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Zmieƒmy myÊlenie o osteoporozie!
Próba ujednolicenia polskich standardów w osteoporozie, jaka mia∏a miejsce w czasie I Ârodkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy (6-8 paêdziernika 2005) w Krakowie, wywo∏a∏a ˝ywà
dyskusj´ uczestników. O kontrowersjach wokó∏ tej propozycji rozmawialiÊmy z doc. Edwardem Czerwiƒskim, przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego i prezesem Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii.
MEDICAL TRIBUNE: Panie docencie,
czy mo˝na mówiç o prze∏omie
w podejÊciu do osteoporozy?
EDWARD CZERWI¡SKI: Na pewno tak.
I w diagnostyce, i w leczeniu.
Pierwszy du˝y krok dokona∏ si´
w rozpoznawaniu osteoporozy.
KiedyÊ by∏o prosto: kiedy kobieta
uzyskiwa∏a w badaniu BMD wynik
poni˝ej -2,5, rozpoznawaliÊmy
osteoporoz´, kiedy lepszy – pacjentk´ uwa˝aliÊmy za zdrowà. To
by∏o bardzo zrozumia∏e i wygodne
– i dla lekarzy, i dla pacjentek.
I wszystko by∏oby pi´knie, gdyby
szeÊç lat temu nie opublikowano

dyne i wystarczajàce. Przecie˝
chodzi o to, ˝eby wiedzieç, kogo
leczyç! Je˝eli b´dziemy post´powaç tak jak dotàd, tzn. badaç jedynie g´stoÊç mineralnà koÊci, to
co prawda b´dziemy leczyç osoby,
u których ryzyko jest zwi´kszone,
ale nie obejmiemy tym leczeniem
wszystkich – ani nawet wi´kszoÊci! – chorych z grupy zwi´kszonego ryzyka. DziÊ koncepcja leczenia osteoporozy polega na tym,
˝eby prowadziç je w oparciu
o ocen´ czynników ryzyka. Problem w tym, ˝e obliczanie ryzyka
bezwzgl´dnego jest póki co nieco

BMD nie jest jedynym czynnikiem
pozwalajàcym przewidzieç ryzyko
z∏amania. Na tym polega problem.
analiz statystycznych, z których
wynika niezbicie, ˝e choç obni˝enie BMD bezdyskusyjnie zwi´ksza
ryzyko z∏amania, to jeÊli weêmiemy globalnà liczb´ z∏amaƒ – zdarzajà si´ one cz´Êciej u osób z prawid∏owà g´stoÊcià mineralnà koÊci. Obserwacja ta zawa˝y∏a na
tym, co rozumiemy pod poj´ciem
„osteoporoza”. JeÊli zatem wyjdziemy z za∏o˝enia, ˝e w osteoporozie najistotniejszà kwestià jest
z∏amanie, oka˝e si´, ˝e wartoÊç
BMD nie jest jedynym czynnikiem
pozwalajàcym przewidzieç ryzyko.
MT: Jakie sà pozosta∏e czynniki?
E.C.: Jest ich wiele. Sà tzw. najsilniejsze, jak wiek, z∏amania w rodzinie – zw∏aszcza u matki, przebyte z∏amanie niskoenergetyczne,
niska masa cia∏a, nikotynizm, alkoholizm, leki steroidowe, niska
poda˝ wapnia, zaburzenia widzenia. Okazuje si´, ˝e za ich pomocà
mo˝na przewidywaç z∏amania
równie dobrze jak za pomocà
BMD, a czasami nawet i lepiej. Na
tym w∏aÊnie dziÊ polega ca∏y problem, poniewa˝ z jednej strony,
mamy badanie bardzo precyzyjne
– czyli BMD, a z drugiej – wiadomo ˝e nie mo˝emy go uznaç za je-

