PRACE
ORYGINALNE

Z³amania koci u pacjentów, mieszkañców
Mazowsza z przewlek³¹ chorob¹ nerek
w okresie przeddializacyjnym  badanie
retrospektywne
W dostêpnej literaturze brak jest danych dotycz¹cych czêstoci z³amañ koci i czynników ryzyka z³amañ u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)
w okresie przeddializacyjnym. W celu oszacowania skali tego problemu zaplanowano retrospektywne wieloorodkowe badanie ankietowe, które przeprowadzono wród pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w okresie przeddializacyjnym. O wziêcie udzia³u w badaniu  wype³nienie szczegó³owej ankiety
dotycz¹cej liczby i lokalizacji z³amañ koci i obecnoci czynników ryzyka z³amañ kostnych w okresie przeddializacyjnym - poproszono wszystkich pacjentów dializowanych (n=1054) w województwie mazowieckim, w pañstwowych
orodkach dializ (ogólnie populacja Mazowsza liczy ok. 5 mln mieszkañców).
Na zaproszenie odpowiedzia³o 81,3% pacjentów (n=857). Z³amania koci zg³osi³o 17,8% ankietowanych (177 z³amañ u 153 pacjentów). Czêstoæ z³amañ koci (bli¿szego koñca koci udowej, krêgos³upa lêdwiowego, przedramion i ¿eber) wród pacjentów z PChN niewymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego nie
ró¿ni³a siê istotnie od czêstoci z³amañ wród zdrowej populacji mê¿czyzn i
kobiet w wieku >50 lat. Dane dotycz¹ce m³odszej zdrowej polskiej populacji nie
by³y dostêpne. Jako niezale¿ne czynniki ryzyka z³amañ zidentyfikowano nikotynizm i potencjalne niedo¿ywienie, które wystêpowa³y w okresie przeddializacyjnym. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e czas trwania PChN czêsto by³ nieznany, natomiast sporód z³amañ krêgos³upa brano pod uwagê tylko te, które by³y manifestowane klinicznie. Podsumowalimy, ¿e czêstoæ z³amañ koci wród pacjentów z PChN w okresie przeddializacyjnym, którzy do¿yli dializ jest podobna jak
w ogólnej zdrowej populacji w wieku powy¿ej 50 lat. Powinno siê d¹¿yæ do okrelenia czynników zapobiegaj¹cych z³amaniom koci u pacjentów z PChN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 91-94)

