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Leczenie osteoporozy i osteopenii u dzieci – doświadczenia
własne
Danuta Chlebna-Sokół , Elżbieta Loba–Jakubowska, Agnieszka
Rusińska, Agnieszka Błaszczyk
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii AM w Łodzi
Celem pracy była ocena efektów skojarzonego leczenia (dieta
bogatowapniowa,
rehabilitacja
ruchowa
i
preparaty
farmakologiczne) u dzieci z obniżeniem mineralizacji kośćca.
Badaniami objęto 45 dzieci w wieku od 6.5 do 18 lat, w tym 28
chłopców i 17 dziewczynek. U 15 spośród nich rozpoznano
osteoprozę (13/15) lub osteopenię (2/15) w przebiegu innych
chorób (wtórną), natomiast u 30 były to zaburzenia pierwotne –
odpowiednio 16/30 i 14/30. Czasokres leczenia u tych pacjentów
wynosił od 6 miesięcy do 4. lat.
Wszyscy pacjenci otrzymywali preparaty wapnia i witaminy D. U

większości z nich stosowano dietę bogatowapniową i
rehabilitację ruchową dostosowaną do zaawansowania procesu
chorobowego. U części dzieci zastosowano ponadto kalcytoninę
lub bisfosfoniany.
Dzięki zastosowanej terapii u 70% (30/45) dzieci uzyskano
poprawę mineralizacji kośćca ocenianą na podstawie badania
denstometrycznego (metodą DEXA – program total body i spine).
Było to 23/30 pacjentów z pierwotnym obniżeniem mineralizacji
kośćca i 7/15 z zaburzeniami wtórnymi. U pozostałych dzieci
nie wykazano poprawy w badaniu densytometrycznym, z tym, że
niższe (aniżeli na początku leczenia) wartości Z- score
stwierdzono u kilku pacjentów ze szczególnie ciężkim
przebiegiem osteoporozy wtórnej.
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TREATMENT OF OSTEOPOROSIS AND OSTEOPENIA IN CHILDREN – OWN
EXPERIENCE
Danuta Chlebna-Sokot, Elzbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka
Rusinska, Agnieszka Blaszczyk,
Clinic of Propedeutics of Pediatry, Institute of Pediatry,
Medical University of Lodz, Poland
The aim of the study was to evaluate the effect of combined
therapy (calcium-rich diet, physical rehabilitation,
pharmacother- apy) in children with decreased mineralization
of the skeleton.
The examined group comprised 45 children aged 6.5 to 18 years
(28 boys and 17 girls). Secondary osteoporosis and osteopenia
were recognized respectively in 13 and 2 of the 15 children.
Primary osteoporosis and osteopenia were estimated
respectively in 16 and 14 of the 30 children. Patients had
been treated for 6 months to 4 years.
The total group received calcium and vitamin D supplements. In
the majority of treated children a calcium-rich diet and

physical rehabilitation adjusted to the advancement of the
disease were applied. In some cases additionally calcitionin
or fosamax was also used.
The applied treatment led to the improvement of skeletal
mineralization in 70% (30/45). It was estimated at bone
densitometry (DEXA method, total body and spine). We would
like to notice that an improvement was observed in 23 of the
30 children with primary, but only in 7 of 15 patients with
secondary disease. In the remainder of the children there was
no improve¬ment; some of them had even lower values of Z-score
than at the beginning of therapy. It was probably caused by an
especially severe course of secondary osteoporosis in those
patients.

