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Summary

Heterotopic ossification is the fairly common late complication after CNS injury. In the present study
the authors analyzed medical documentation of the years 2005-2007 particularly oriented to the
efficacy of intravenous bisphosphonates.
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Streszczenie

Skostnienia okołostawowe stanowią odległe powikłanie występujące  u pacjentów  z uszkodzeniem
centralnego układu nerwowego. W niniejszej pracy przeanalizowano materiał kliniczny z lat 2005-
2007 ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności leczenia preparatami bisfosfonianów.  
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WSTĘP
Skostnienia okołostawowe stanowią odległe powikłanie

występujące  u pacjentów  z uszkodzeniem centralnego

układu nerwowego (najczęściej pochodzenia urazowego,

choć zdarzają się również u pacjentów z naczyniowym

uszkodzeniem mózgu). Charakteryzuje je heterotopowe

powstawanie tkanki kostnej, jako skutku końcowego

przemian mataplastycznych tkanki łącznej.

Z obserwacji klinicznych wynika, że skostnienia

najczęściej lokalizują się wokół dużych stawów kończyn

dolnych, często istotnie ograniczając zakres ich ruchów.

Rozpatruje się wieloczynnikową, złożoną etiologię po-

wstawania skostnień. Wśród czynników ryzyka wymie-

nia się: zbyt intensywne, nadmiernie traumatyzujące

tkanki - ćwiczenia bierne,  długotrwałe unieruchomie-

nie(poprzez zaburzenia gospodarki wapniowo fosforowej

i równowagi kwasowo zasadowej). Jako czynniki sprzy-

jające formowaniu skostnień podaje się: hipoproteinemię,

niedokrwistość, odleżyny oraz  infekcje dróg moczowych.

 

MATERIAŁ
W materiale klinicznym początkowo Kliniki Rehabilita-

cji a następnie Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji obserwo-

wano 139 przypadków skostnień okołostawowych. Powi-

kłanie to występowało wyłącznie u mężczyzn. Domino-

wali chorzy  po przebytych urazowych uszkodzeniach

rdzenia i korzeni nerwowych w następstwie złamań bądź

zwichnięć kręgosłupa, w mniejszym stopniu po przeby-

tych stłuczeniach mózgu i pnia mózgu doznanych

w wypadkach komunikacyjnych.

W niniejszej pracy przeanalizowano materiał klinicz-

ny Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji z lat 2005-2007.

Proces powstawania skostnień stwierdzono u 10 pacjen-

tów w wieku od 20-58 lat. Proces rozpoznano w odstę-

pie od 4 tygodni do 2 lat od  początku choroby zasad-

niczej. W 5 przypadkach rozpoznano zaawansowany

proces, w 5 zmiany uchwycono w początkowym ich

stadium - na podstawie objawów klinicznych (ogranicze-

nie ruchomości, ból, obrzęk, ocieplenie okolicy stawu,

gorączka niereagująca na antybiotyki), badań laboratoryj-

nych  (podwyższony poziom fosfatazy zasadowej) a także

zdjęć rtg, badania scyntygraficznego oraz CT okolicy

bioder. W 6 przypadkach problem dotyczył chorych po

urazowym uszkodzeniu rdzenia w następstwie złamania

(5 przypadków) lub zwichnięcia (1 przypadek) trzonów

kręgów, w 1 pacjenta z naczyniowym uszkodzeniem

rdzenia kręgowego, 1 pacjenta z uszkodzeniem CUN

w następstwie NZK, 1 pacjenta po ostrym zapaleniu

trzustki o powikłanym septycznie przebiegu, 1 pacjenta

po udarze mózgu, 2 pacjentów z pękniętymi tętniakami

naczyń mózgu.