Bone fractures prior to dialysis treatment in chronic
renal failure in Mazovia Region of Poland
 a retrospective study
There are no published data on bone fractures frequency and risk factors of
bone fractures in patients with chronic renal failure prior to dialysis treatment.
This retrospective, multicenter, questionnaire-based study design was adopted
to evaluate this problem in patients in the predialysis phase of chronic renal
failure (CRF). Every dialysis patient (n=1054) treated in all 15 civil dialysis units
located in the Mazovia Region of Poland populated by 5 millions people was
invited to complete a questionnaire detailing the number and location of bone
fractures and the presence of risk factors of bone fractures prior to dialysis.
The response rate was 81.3% (857 patients). Bone fractures prior to dialysis
were reported by 17.8% of patients (177 bone fractures in 153 patients). The
frequency of bone fractures (proximal femur, spine, forearm and ribs) before
dialysis did not differ significantly from that reported for polish male and female
population aged >50 years. Data on polish younger subjects were not available.
Smoking, and potential malnutrition were identified as independent risk factors
for bone fracture prior to dialysis. However, the duration of CRF was frequently
not known, spine fractures were only clinically overt. We conclude that the frequency of bone fractures prior to dialysis in patients surviving to dialysis is
similar to that observed in general population, at least aged over 50. The value
of specific preventive measures should be evaluated.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 91-94)
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Wprowadzenie
Z³amania koci s¹ kliniczn¹ manifestacj¹ osteodystrofii nerkowej, która stanowi
powa¿ne powik³anie przewlek³ej choroby
nerek (PChN), szczególnie u pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Kilka opublikowanych dotychczas badañ odnonie czêstoci
z³amañ koci u pacjentów z PChN dotyczy
pacjentów dializowanych [1,2,3,4], nie ma
natomiast danych epidemiologicznych dotycz¹cych czêstoci z³amañ koci i czynników ryzyka z³amañ u pacjentów z PChN w
okresie przeddializacyjnym. Z³amania szyjki koci udowej wystêpuj¹ 4,4 razy czêciej
u pacjentów dializowanych ni¿ w ogólnej
populacji [1], szczególnie wród m³odszych
pacjentów. Podobnie jest jeli chodzi o z³amania krêgos³upa  czêciej dotycz¹ pacjentów dializowanych [2]. Czynniki ryzyka z³amania szyjki koci udowej w osteodystrofii
nerkowej i w osteoporozie s¹ takie same:
wiek, p³eæ ¿eñska, niska masa cia³a (niskie
BMI) i rasa bia³a. Co ciekawe, nie znaleziono niezale¿nych czynników ryzyka z³amañ
koci bezporednio zwi¹zanych z chorob¹
nerek. Dodatkowo istotne znaczenie mia³o
wspó³istnienie choroby naczyñ obwodowych. Czynnikiem ryzyka z³amania krêgos³upa u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami jest niska
gêstoæ mineralna koci w badaniu krêgos³upa lêdwiowego. Potencjalnie osteodystrofia nerkowa z niskim obrotem kostnym
czêciej ni¿ z wysokim ma zwi¹zek ze wzrostem ryzyka z³amania koci u pacjentów z
PChN. Z³ogi aluminiowe predysponuj¹ do
z³amañ koci, podobnie z³ogi b2-mikroglobuliny mog¹ prowadziæ do wzrostu ryzyka
z³amañ koci z powodu zmian osteolitycznych w kociach [5]. Poniewa¿ osteodystrofia nerkowa pojawia siê we wczesnym okresie PChN postanowilimy oszacowaæ, czy
czêstoæ z³amañ kostnych u pacjentów z
PChN w okresie przeddializacyjnym jest
wy¿sza ni¿ w ogólnej populacji i jakie czynniki ryzyka s¹ w szczególnoci za to odpowiedzialne. Przedstawione badanie by³o
przygotowane w formie retrospektywej ankiety i zosta³o przeprowadzone wród aktualnie dializowanych pacjentów na Mazowszu.
Materia³ i metody

Wszystkich pacjentów poddawanych leczeniu
nerkozastêpczemu w okresie miêdzy grudniem
2001 r. a marcem 2002 r. we wszystkich 15 orodkach dializ na Mazowszu (ogólna populacja Mazowsza liczy ok. 5 mln mieszkañców) zaproszono
do wziêcia udzia³u w badaniu ankietowym (ka¿dy
pacjent wymagaj¹cy leczenia nerkozastêpczego
na Mazowszu mia³ takowe zapewnione). Ankietê
wype³ni³o 857 sporód 1054 pacjentów dializowanych (81,3%; 493 mê¿czyzn i 364 kobiet) w rednim wieku 53,9 ± 13,9 lat (17-91 lat), leczonych
nerkozastêpczo rednio ok. 4,1± 4,7 lat (0,5-26
lat). Ogólnie, w ka¿dym z orodków dializ ponad
50% pacjentów wype³ni³o ankietê (tzn. od 56% 
28 z 50 pacjentów do 100%  wszyscy sporód 50
dializowanych). Wród pacjentów, którzy wziêli
udzia³ w badaniu 767 by³o hemodializowanych, a
90 leczonych dializ¹ otrzewnow¹. Informacje dotycz¹ce okresu przeddializacyjnego PChN obejmowa³y w ankiecie ró¿ny czas trwania: od pó³ roku
do 45 lat. Przewlek³¹ niewydolnoæ nerek rozpo92

Tabela I
Du¿e i ma³e czynniki ryzyka z³amañ wszystkich koci u pacjentów z PChN przed stosowaniem leczenia nerkozastêpczego.
Major and minor risk factors for all bone fractures in patients with chronic renal failure before the dialysis
treatment.
Obecny
Czy nnik ry zy ka z³am ania koci

Du¿e

M a³e

Bez
z³am añ

Wiek >65r.¿.