Prof. John Kanis, Wielka Brytania: „Leczenie osteoporozy nale˝y dziÊ prowadziç
w oparciu o ocen´ czynników ryzyka”

ucià˝liwe, poniewa˝ sk∏adajà si´
na nie wzgl´dne wartoÊci ryzyka
ka˝dego z czynników.
MT: Czym jest wzgl´dne, a czym
bezwzgl´dne ryzyko z∏amania?
E.C.: Wzgl´dne – oznacza si∏´ danego czynnika w zwi´kszaniu ryzyka
z∏amania. Na przyk∏ad je˝eli ktoÊ
pali papierosy, to w stosunku do
osób, które nie palà, jego ryzyko
z∏amania jest wi´ksze 1,7 razy, tj.
o 70%. Z kolei je˝eli matka przeby∏a z∏amanie, ten wspó∏czynnik
wynosi 2,2. ˚eby jednak móc skorzystaç z tej wiedzy, trzeba najpierw poznaç wyjÊciowe ryzyko
z∏amania. S∏u˝à do tego tabele zawierajàce dok∏adne dane dla populacji Szwecji, mówiàce o ryzyku
z∏amania u kobiety w zale˝noÊci
od wieku i wyniku badania densytometrycznego. Mo˝na w nich
sprawdziç, ˝e kobieta w wieku 65
lat ma ryzyko z∏amania w okresie
10 lat równe 3,9%. WartoÊç t´ trzeba przemno˝yç przez wspó∏czynniki z∏amania dla poszczególnych
czynników ryzyka. Daje to bezwzgl´dne ryzyko z∏amania.
MT: Co nam daje znajomoÊç tej
wartoÊci?
E.C.: Na podstawie analiz farmakoekonomicznych przyj´to, ˝e je˝eli
tak wyliczone ryzyko z∏amania
przekroczy 10% w okresie 10 lat,
to osoba ta wymaga leczenia.
I wszystko by∏oby w miar´ proste,
gdyby nie to, ˝e sà ró˝ne spo∏eczeƒstwa, ró˝ne rasy i ró˝ne dane.
Na przyk∏ad, cz´stoÊç z∏amaƒ
szyjki koÊci udowej ró˝ni si´
w Szwecji w stosunku do np. Turcji prawie 20-krotnie.
Dodatkowo, wszystkie istniejàce standardy, mi´dzynarodowe
i krajowe – np. National Osteoporosis Foundation w Stanach Zjednoczonych – nie zgadzajà si´
z tym stanowiskiem. W USA potrzebne jest rozpoznanie, czyli
wynik badania BMD. Amerykanie

uto˝samiajà rozpoznanie osteoporozy z wynikiem badania densytometrycznego,
dzia∏ajà
w oparciu o pewien od dawna
wdro˝ony schemat. Ten schemat
mówi najogólniej, ˝e po pierwsze –
wszystkie kobiety po 50. r.˝. powinny mieç wykonane badanie
densytometryczne, poniewa˝ co
trzecia mo˝e mieç osteoporoz´,
a po drugie – ˝e je˝eli BMD wynosi -2,0, to osoba taka wymaga leczenia, niezale˝nie od czynników
ryzyka. Przy obecnoÊci innych
czynników ryzyka leczenie zaczyna si´ od poziomu -1,5, a kobiety
po 70. r.˝. z dwoma czynnikami ryzyka wymagajà leczenia niezale˝nie od wartoÊci BMD.
Pozostaje jeszcze kwestia obliczania ryzyka z∏amania dla konkretnej pacjentki. Mo˝e to oczywiÊcie robiç ka˝da placówka.
Trudno jednak oczekiwaç, ˝eby
lekarz w przychodni, który ma na
pacjenta 10 minut i nie zajmuje
si´ wy∏àcznie osteoporozà, ale
mnóstwem innych schorzeƒ, po
pierwsze – mia∏ przy sobie tabel´
ze wspó∏czynnikami, a po drugie –
mia∏ ch´ç wykonaç obliczenia.
MT: Jakà nowoÊç wprowadza zatem uzgodnione w czasie zjazdu
stanowisko Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego?
E.C.: Pierwsza to taka, ˝e BMD nie
jest jedynym wskaênikiem ryzyka
z∏amania. Druga – ˝e trzeba
uwzgl´dniaç inne czynniki ryzyka
z∏amania, a zw∏aszcza ryzyko
upadku, o czym si´ najcz´Êciej niestety zapomina – a 90% z∏amaƒ jest
wynikiem upadku. Pewnym problemem jest dost´pnoÊç leków,
których rejestracja odbywa si´ na
podstawie kryteriów WHO (tzn. sà
rejestrowane do leczenia osteoporozy rozumianej jako BMD <-2,5).
Nie zmienia to jednak faktu, ˝e
proces zmiany myÊlenia o osteoporozie nale˝y rozpoczàç ju˝ teraz.
MT: Du˝y b´dzie sprzeciw?
E.C.: Znane jest stanowisko profesora Kanisa, który by∏ naszym goÊciem w czasie zjazdu i który
uwa˝a, ˝e leczenie osteoporozy
nale˝y dziÊ prowadziç w oparciu
o analiz´ czynników ryzyka. Kanis reprezentuje WHO, wi´c jeÊli
WHO og∏osi w przysz∏ym roku
podczas kongresu w Toronto nowe standardy, Stany Zjednoczone
ich raczej nie zaakceptujà, a to
przesàdzi o kwalifikacji leków do
leczenia, poniewa˝ póki co decydujàcà instytucjà jest FDA. FDA
zaÊ b´dzie si´ opieraç na zasadach uznanych w USA – czyli na
starych kryteriach WHO. To jest
problem, którego rozwiàzania
jeszcze nie znamy. Mnie si´ wyda-