W większości przypadków zmiany dotyczyły stawów

biodrowych (w 6 przypadkach 1, 4-2), w jednym przy-

padku (u pacjenta po NZK) zajęte były oba stawy bio-

drowe, oba kolanowe, oba skokowe a także lewy staw

łokciowy. U 2 pacjentów proces wychwycono przed

pojawieniem się zmian na zdjęciach rtg. Trzech pacjen-

INTRODUCTION
Periarticular ossifications are known as late complications

of the CNS injuries (most often of traumatic origin,

though after a cerebrovascular events were also noted).

These are heterotopic bone tissues as a final stage of

conjunctive tissues’ metaplastic evolution.

According to clinical findings such ossifications most

commonly develop around the great joints and someti-

mes impair significantly their mobility. Multivariate etio-

logy of ossifications is suggested. Among the possible

causes too intensive and tissue damaging passive exer-

cises, prolonged immobilization (disturbed calcium-pho-

sphate and acid-base balance) are considered. Hipopro-

teinaemia, anaemia, bed-sores and urinary tract infections

are suggested as facilitating conditions.

MATERIAL
In our Clinic of Rehabilitation, later Clinic of Rehabili-

tation and Orthopedics, 139 patients with periarticular

ossifications were observed. A dominant group among

them had a history of medullar or radicular injuries as a

consequence of spinal fractures or luxations; commotions

of brain or cerebral truncus in traffic accidents were less

common.

In this paper a clinical material from 2005-2007 of

Clinic of Rehabilitation and Orthopedics was analyzed.

Ossifications were developing in 10 of the patients aged

20-58 years. The ossifications were diagnosed between

4 months to 2 years after the initial disease was diagno-

sed. In 5 cases the stage of ossification was advanced and

in another 5 initial – based on clinical findings (reduced

mobility, pain, swelling, warm joint, fever not reactic to

antibiotic therapy), lab tests (raised level of alkaline

phosphatase), radiograms, scintigraphy and CT of the

hips. The patients’ traumas were: medullar trauma after

fracture of vertebral body in 5 cases and vertebral con-

torsion in 1 case, one patient suffered from vascular

trauma of spinal cord, one with CNS lesion after a car-

diac arrest, another case of a septic acute pancreatitis, one

had a brain stroke, 2 suffered from ruptured aneurysms

of cerebral artries.

Most ossifications affected hip joints (6 cases; 1,4-2),

the patient after cardiac arrest had a multiple lesion (hip,

knee and ankle joints joints bilaterally and left elbow).

In 2 cases the process was diagnosed before radiological

changes appeared. Three patients were operated on for

ossifications. The operated patients were prequalified

based on maturity of the lesions: normal alkaline pho-

sphatase levels, sharp border of the lesion in radiogram

and localization disabling proper joint’s function. Seven

patients were treated with intravenous preparations of

bisphosphonates. Three of them were given pamidrona-

te 90mg:1-3doses, 1-2doses,1-1dose; four patients were

given ibandronate 3mg: 3-1dose, 1-2 doses. In all patients

the levels of alkaline phosphatase, calcium, phosphate in

blood serum were measured. Before the drug administra-

tion all patients showed an increased level of alkaline
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tów leczono operacyjnie. Warunkiem kwalifikacji do

zabiegu była „dojrzałość” skostnień: normalizacja pozio-

mów fosfatazy zasadowej i ostre odgraniczenie na zdję-

ciach rtg oraz lokalizacja uniemożliwiająca prawidłową

funkcję zajętego procesem stawu. Siedmiu pacjentów

leczono farmakologicznie (wlew dożylnego preparatu

bisfosfonianów). Trzem podawano preparat Pamidronia-

nu w dawce 90 mg – 1-3 krotnie, 1-2 krotnie, 1 -1 krot-

nie; czterem  - preparat Ibandronianu  w dawce 3mg –

3 -1 krotnie, 1- 2 krotnie. U wszystkich pacjentów przed

i po podaniu leku monitorowano poziomy fosfatazy

zasadowej, wapnia i fosforu w surowicy krwi. Przed

podaniem leku u wszystkich pacjentów obserwowano

znacznie podwyższone wartości fosfatazy zasadowej (452

– 230 U/l), które ulegały znaczącemu obniżeniu po

podaniu leku, wyraźniejszemu po podaniu preparatu

Ibandronianu (normalizacja wyników). U żadnego z pa-

cjentów leczonych farmakologicznie nie obserwowano

wznowy procesu.