Nieobecny
P

Z³am anie

Bez
z³am añ

Z³am anie

193

40

664

113

NS

Wczesna m enopauza <45 r.¿

51

10

164

48

NS

Wy w iad rodzinny w kierunku osteoporozy
(nieznany n=225)

41

8

591

105

NS

Pierw otna nadczy nnoc przy tarczy c

8

3

849

150

NS

Glikokorty koidy >7,5 m g prednisolonu, przez co
najm niej 6 m c

107

21

750

132

NS

M o¿liw e niedo¿y w ienie

60

18

797

135

<0,025

Reum atoidalne zapalenie staw ów

44

10

813

143

NS

Nadczy nnoæ tarczy cy w przesz³oci

36

6

821

147

NS

Niska zaw artoæ w apnia w diecie:
m niej ni¿ 2 szklanki m leka na dobê

717

128

140

25

NS

Nikoty nizm - papierosy

341

74

516

79

<0,025

Zw iêkszone spo¿y cie kofeiny
>2 szklanki kaw y na dobê

57

11

800

142

NS

BM I <19

72

11

785

142

NS

znawano, kiedy stê¿enie kreatyniny w surowicy
stale wynosi³ ponad 1,4 mg%. Pocz¹tek choroby
nerek móg³ byæ zidentyfikowany u 68% pacjentów
(583 osób, dane oparte na informacjach od pacjenta), ale diagnoza by³a stawiana w ró¿nym okresie
PChN, st¹d te¿ ca³kowity okres trwania PChN nie
zawsze by³a znany. PChN u 274 pacjentów (32%)
by³a zdiagnozowana w V okresie jej trwania (schy³kowa niewydolnoæ nerek), a leczenie nerkozastêpcze u tych pacjentów by³o rozpoczête wkrótce
po postawieniu rozpoznania (obserwacja krótsza
ni¿ 0,5 roku). Przyczyn¹ PChN u 367 pacjentów
(41,6%) by³o przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie
nerek, nefropatia cukrzycowa u 119 pacjentów
(13,9%), przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie
nerek u 114 (13,3%), wielotorbielowatoæ nerek u
82 (9,6%), nefropatia nadcinieniowa u 37 (4,3%),
amyloidoza u 24 (2,8%), inne przyczyny u 62 pacjentów i nieznana etiologia u 52 pacjentów.
Ankieta by³a dobrowolnie i samodzielnie uzupe³niania przez pacjentów, z wyj¹tkiem czêci ankiety dotycz¹cej etiologii PChN, która by³a uzupe³niana przez lekarza. Z³amania koci nieurazowe
okrelano jako te, które nie by³y wynikiem ¿adnego wypadku ani upadku z pozycji stoj¹cej. Z³amania koci wystêpowa³y w nastêpuj¹cych lokalizacjach: bli¿szy koniec koci udowej (szyjka koci
udowej), krêgos³up, koci koñczyny górnej (koæ
ramienna, promieniowa, ³okciowa i koci rêki), koci koñczyny dolnej (trzon koci udowej, koæ
strza³kowa, piszczelowa i koci stopy), ¿eber, obojczyków i innych. Rozpoznanie z³amania koci by³o
potwierdzone zdjêciami radiologicznymi. Jeli chodzi o z³amania krêgos³upa, brano pod uwagê te,
które by³y manifestowane klinicznie.
Ka¿dy pacjent by³ pytany o lokalizacjê, okolicznoci wyst¹pienia i liczbê z³amañ koci oraz
obecnoæ czynników ryzyka, które wystêpowa³y w
okresie przeddializacyjnym PChN. Szczególny