˚yciowe ryzyko z∏amania bli˝szego koƒca
koÊci udowej u 50-letniej kobiety wynosi
w Szwecji 28,5%, w Niemczech 15%,
a w Turcji 1%. NIE MA DANYCH DLA
POPULACJI POLSKIEJ.

Doc. Edward
Czerwiƒski,
Przewodniczàcy
Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii:
„Ka˝dà pacjentk´ z osteoporozà trzeba przede
wszystkim poinstruowaç, jak
zapobiegaç
upadkom”
je, ˝e dzisiejsze podejÊcie, które
zresztà reprezentujemy w naszych standardach, powinno zawsze polegaç na ocenie BMD –
poniewa˝ parametr ten mówi
o stanie samych koÊci i jest jednym z najsilniejszych czynników
ryzyka z∏amania – ale uwzgl´dniaç ponadto inne czynniki ryzyka z∏amania.
Powstaje jednak problem
prawny – mog´ mieç chorà, która
ma prawid∏owà g´stoÊç mineralnà koÊci, przeby∏a z∏amanie niskoenergetyczne, jej matka mia∏a
z∏amanie, mog´ wi´c powiedzieç
z du˝à pewnoÊcià, ˝e ryzyko z∏amania jest u niej bardzo wysokie
i ˝e powinna byç leczona. Nie
mam jednak leku, który móg∏bym
stosowaç w takiej sytuacji, poniewa˝ sà one rejestrowane do leczenia osteoporozy rozpoznawanej

farmakoterapia. Teoretyczna skutecznoÊç takiego post´powania
wynosi 90%, a skutecznoÊç leków
waha si´ w zale˝noÊci od leku od
20 do 60%, widaç wi´c, na co trzeba k∏aÊç najwi´kszy nacisk – na
zapobieganie upadkom!
MT: Sà pacjentki, które otrzymujà
leki, mimo ˝e nie majà du˝ego ryzyka z∏amania?
E.C.: Je˝eli leczenie wdro˝ono na
podstawie badania densytometrycznego szyjki koÊci udowej lub
kr´gos∏upa, to chora powinna byç
leczona zgodnie z obowiàzujàcymi Êwiatowymi standardami.
MT: Czyli trzeba zwracaç baczniejszà uwag´ na kobiety, które
majà BMD powy˝ej -2,5, a powinny byç leczone z uwagi na czynniki ryzyka.