Przypadek I:

56 letni pacjent hospitalizowany od kwietnia 2006r.,

początkowo w Klinice Neurologii, następnie Neurochi-

rurgii, gdzie trafił z rozpoznaniem krwawienia podpaję-

czynówkowego z pękniętego tętniaka lewej tętnicy środ-

kowej mózgu. Leczony operacyjnie (zaklipsowano szy-

pułę tętniaka). Bezpośrednio po zabiegu przeniesiony do

KIT. Przez tydzień chory leczony w śpiączce farmako-

logicznej, wentylowany mechanicznie. W badaniu tomo-

grafii komputerowej: cechy niedokrwienia lewej półkuli

mózgu. Pobyt powikłany infekcją dróg oddechowych. Po

ustabilizowaniu stanu (w połowie maja) chory ponownie

przeniesiony do Kliniki Neurochirurgii skąd po miesią-

cu przekazany do Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji. Przy

przyjęciu: afazją i głęboki niedowład prawostronny, chory

przytomny, w kontakcie wzrokowym, reagował na pro-

ste polecenia. W badaniu fizykalnym: przykurcz zgięcio-

wy prawego łokcia – odprowadzalny do 90°, przykurcz

zgięciowy prawego kolana – z deficytem wyprostu ok.

15°. Badania laboratoryjne wykazały cechy infekcji

w drogach moczowych bez objawów klinicznych, a na

zdjęciach rtg stwierdzono skostnienia okolicy prawego

biodra.

Poziomy fosfatazy zasadowej wynosiły: pod koniec

czerwca 210U/l, po tygodniu (lipiec 2006) 265U/l – dwa

dni po 2 pomiarze podano dożylny preparat Ibandronia-

nu. Po dwóch dniach od iniekcji poziom fosfatazy zasa-

dowej w surowicy wynosił 168 U/l, a po sześciu tygo-

dniach 78U/l (norma). Od tamtej pory brak progresji

skostnień. Zakres ruchu w stawie funkcjonalnie użytecz-

ny.

 

Przypadek II

33 letni pacjent w sierpniu 2006r. przyjęty do KIT

z rozpoznaniem samoistnego krwotoku śródmózgowego.

W chwili przyjęcia pacjent głęboko nieprzytomny (GCS

3pkt.), z niedowładem lewostronnym, zaintubowany,

wentylowany mechanicznie. W trybie pilnym wykonano

phosphatase (452-230U/l), the levels were strongly redu-

ced after administration of the pharmaceuticals, more

pronounced in patients, who were given ibandronate

(down to normal). None of this patients developed

a recurrent process.

Case I

A 56y.o. patient admitted initially to Clinic of Neuro-

logy, than transferred to Clinic of Neurosurgery after a

subarachnoid hemorrhage from a ruptured aneurysm of

left MCA was diagnosed. The peduncule of the aneu-

rysm was clipped. The patient was then admitted to ICU,

where pharmacological coma and mechanical ventilation

were carried on for 7 days. The CT scans revealed

ischemic left cerebral hemisphere. The postoperative

cours was complicated with a respiratory tract infection.

After patient’s stats stabilized, he was admitted back to

neurosurgery, and after a month admitted to Clinic of

Rehabilitation and Orthopedics. On admission patient

suffered from aphasia and severe right side hemipare-

sis, was conscious, with visual contact, reactive to sim-

ple commands. On physical examination: contraction of

90deg in a flexion of right elbow – retractable, flexio-

contraction of right knee with a 15deg. Deficite in exten-

sion. Asymptomatic urinary tract infection in urine test

and ossification of the right hip in a radiogram were

diagnosed.