nacisk k³adziono na czynniki ryzyka z³amañ wystêpuj¹ce w osteoporozie, na suplementacjê wapnia, leki wi¹¿¹ce fosforany i leczenie aktywnymi
metabolitami witaminy D w okresie przed I dializ¹
i przed wyst¹pieniem z³amania. Pacjenci byli pytani o aktualny wzrost i wagê w celu okrelenia
wskanika BMI, palenie papierosów (nikotynizm
okrelano jako palenie min.10 papierosów przez
ponad 5 lat, kiedykolwiek w przesz³oci, wg literatury [7]), nawyki dietetyczne zanim zosta³o postawione rozpoznanie PChN, ze szczególnym
uwzglêdnieniem produktów mlecznych (jako nisk¹
konsumpcjê definiowano spo¿ywanie 2 lub mniej
ni¿ 2 szklanek produktów mlecznych na dzieñ,
zanim dosz³o do z³amania koci) i kofeiny (jako
wysokie spo¿ywanie przyjêto picie ponad 2 szklanek kawy dziennie, wg literatury [8]), brano pod
uwagê aktywnoæ fizyczn¹, np. spacery (jako nisk¹ aktywnoæ przyjêto spacerowanie poni¿ej 30
minut dziennie, wg literatury [9,10]) i æwiczenia fizyczne (niska aktywnoæ arbitralnie okrelana jako
æwiczenie mniej ni¿ 1 raz w tygodniu, wg literatury
[9,10]). Informacje odnosz¹ce siê do nawyków pacjentów dotyczy³y kilku lat zanim rozpoznano
PChN. Pacjenci byli pytani równie¿ o wywiad rodzinny dotycz¹cy osteoporozy zdiagnozowanej w
densytometrii lub w oparciu o wyst¹pienie nieurazowych z³amañ, o choroby, których przebieg mo¿e
mieæ wp³yw na metabolizm kostny (np. nadczynnoæ tarczycy, pierwotna nadczynnoæ przytarczyc,
przewlek³e choroby w¹troby, RZS, cukrzyca) i które by³y rozpoznane na co najmniej 6 miesiêcy przed
pierwsz¹ dializ¹, o przyjmowanie leków mog¹cych
mieæ wp³yw na metabolizm kostny (kortykosterydy, leki przeciwkrzepliwe) przyjmowane co najmniej
6 miesiêcy przed pierwsz¹ dializ¹. Ryzyko potencjalnego niedo¿ywienie brano pod uwagê u pacjentów z chorobami w¹troby i po operacjach prze-
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wodu pokarmowego. Pacjenci byli pytani o wykonywanie densytometrii w okresie przeddialiacyjnym
PChN. Dodatkowo u kobiet rozwa¿ano status hormonalny i ci¹¿e.
Wszystkie wiêksze i mniejsze czynniki ryzyka
z³amañ [11,12] by³y podzielone na dwie grupy: na
obecne lub niewystêpuj¹ce u danego pacjenta.
Przedstawia to tabela I, która pokazuje wyniki w
odniesieniu do poszczególnych danych. Niestety
nie posiadalimy wyników badañ biochemicznych
z okresu, kiedy dosz³o do wyst¹pienia z³amania.
Czêstoæ z³amañ koci (krêgos³upa, bli¿szego koñca koci udowej, ¿eber i koci przedramienia) u pacjentów z PChN, by³a porównana do czêstoci z³amañ u losowo wybranych zdrowych mê¿czyzn (232) i kobiet (273) w wieku powy¿ej 50 lat;
byli to mieszkañcy Szczecina (dane opublikowane wczeniej [13]). Osoby te wype³nia³y dobrowolnie ankietê odnonie czêstoci z³amañ koci i czynników ryzyka tych z³amañ. Sporód z³amañ krêgos³upa brano pod uwagê te, które by³y manifestowane klinicznie. W grupie chorych z PChN rozpoczynaj¹cych terapiê nerkozastêpcz¹ by³o 280
mê¿czyzn i 225 kobiet w wieku 50 lat i wiêcej. Dane
dotycz¹ce m³odszej populacji nie by³y dostêpne.
Wszystkie z³amania (urazowe i nieurazowe) by³y
oceniane razem u pacjentów w okresie przeddializacyjnym PChN i w grupie kontrolnej w celu zapewnienia takich samych metod szacowania.
Analiza statystyczna
Wszystkie wyniki prezentowano jako redni¹
odchylenie standardowe. W analizie statystycznej
wykorzystano test t-studenta i test Chi2. Wyniki by³y
istotne statystycznie przy p<0,05.
Wyniki
U 153 pacjentów z PChN (95 mê¿czyzn
i 58 kobiet) wyst¹pi³o 177 z³amañ koci w
okresie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego (rednio 1,16 z³amania na pacjenta). Nie by³o ró¿nicy miêdzy
czêstoci¹ z³amañ koci u mê¿czyzn i u
kobiet (odpowiednio 19,3% i 15,9 %) ani iloci¹ z³amañ przypadaj¹cych na jednego
pacjenta  1,14 (108 z³amañ) i 1,19 (69 z³amañ) odpowiednio. Czêstoæ z³amañ koci
u pacjentów z PChN, trwaj¹c¹ co najmniej
pó³ roku (107 pacjentów) nie ró¿ni³a siê od
czêstoci z³amañ obserwowanej u pacjentów, u których choroba nerek zosta³a rozpoznana tu¿ przed rozpoczêciem leczenia
nerkozastêpczego (46 pacjentów) (18,4% i
16,8% odpowiednio). Iloæ z³amañ przypadaj¹cych na danego pacjenta by³a podobna
w obu grupach (1,19 i 1,09 odpowiednio).
Pacjenci o znanym pocz¹tku PChN mieli
z³amania koci, które pojawi³y siê zarówno
przed postawieniem diagnozy jak i po  42
z³amania u 41 pacjentów z rozpoznan¹ chorob¹ nerek i 77 z³amañ u 66 pacjentów pojawi³o siê przed rozpoznaniem PChN (1,02
i 1,17 z³amañ/pacjenta odpowiednio).
68,9% z³amañ by³o z³amaniami nieurazowymi (n=122) i dotyczy³o: bli¿szego koñca koci udowej  9, krêgos³upa  2, ¿eber
 10, przedramion  43, koñczyny dolnej 
37 i 21 inne z³amania, a 55  z³amañ to z³amania urazowe. 41 sporód 50 z³amañ
(82%), które wyst¹pi³y podczas znanego
okresu PChN by³o z³amaniami nieurazowymi (bli¿szy odcinek koci udowej  2, krêgos³up  2, ¿ebra  6, z³amania przedramion