W Wielkiej Brytanii wi´kszoÊç bud˝etu
lekarza podstawowej opieki jest
przeznaczona nie na farmakoterapi´
osteoporozy, ale na zapobieganie upadkom
w oparciu o BMD. Dodatkowo,
praktycznie wi´kszoÊç leków – na
pewno wszystkie alendroniany –
dzia∏ajà przeciwz∏amaniowo dopiero przy obni˝onym wskaêniku
BMD. Powstaje kolejny problem:
nie mamy leków przeznaczonych
do stosowania zgodnie z nowà
definicjà.
Coraz cz´Êciej si´ mówi, ˝e takim „lekiem” jest zapobieganie
upadkom. W Wielkiej Brytanii
wi´kszoÊç bud˝etu lekarza podstawowej opieki jest przeznaczona nie na farmakoterapi´ osteoporozy, ale na zapobieganie
upadkom, bo to jest taƒsze
i znacznie bardziej efektywne ni˝

E.C.: Tak. Analizy farmakoekonomiczne wskazujà, ˝e przy przekroczeniu ogólnego ryzyka z∏amania –
10% w ciàgu 10 lat – uzasadnione
jest rozpocz´cie leczenia. Okres 10
lat przyj´to arbitralnie, bo oczywiÊcie mo˝na mówiç o ryzyku ˝yciowym kobiet 50-letnich (wynosi
oko∏o 40%), albo o pi´cioletnim, jako ∏atwiej wyobra˝alnym dla pacjentki. Obliczono, ˝e przy 10-letnim wskaêniku ryzyka wynoszàcym 10% stosowanie wszystkich leków zarejestrowanych do leczenia
osteoporozy jest uzasadnione
z punktu widzenia farmakoekonomiki.
Dokoƒczenie na str. 36
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Dokoƒczenie ze str. 34
MT: A o czym powinien pami´taç
lekarz w przychodni?
E.C.: Lekarz w przychodni ma wiedzieç, ˝e obowiàzujà kryteria
WHO, których nikt ich nie podwa˝y∏. Powinien jednak równie˝ wiedzieç, co ustalili w 2000 roku eksperci IOF (International Osteoporosis Foundation): ˝e miejscem,
które upowa˝nia do rozpoznania
osteoporozy, jest bli˝szy koniec
koÊci udowej. Obowiàzuje zatem
badanie densytometryczne szyjki
koÊci udowej lub kr´gos∏upa. I je˝eli u danej chorej BMD w szyjce
lub kr´gos∏upie b´dzie poni˝ej 2,5, to nale˝y jà leczyç. Je˝eli
w obu tych miejscach wynik b´dzie ni˝szy ni˝ -2,5, a chora ma
czynniki ryzyka, tak˝e wymaga leczenia. A to, o czym absolutnie nie
powinno si´ zapominaç, to poinstruowanie chorej, jak zapobiegaç
upadkom. Oprócz zlecenia bardzo
naukowego badania, jakim jest
BMD, lekarz powinien si´ zastanowiç, czy chora nosi okulary, czy
ma je prawid∏owo dobrane, czy nie
ma zaburzeƒ chodu, równowagi,
zmian zwyrodnieniowych stawów,
epizodów hipotonii ortostatycznej, arytmii, czy nie nadu˝ywa leków nasennych. Trzeba te˝ powiedzieç jej: w domu musi byç dobre
oÊwietlenie, nale˝y usunàç pozawijane i ruchome chodniki, dywany, kable, zamontowaç uchwyty
w ∏azience. Te pi´ç punktów opisuje najcz´stsze przyczyny upadków i zastosowanie si´ do nich b´-

Czynniki ryzyka
z∏amania
1. Niezale˝ne od BMD
– samym swoim
oddzia∏ywaniem os∏abiajà
wytrzyma∏oÊç koÊci
• wiek
• przebyte z∏amanie po
niewielkim urazie
• zaburzenia widzenia
• niewydolnoÊç
nerwowo-mi´Êniowa
• glikokortykosteroidoterapia
• z∏amania bli˝szego koƒca
koÊci udowej w rodzinie
• niska masa cia∏a
• nikotynizm
• alkoholizm