The alkaline phosphatase levels were: 210U/l in June,

a week later in July 265U/l – two days after second test

ibandronate was administered intravenously. Two days

after the injection alkaline phosphatase level was 168U/l,

after six weeks 78U/l, i.e. within normal. Since that time

no progression of the ossifications was noted. Motion

range is functional capacity.

Case II

A 33y.o. patient admitted to ICU in August 2006 with

a diagnosis of spontaneous intracranial hemorrhage. On

admission was deeply unconscious (GCS 3pts.), left side

hemiparesis, intubated and under CMV. Urgent cranio-

tomy and evacuation of cerebral hematoma were done.

After the surgical intervention the patient was given

sedative treatment, CMV and catecholamines and paren-

teral nutrition were also introduced. A slow recovery

was observed. At the end of September 2006 patient was

transferred to Clinic of Neurology for further therapy.

During this stay an alimentary hemorrhage occurred. In

mid-October the patient was sent to the Rehabilitation

Center near home. Since then multiple hospitalizations

in Rehabilitation Wards were done. In mid-November

2006 initial periarticular ossification of the hip joint was

detected; alkaline phosphatase level 204,8U/l. In an

alien Medical Center oral therapy with bisphosphonate

of earlier generation was ordered. Despite a regular oral

therapy the process developed; alkaline phosphatase le-

vel were: Feb.,2007 – 256U/l Mar.,2007 – 278U/l.

Currently – massive and mature ossifications around left

hip joint impair vertical position trials as well as sitting
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kraniotomię i ewakuację krwiaka śródmózgowego. Po

zabiegu chory sedowany, wentylowany mechanicznie,

układ krążenia wspomagany wlewem amin katecholo-

wych,  żywiony pozajelitowo. Poprawa stanu ogólnego

następowała bardzo powoli. Pod koniec września chory

przeniesiony do Kliniki Neurologii celem dalszego lecze-

nia. Hospitalizacja powikłana ostrym krwawieniem

z przewodu pokarmowego. W połowie października

przeniesiony do Ośrodka Rehabilitacji w  pobliżu miej-

sca zamieszkania. Od tamtej pory wielokrotnie hospita-

lizowany w Oddziałach Rehabilitacji. W połowie listo-

pada 2006 rozpoznano rozpoczynające się skostnienia

okolicy lewego stawu biodrowego (poziom fosfatazy

zasadowej 204,8 U/l). W Ośrodku poza naszą Kliniką

włączono leczenie tabletkowym preparatem bisfosfonia-

nów niższej generacji. Mimo systematycznego przyjmo-

wania leku proces stale postępował (luty 2007– poziom

fosfatazy zasadowej - 256 U/l, marzec 2007 - 278 U/l).

Obecnie – masywne dojrzałe skostnienia okolicy lewe-

go stawu biodrowego utrudniające próby pionizacji oraz

siadanie (zgięcie biodra ograniczone do 60°). Pacjent

w trakcie kwalifikacji do operacyjnej  resekcji skostnień,

w naszej Klinice.

 

WNIOSKI
W związku z pojawieniem się dożylnych preparatów

bisfosfonianów nowszych generacji o stwierdzonej wy-

sokiej skuteczności klinicznej, uznajemy za zasadne

rozważnie ich stosowania w przypadku rozpoznania

procesu powstawania skostnień okołostawowych (zwłasz-

cza w przypadku chorych leżących), zamiast zarejestro-

wanego preparatu starszej generacji o dużo mniejszej

skuteczności.

(flexion in hip joint – 60deg.). Patient qualified for

resection of the heterotopic tissues in our Clinic.

CONCLUSIONS
In availability of intravenous preparations of newer ge-

neration bisphosphonates of a confirmed clinical effica-

cy, authors of the paper consider as justified therapy with

these drugs in patients with periarticular ossifications

(especially in laying/immobilized patients) instead of the

far less efficient, registered specimen of older generation.