Tabela II
Czêstoæ z³amañ koci u pacjentów z PChN w okresie przeddializacyjnym i w zdrowej populacji powy¿ej 50 r.¿.
Bone fractures frequency in patients in predialysis phase of chronic renal failure and healthy population
group aged over 50.
M ê¿czy ni

Kobiety

Lokalizacja
z³am ania koci

PChN (280)

Zdrow a populacja (232)

PChN (225)

Zdrow a populacja (273)

Szy jka koci udow ej

6

5

4

1

Krêgos³up

1

6

2

6

¯ebra

9

16

8

6

Przedram iê

17

18

17

37 *

PChN  pacjenci z przewlek³¹ chorob¹ nerek; *  p<0,05 w grupie kobiet

 13, z³amania koci koñczyny dolnej  7 i
10- inne z³amania). D³ugoæ trwania znanego okresu PChN u pacjentów z i bez z³amañ koci by³y podobne (5,6 ± 6,6 lat i 4,7 ±
6,9 lat,odpowiednio, NS). 25 za³amañ sporód 50 (50%), które wyst¹pi³y u 46 pacjentów sporód 274 z PChN zdiagnozowan¹ tu¿
przed rozpoczêciem dializ, by³o rozpoznane jako nieurazowe (bli¿szy odcinek koci
udowej  2, ¿ebra  2, koñczyna górna  11,
koñczyna dolna  7 i 3  inne lokalizacje).
Dane odnonie du¿ych i ma³ych czynników ryzyka z³amañ koci w okresie przeddializacyjnym PChN s¹ przedstawione w
tabeli I. Ró¿ne (du¿e i ma³e) czynniki ryzyka z³amañ by³y obecne u 66 pacjentów i nieobecne u 87 sporód 153 pacjentów ze z³amaniami koci. Niektóre z nich wystêpowa³y w kombinacjach. Niska aktywnoæ fizyczna i uprawianie æwiczeñ mniej ni¿ raz w tygodniu dotyczy³o 508 pacjentów, a spacer
krótszy ni¿ 30 min dziennie deklarowa³o 314
pacjentów. 170 pacjentów by³o leczonych
aktywnymi metabolitami witaminy D (alfakalcidolem) zwykle w dawce 0,25-0,5 mg/dzieñ,
a 330 pacjentów  wêglanem wapnia, zwykle w dawce 3,0 g na dobê przez co najmniej 6 mc. Potencjalny niedobór witaminy
D u pacjentów nie bior¹cych aktywnych
metabolitów witaminy D wystêpowa³ u 687
pacjentów. Nie by³o ró¿nicy w czêstoci z³amañ koci u pacjentów z PChN (42 z³amania u 41 pacjentów) miêdzy pacjentami leczonymi aktywnymi metabolitami witaminy
D przed epizodem z³amania (10 z³amañ u
10 pacjentów sporód 170 pacjentów leczonych, 5,9%), a nie leczonych aktywnymi
metabolitami witaminy D (32 z³amania u 31
pacjentów sporód 687 nie leczonych,
4,5%). Póne rozpoczêcie miesi¹czkowania
(po 15 r.¿.) dotyczy³o 75 kobiet. Natomiast
u 21 pacjentek nie jest znany okres wyst¹pienia pierwszej miesi¹czki. 56 kobiet
(15,4%) nigdy nie by³o w ci¹¿y. 24 pacjentek by³o po zabiegu usuniêcia przydatków 
9 kobiet po obustronnej ovariektomii, a 15
po jednostronnej. ¯adne z powy¿ej wymienionych potencjalnych czynników ryzyka z³amañ koci u kobiet nie by³o niezale¿nym
czynnikiem ryzyka z³amañ koci. 125 pacjentów mia³o cukrzycê wymagaj¹c¹ leczenia insulin¹. 29 z nich podawa³o z³amania
koci w przesz³oci. Czêstoæ z³amañ koci
w tej grupie nie by³a wy¿sza w porównaniu
do osób nie choruj¹cych na cukrzycê.
Wynik badania densytometrycznego by³
dostêpny tylko u 91 pacjentów, jednak dane
dotyczy³y ró¿nych czêci szkieletu podda-
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wanych badaniu, ponadto badania by³y wykonywane w ró¿nym okresie PChN i ró¿nym momencie od momentu wyst¹pienia
