Osteoporozy wtórne
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Wprowadzenie
Osteoporoza definiowana jest jako zmniejszenie g´stoÊci mineralnej koÊci (BMD) poni˝ej 2,5 odchylenia standardowego w odniesieniu do szczytowej masy kostnej ze zmianà jej
mikroarchitektury i wzmo˝onà ∏amliwoÊcià. Osteoporoza
wtórna to ubytek masy kostnej spowodowany czynnikami
innymi ni˝ fizjologiczny proces starzenia. U ok. 30% kobiet
po menopauzie z rozpoznanà osteoporozà i w 50-80% przypadków osteoporozy u m´˝czyzn wnikliwa diagnostyka pozwala na wykrycie wtórnego pod∏o˝a osteoporozy.1
Do najcz´stszych przyczyn osteoporozy wtórnej nale˝à:
d∏ugotrwa∏e stosowanie glikokortykosteroidów, przewlek∏e
choroby stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów,
choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby tarczycy, przytarczyc, nadczynnoÊç nadnerczy, choroby przewodu pokarmowego i przewlek∏e choroby nerek.
Reumatoidalne zapalenie stawów a osteoporoza
W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) dochodzi do ograniczonego zmniejszenia g´stoÊci mineralnej koÊci
(BMD) w okolicy obj´tych chorobà stawów oraz do uogólnionej osteoporozy. Oko∏ostawowa osteopenia jest wynikiem
lokalnego nasilenia resorpcji kostnej, natomiast uogólniona
osteoporoza wynika z przewagi resorpcji tkanki kostnej nad
jej tworzeniem. W patogenezie osteoporozy u chorych na rzs
biorà udzia∏ cytokiny wytwarzane w procesie zapalenia, takie
jak interleukina 1, czynnik martwicy nowotworów alfa
(TNF-α), interleukina 6.2 Uogólniona osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów dotyczy koÊci beleczkowej
oraz korowej. Zmniejszone tworzenie tkanki kostnej w przebiegu rzs obserwowane jest zarówno u chorych niestosujàcych glikokortykosteroidów, jak i u leczonych tymi preparatami.3 Poza steroidoterapià na ubytek masy kostnej u chorych
na rzs majà wp∏yw takie czynniki jak ograniczenie aktywnoÊci
fizycznej spowodowane chorobà podstawowà i wspó∏istniejàce niedo˝ywienie.4 Glikokortykosteroidy sà szeroko stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Podanie
tych leków we wczesnym okresie choroby przyspiesza ust´powanie objawów klinicznych i wp∏ywa korzystnie na zahamowanie progresji zmian w stawach. Leki te stanowià równoczeÊnie istotny czynnik nasilajàcy osteoporoz´ u chorych
na rzs. Przewlek∏a steroidoterapia, nawet ma∏ymi dawkami
prednizonu, nieprzekraczajàcymi 7,5 mg/24 h, nasila ubytek
masy kostnej i zwi´ksza ryzyko z∏amaƒ o blisko 80%, wi´ksze
dawki glikokortykosteroidów stwarzajà wi´ksze wzgl´dne ryzyko z∏amaƒ – 2,27.5 U chorych na rzs, a zw∏aszcza u osób
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stosujàcych glikokortykosteroidy, powinno si´ regularnie
wykonywaç badanie densytometryczne i stosowaç leki
zmniejszajàce ubytek masy kostnej. Zalecenia te nie sà jednak
dostatecznie rozpowszechnione i realizowane. Badania amerykaƒskie wskazujà, ˝e tylko 42% chorych stosujàcych przewlekle glikokortykosteroidy z powodu rzs otrzymuje jednoczeÊnie leczenie prewencyjne.4

Choroba zwyrodnieniowa stawów a osteoporoza
Choroba zwyrodnieniowa stawów nale˝y do najcz´stszych
przewlek∏ych chorób uk∏adu kostno-stawowego w starzejàcych si´ spo∏eczeƒstwach. W wyniku procesów destrukcyjnych i degeneracyjnych w chrzàstkach stawowych dochodzi do ograniczenia ruchomoÊci stawów z towarzyszàcym
bólem, co w istotny sposób ogranicza aktywnoÊç ruchowà
chorych i sprzyja osteoporozie wtórnej. Zmniejszenie mechanicznego obcià˝enia koÊci hamuje tworzenie koÊci i nasila jej resorpcj´, prowadzàc do tzw. osteoporozy z unieruchomienia. Szczególnie dotkni´ta tym procesem jest koÊç
gàbczasta. Najwa˝niejszym post´powaniem prewencyjnym
w tej postaci osteoporozy jest profilaktyka polegajàca na
wykonywaniu çwiczeƒ wzmacniajàcych mi´Ênie i usprawniajàcych stawy oraz obcià˝ajàcych koÊci. Rehabilitacja ruchowa powinna byç prowadzona w sposób kontrolowany,