2. Zale˝ne od BMD – stajà si´
zagro˝eniem,
gdy towarzyszà spadkowi
masy kostnej
• p∏eç ˝eƒska
• rasa azjatycka i kaukaska
• przedwczesna menopauza
• pierwotny i wtórny brak
miesiàczki
• pierwotny i wtórny
hipogonadyzm
u m´˝czyzn
• d∏ugotrwa∏e unieruchomienie
• niskie spo˝ycie wapnia
• niedobór witaminy D

dzie
prawdopodobnie
mia∏o
znacznie lepszy efekt leczniczy ni˝
przepisanie jakiegokolwiek leku.
Warto podkreÊliç jeszcze, ˝e
nadrz´dnym celem leczenia jest
unikni´cie pierwszego z∏amania,
ale jeÊli ju˝ do niego dojdzie – unikni´cie drugiego. Niestety, najwyraêniej nie pami´tajà o tym ortopedzi i chirurdzy na ca∏ym Êwiecie, bo
leczona jest Êrednio tylko co piàta kobieta, która ma z∏amanie. Podobnie jest i w Stanach, i w Czechach, i w Wielkiej Brytanii, i prawdopodobnie w Polsce. U chorej,
która ma z∏amanie w obr´bie kr´gos∏upa, ryzyko nast´pnego z∏amania kr´gos∏upa wzrasta 10 razy. Po
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Pi´ç punktów, na które nale˝y zwróciç
uwag´ badajàc pacjentk´ z osteoporozà
• Okulary – czy sà prawid∏owo dobrane i prawid∏owo noszone?
• Czy sà obecne czynniki pogarszajàce chód i równowag´ (neuropatie
obwodowe, zmiany zwyrodnieniowe stawów)
• Czy wyst´pujà omdlenia ortostatyczne, zaburzenia rytmu serca?
• Czy chora przyjmuje leki uspokajajàce, nasenne, przeciwdepresyjne?
Czy ich nie nadu˝ywa?
• Otoczenie domowe:
konieczne sà antypoÊlizgowe powierzchnie na pod∏odze, jasne,
wysoko umieszczone oÊwietlenie ca∏ego domu, szczególnie na
schodach, uchwyty w ∏azience, usuni´cie przeszkód z g∏ównych tras
poruszania si´ po domu, ∏atwy dost´p do ∏ó˝ka.

z∏amaniu szyjki koÊci udowej a˝
szeÊcio-krotnie wzrasta ryzyko z∏amania drugiej szyjki. I potem wszyscy strasznie si´ dziwià na oddziale: „Pani by∏a u nas pó∏ roku temu
i znowu przychodzi”. Niezale˝nie
od tego, jak rozwinie si´ nauka i jakie b´dà nowe standardy, zdrowy
rozsàdek mówi, ˝e oprócz BMD
chora ma kr´gos∏up i szyjk´ koÊci
udowej, warto wi´c sobie uÊwiadomiç, ˝e z∏amanie mo˝e wystàpiç
przy dobrym BMD. MyÊl´, ˝e by∏oby to najcenniejsze przes∏anie.
MT: Dzi´kuj´ za rozmow´
rozmawia∏ Andrzej Balcerzak
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Przemiany w osteoporozie

Jakie wyzwania stojà przed towarzystwami
osteoporotycznymi?
Dr hab. med. Jerzy Przedlacki
Dyrektor Medyczny Krajowego Centrum
Osteoporozy w Warszawie,
Zast´pca kierownika Katedry i Kliniki
Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewn´trznych Akademii Medycznej
w Warszawie

Wszyscy oczekujemy na decyzj´
komisji powo∏anej przy WHO pod
kierownictwem prof. Kanisa, dotyczàcà sposobu oceny ryzyka z∏amania koÊci, i na wytyczne post´powania w osteoporozie, które majà byç og∏oszone w czerwcu podczas Kongresu Osteoporozy w Toronto. Oczekiwanie na decyzje nie
zwalnia nas jednak od obowiàzku

sta∏ej pracy z pacjentami. Czy na
okres oczekiwania mamy zawiesiç
naszà dzia∏alnoÊç albo pozwoliç na
ca∏kowità partyzantk´? Gdyby nawet przyjàç, jak próbujà sugerowaç
niektóre autorytety medyczne
w Polsce, ˝e kongres w Toronto
przyniesie ca∏kiem nowe spojrzenie
na osteoporoz´, i nasze aktualne
post´powanie oka˝e si´ niew∏aÊci-

we, to w∏aÊnie szczególnie w takiej
sytuacji lekarzom zajmujàcych si´
osteoporozà potrzebna jest pomoc
towarzystw osteoporotycznych.
Towarzystwa osteoporotyczne ponoszà odpowiedzialnoÊç za stan
post´powania w osteoporozie
w naszym kraju. Dlatego du˝e zdziwienie i ˝al wywo∏uje decyzja
przedstawiciela Polskiej Fundacji