z³amania koci To wszystko sprawia, ¿e nie
mo¿na by³o wykorzystaæ wyników densytometrii w celu oszacowania ryzyka z³amania
w odniesieniu do gêstoci koci. Czêstoæ
z³amañ koci u pacjentów z PChN w okresie przeddializacyjnym by³a porównywana
z czêstoci¹ z³amañ dla zdrowej populacji
polskiej po 50 r.¿ zarówno dla kobiet i dla
mê¿czyzn, w odniesieniu do z³amañ krêgos³upa, szyjki koci udowej, ¿eber i koci
przedramion. Nie by³o istotnej ró¿nicy w lokalizacji z³amañ pomiêdzy obu p³ciami bior¹c pod uwagê ca³y okres przeddializacyjny (analizowano zarówno okres dotycz¹cy
ju¿ rozpoznanej PChN, jak i wczeniejszej)
z wyj¹tkiem koci przedramienia u kobiet
(czêstsze w ogólnej populacji ni¿ u pacjentów z PChN, p<0,05) (tabela II). U pacjentów poni¿ej 51 r.¿. z PChN liczba z³amañ
wygl¹da nastêpuj¹co: 3 z³amania bli¿szego
odcinka koci udowej (¿adne z nich nie dotyczy³o okresu rozpoznanej PChN, 2 by³y
nieurazowe, 1 urazowe), 2 z³amania krêgos³upa (1 w okresie PChN, 1 nieurazowe, 1
urazowe), 6 z³amañ ¿eber (3 w okresie
PChN, 4 nieurazowe, 2 urazowe), 25 z³amañ koci przedramion (13 w okresie rozpoznanej PCHN, 18 nieurazowych, 7 urazowych). Czêstoæ i lokalizacja z³amañ nie
ró¿ni³y siê istotnie miêdzy pacjentami poni¿ej i powy¿ej 50 r.¿, wyj¹tek stanowi¹ z³amania ¿eber, które czêciej wystêpowa³y w
starszej populacji (p<0,05).
Dyskusja
Retrospektywne badanie ankietowe,
zawieraj¹ce dane otrzymane od 857 pacjentów leczonych nerkozastêpczo z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek, ujawni³o,
¿e czêstoæ z³amañ koci w okresie przeddializacyjnym PChN u pacjentów, którzy
do¿yli okresu dializoterapii by³a podobna do
czêstoci z³amañ koci w ogólnej populacji
powy¿ej 50 r.¿. Niestety dane dotycz¹ce z³amañ koci w zdrowej populacji poni¿ej 51
r.¿ nie by³y dostêpne. Ewentualne porównanie naszych wyników z danymi dotycz¹cymi pacjentów innej narodowoci mog³oby budziæ w¹tpliwoci, ale w literaturze nie
ma danych opisuj¹cych czêstoci z³amañ
koci w m³odszej zdrowej populacji. Dane
epidemiologiczne skupiaj¹ siê g³ównie na
populacji powy¿ej 50 r.¿. Ogólnie uznaje siê,
¿e czêstoæ z³amañ koci wzrasta wraz z
wiekiem [14]. Podobne ryzyko dla z³amañ
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koci u pacjentów niedializowanych i u tych
powy¿ej 50 r.¿. mog³oby sugerowaæ, ¿e ryzyko z³amañ wzrasta u pacjentów dializowanych poni¿ej 50 r.¿. Rzeczywista czêstoæ
z³amañ koci mo¿e byæ nieznacznie wy¿sza
ni¿ ta odnotowana w ankiecie, poniewa¿ liczba z³amañ krêgos³upa mog³a byæ niedoszacowana, co wynika³o z tego, ¿e badania radiologiczne pod k¹tem z³amañ krêgos³upa
by³y wykonywane tylko w przypadku klinicznie jawnego z³amania. Wiadomo, ¿e niektóre z³amania krêgos³upa mog¹ byæ rozpoznane tylko na podstawie badania radiologicznego (wszystkie z³amania, które by³y manifestowane klinicznie, by³y potwierdzane badaniem radiologicznym).
Z uwagi na retrospektywny charakter
badania, do otrzymanych wyników nale¿y
