NMR with saturation recovery pulse
sequence. The following magnetic resonance parameters were determined: the bone
volume to total volume ratio (BV/TV), the concentration ratio of phosphorus in the AHSL and
CPC locations (B/A), their 31P linewidths (FWHM) and spin-lattice relaxation times (T1P).
Statistical correlations were considered significant for p<0.05.
Results. No correlations were found of the B/A, FWHM and T1P NMR parameters with
the macroscopic parameters: age, T-score and bone turnover markers (CrossLaps and
osteocalcin levels in blood). T-score (lumbar spine) gives negative correlation with BV/TV
(femoral neck). For both AHSL and CPC, there are positive correlations of T1P and negative
correlations of FWHM with B/A, which value varies from 0.15 to 0.32.
Conclusions. In the examined group there is no direct relationship between the
macroscopic and molecular level parameters of bone mineral. Our results indicate an inverse
relationship between osteoarthritis and osteoporosis. In AHSL there is 13-24 % of apatite
phosphorus. When AHSL grows (B/A increases), both AHSL and CPC become less hydrated
and more ordered. Solid-state 31P NMR has proved to be a valuable method to selectively
analyze apatite mineral in whole bone.
TH

234 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

Polski Portal Osteoporozy 2015

©

www.osteoporoza.pl. publikacja online

VI ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, KRAKÓW 25-26.09.2015

TH

235 | 6 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

| WWW.OSTEOPOROZA.PL