Osteoporozy, jednego z trzech najwa˝niejszych towarzystw osteoporytycznych dzia∏ajàcych w Polsce,
który nie wyrazi∏ zgody na podpisanie dokumentu dotyczàcego zasad
post´powania w Polsce – podpisanego przez dwa pozosta∏e towarzystwa (Polskie Towarzystwo Osteoartrologii i Wielodyscyplinarne
Forum Osteoporozy). Zaskoczenie
jest tym wi´ksze, ˝e osoba ta jest
autorem sposobu (uwzgl´dnionego w dokumencie) oceny ryzyka
z∏amania koÊci.

Rewolucji nie b´dzie
Jak wspomina∏em w czasie ostatniego zjazdu w Krakowie podczas
dyskusji po jednym z wyk∏adów,
prof. S. Silverman (cz∏onek komisji przy WHO) w wystàpieniu
w czasie ostatniego, wrzeÊniowego zjazdu Amerykaƒskiego Towarzystwa Osteoporozy w Nashville,
w USA, uspokaja∏, ˝e obawy
przed rewolucjà w osteoporozie
sà niepotrzebne. Nikt nie zak∏ada
˝adnych rewolucyjnych zmian
w podejÊciu do choroby, a wytyczne przedstawione podczas zjazdu
w Toronto nie b´dà mog∏y byç nikomu narzucone.
Definicja osteoporozy jest tak
ogólna, ˝e byç mo˝e w ogóle nie
wymaga zmiany. Oficjalnego potwierdzenia wymaga natomiast
fakt koniecznoÊci znacznie szerszego i g∏´bszego spojrzenia na ryzyko z∏amania koÊci, które jest
zwiàzane nie tylko z obni˝onym
wynikiem BMD, ale z szeregiem innych czynników. Rewolucja nie
mo˝e si´ dokonaç równie˝ i dlatego, ˝e wszystko, co zostanie powiedziane w Toronto, b´dzie musia∏o
byç oparte na aktualnie dost´pnej
wszystkim wiedzy medycznej, której autorami sà m. in. cz∏onkowie
komisji przy WHO. To, ˝e decyzje
lecznicze sà podejmowane nie tylko na podstawie wyniku densytometrii, sta∏o si´ ju˝ faktem, który
znalaz∏ odzwierciedlenie w wielu
krajowych wytycznych.

A zatem co b´dzie?
Sposób oceny ryzyka z∏amania
koÊci i nast´pnie sposób interpretacji tych wyników i decyzji leczniczych b´dzie musia∏ byç zaakceptowany przez poszczególne krajowe organizacje medyczne. Ze
wzgl´du na tak ró˝ne warunki
w poszczególnych krajach (w tym
ekonomiczne) nie jest mo˝liwe wypracowanie jednego standardu post´powania w osteoporozie na ca∏ym Êwiecie. Czeka nas wi´c równie˝ po zjeêdzie w Toronto, dyskusja w Polsce, g∏ównie z udzia∏em
trzech Towarzystw Osteoporotycznych. Zawieszenie udzia∏u w rozmowach przez przedstawiciela Polskiej Fundacji Osteoporozy musi
wi´c byç tylko czasowe. Trudno sobie wyobraziç, aby po zjeêdzie
w Toronto bez ˝adnej dyskusji od
nast´pnego dnia mo˝na by∏o w ca∏ym kraju wprowadziç nawet najbardziej s∏uszne wytyczne. Czeka
nas po zjeêdzie w Toronto bardzo
ci´˝ka praca edukacyjna. Istotnym
problemem b´dzie nast´pnie sposób egzekwowania w∏aÊciwego post´powania w osteoporozie.
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