podejæ krytycznie. Badanie mia³o charakter obserwacyjny, nie dotyczy³o interwencji,
oparte by³o na fatach zapamiêtanych przez
pacjenta. Opublikowane s¹ w literaturze
badania, które pokazuj¹ upoledzenie funkcji poznawczych wród pacjentów dializowanych [15], co mo¿e obni¿aæ wiarygodnoæ
informacji uzyskanych od pacjenta.
Inne problemy w interpretacji danych
wynikaj¹ z tego, ¿e czêæ pacjentów dializowanych nie wziê³a udzia³u w ankiecie i byæ
mo¿e czêstoæ z³amañ wród tych, którzy
na ankietê odpowiedzieli lub nie jest ró¿na.
Jakkolwiek odsetek tych, którzy odpowiedzieli na badanie by³ wysoki  81,3%. Wydaje siê, ¿e wp³yw braku odpowiedzi pozosta³ych pacjentów na badanie by³ stosunkowo niski. Dlatego z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy podsumowaæ, ¿e wyniki te s¹ reprezentatywne dla ca³ej populacji pacjentów dializowanych na Mazowszu.
Analiza by³a przygotowana tylko pod
k¹tem pacjentów z PChN, którzy do¿yli rozpoczêcia terapii nerkozastepczej. miertelnoæ pacjentów z powodu mocznicy, przed
okresem dializterapii jest wiele razy wy¿sza
ni¿ w ogólnej populacji, g³ównie z powodów
powik³añ sercowo-naczyniowych [16]. Iloæ
z³amañ koci u pacjentów z PChN, którzy
do¿yli okresu dializoterapii wydaje siê byæ
znacz¹co ni¿sza ni¿ prawdziwa czêstoæ
z³amañ wród wszystkich pacjentów z
PChN. Pacjenci, którzy doznali z³amania s¹
bardziej nara¿eni na inne potencjalnie miertelne choroby, takie jak: choroby sercowonaczniowe z wy¿szym ryzykiem wczeniejszej mierci ni¿ pacjenci bez z³amañ koci.
Mo¿e to byæ jedno z prawdopodobnych wyjanieñ dlaczego czêstoæ z³amañ koci u
pacjentów dializowanych jest podobna do
czêstoci z³amañ w ogólnej populacji.
Z³amania koci by³y podzielone na urazowe i nieurazowe na podstawie informacji
od pacjenta, które nie zawsze mog³y byæ
bardzo precyzyjne. Dlatego te¿ czêstoæ
wszystkich z³amañ by³a oszacowana ³¹cznie  urazowe i nieurazowe. W niektórych
przypadkach, szczególnie wród starszych
pacjentów z³amania urazowe mog¹ wynikaæ
z nasilonej osteoporozy. Nie podwa¿a to
wa¿noci wyników badania, poniewa¿ równie¿ w ogólnej populacji pacjentów powy¿ej
50 r.¿ czêæ z³amañ wynika z nasilonej osteoporozy. Ogólna liczba z³amañ stawu biodrowego u pacjentów dializowanych by³a
równie¿ analizowana w badaniu Alem`a [1].
W celu porównania czêstoci z³amañ
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koci u pacjentów z populacji ogólnej i pacjentów z chorob¹ nerek wziêlimy pod uwagê ca³y okres przed rozpoczêciem leczenia
dializami, w³¹czaj¹c czas przed rozpoznaniem PChN. Teoretycznie mo¿na by siê spodziewaæ wiêkszej czêstoci z³amañ kiedy
oba okresy PChN i przed PChN by³y rozwa¿ane razem. Spekulujemy, ¿e PChN, nie jest
czynnikiem ryzyka dla z³amañ koci, dok¹d
nie dosz³o do z³amania. Jakkolwiek krótki
okres trwania PChN u niektórych pacjentów
móg³ byæ odpowiedzialny za brak wp³ywu
PChN na stan koæca i nie by³ wystarczaj¹cy do samodzielnego predysponowania do
z³amañ koci.
D³ugoæ okresu trwania PChN by³a trudna do dok³adnego ustalenia, a u wielu pacjentów PChN by³a rozpoznana w jej schy³kowym etapie. Jakkolwiek, u pacjentów z
rozpoznan¹ d³u¿ej ni¿ 0,5 roku PChN, d³ugoæ trwania PChN nie by³a widoczna jako
czynnik ryzyka z³amañ koci. To pokazuje
po raz kolejny, ¿e sama PChN nie jest samodzielnym czynnikiem ryzyka z³amania
koci.
Dane odnonie gêstoci koci z okresu
poprzedzaj¹cego dializoterapiê nie by³y
mo¿liwe do uzyskania. Chocia¿ choroba
nerek wymaga podjêcia diagnostyki densytometrycznej [12], to w wielu orodkach dializ badanie to nie jest wykonywane z uwagi
na koszty i ma³¹ dostêpnoæ. Ograniczona
liczba badañ DXA, ró¿ne czêci koæca poddawane badaniu w naszym wieloorodkowym badaniu (krêgos³up lêdwiowy, bli¿szy
odcinek koci udowej, koæ promieniowa) i
ró¿na metodologia pomiaru, sprawia, ¿e nie
mo¿emy wykorzystaæ badañ densytometrycznych w celu oceny wp³ywu gêstoci
koci na ryzyko z³amañ.
Nikotynizm, tak¿e w przesz³oci jest znanym czynnikiem ryzyka z³amañ koci u pacjentów z osteoporoz¹ [7,12]. Jest to niezale¿ny czynnik ryzyka wszystkich z³amañ
koci (p<0,025) wród naszych pacjentów
z PChN. Przewlek³e choroby w¹troby i wywiad operacji dotycz¹cej przewodu pokarmowego dodatnio koreluje z wiêksz¹ czêstoci¹ z³amañ koci. Tutaj, jako potencjalny czynnik ryzyka nale¿y braæ pod uwagê
niedo¿ywienie. Jednoczenie jednak niski
wskanik BMI i jego wp³yw na ryzyko z³amañ koci by³ nieistotny. Trzeba wzi¹æ pod
uwagê, ¿e wskanik BMI by³ obliczany w
okresie wype³niania ankiety (czyli w okresie
dializoterapii), a jego wartoæ w momencie
wyst¹pienia z³amania by³a nieznana. Wywiad rodzinny osteoporozy i z³amañ osteoporotycznych  du¿y czynnik ryzyka z³amania koci, nie by³ wystarczaj¹cy ¿eby wyci¹gn¹æ jak¹ konkluzjê co do potencjalnego wp³ywu na wzrost z³amañ u pacjentów
rozpoczynaj¹cych dializy.
Podsumowuj¹c, czêstoæ z³amañ koci
w okresie przed dializami u pacjentów z
PChN, którzy do¿yli okresu dializ jest podobna do czêstoci z³amañ wród zdrowej
polskiej populacji, przynajmniej w odniesieniu do pacjentów powy¿ej 50 r.¿. Palenie
papierosów, potencjalne niedo¿ywienie
wp³ywaj¹ na wzrost ryzyka z³amañ. Trudnoæ w ustaleniu prawdziwej d³ugoci trwania PChN i diagnozowanie z³amania krêgos³upa (potwierdzenie radiologiczne tylko w

przypadku klinicznie jawnego z³amania),
brak danych biochemicznych z okresu wyst¹pienia z³amania koci, stwarza liczne problemy w dyskusji dlaczego choroby koci w
mocznicy nie wp³ywaj¹ na wzrost ryzyka z³amañ u pacjentów do¿ywaj¹cych dializ. Ograniczenia wynikaj¹ce z retrospektywnego
charakteru badania, sprawiaj¹, ¿e otrzymane wyniki s¹ tylko wstêpne. Nawet gdyby
liczba z³amañ koci w okresie przeddializacyjnym PCHN nie by³a wy¿sza ni¿ w ogólnej populacji, nie powinno to powstrzymywaæ nefrologów od wdra¿ania procedur, które zmniejsz¹ liczbê z³amañ koci. W celu
okrelenia rzeczywistej czêstoci z³amañ
koci w okresie przedializacyjnym musi byæ
przeprowadzone badanie prospektywne.
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