aby uniknàç nadmiernego obcià˝enia dotkni´tych chorobà
stawów. D∏ugotrwa∏e ograniczenie aktywnoÊci fizycznej
z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów z towarzyszàcym bólem, zw∏aszcza u osób starszych, prowadzi cz´sto
do istotnego zmniejszenia g´stoÊci mineralnej koÊci, wymagajàcej interwencji farmakologicznej.6
Osteoporoza posteroidowa
Glikokortykosteroidy stosowane sà od ponad 50 lat i odgrywajà istotnà rol´ w leczeniu wielu schorzeƒ o pod∏o˝u zapalnym i autoimmunologicznym. WÊród licznych dzia∏aƒ niepo˝àdanych tych leków nale˝y wymieniç
osteoporoz´ z towarzyszàcymi z∏amaniami koÊci. Glikokortykosteroidy powodujà szybki ubytek masy kostnej,
wynoszàcy 10-15% w ciàgu pierwszych miesi´cy stosowania oraz mniejszy ubytek wynoszàcy ok. 2-5% rocznie
w przebiegu dalszego leczenia.7 Patomechanizm osteoporozy posteroidowej jest z∏o˝ony. Poprzez wp∏yw na osteoblasty i osteoklasty glikokortykosteroidy upoÊledzajà
tworzenie koÊci beleczkowej oraz korowej. W wyniku steroidoterapii dochodzi do hamowania rekrutacji, proliferacji i dojrzewania osteoblastów, nasilenia ich apoptozy oraz
hamowania procesu ró˝nicowania hematopoetycznych
komórek szpiku w kierunku osteoklastów.8 Dodatkowymi
czynnikami wp∏ywajàcymi niekorzystnie na metabolizm
tkanki kostnej w przebiegu steroidoterapii jest zmniejsze-
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nie wch∏aniania zwrotnego wapnia w cewkach nerkowych
i upoÊledzenie wch∏aniania wapnia w przewodzie pokarmowym. Istotne znaczenie w patogenezie osteoporozy
posteroidowej ma równie˝ indukowany tymi lekami hipogonadyzm wynikajàcy zarówno z hamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, jak i z bezpoÊredniego zmniejszenia steroidogenezy w jajnikach
i jàdrach. Ponadto ubytek tkanki kostnej w przebiegu steroidoterapii mogà nasiliç takie czynniki jak zmniejszona
masa kostna przed rozpocz´ciem leczenia, niedobór witaminy D, nadczynnoÊç przytarczyc, ujemny bilans wapniowy, przewlek∏a niewydolnoÊç nerek, kwasica metaboliczna oraz niedo˝ywienie.7 Zmniejszenie masy kostnej
uwarunkowane steroidoterapià wykrywane jest najwczeÊniej w obr´bie kr´gos∏upa l´dêwiowego. Wykazano, ˝e
stosowanie prednizonu w dawce wi´kszej ni˝ 7,5 mg/24 h
d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce powoduje ubytek masy kostnej
u prawie 50% leczonych oraz znacznie zwi´ksza ryzyko
z∏amaƒ – do 2,27.5
Post´powanie w osteoporozie posteroidowej ma na
celu utrzymanie istniejàcej masy kostnej i zapobieganie
jej dalszej utracie, zmniejszenie bólu towarzyszàcego pojawiajàcym si´ z∏amaniom oraz zwi´kszenie si∏y mi´Êniowej. Cele te mo˝na osiàgnàç poprzez modyfikacj´ trybu
˝ycia, stosowanie odpowiedniej diety oraz farmakoterapi´
(tab. 1). Dieta powinna zawieraç zwi´kszonà iloÊç wapnia, dodatkowo nale˝y suplementowaç wapƒ w iloÊci
1000-1500 mg/24 h. U osób wydalajàcych ponad 300 mg
wapnia z moczem w ciàgu doby wskazane jest zastosowanie diety niskosodowej i diuretyków tiazydowych
(12,5-25 mg hydrochlorotiazydu na dob´).7 Istotne znaczenie w zapobieganiu osteoporozie posteroidowej ma
witamina D, a zw∏aszcza jej aktywne metabolity. Leki
te poprawiajà wch∏anianie wapnia w przewodzie pokarmowym i zwi´kszajà mineralizacj´ macierzy kostnej.
Tabela 1. Zalecenia dotyczàce zapobiegania
i leczenia osteoporozy posteroidowej*
Chorzy rozpoczynajàcy leczenie glikokortykosteroidami w dawce wi´kszej ni˝ 5 mg prednizonu/24 h przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce
– modyfikacja stylu ˝ycia, zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej
– zaprzestanie palenia papierosów
– zmniejszenie spo˝ycia alkoholu
– suplementacja wapnia
– suplementacja witaminy D (800 IU/24 h lub aktywne
postacie witaminy D jak alfakalcidol w dawce 1µg/24 h
lub kalcitriol 0,5 µg/24 h)
– stosowanie bisfosfonianów u m´˝czyzn i kobiet
po menopauzie
Dodatkowe zalecenia u chorych d∏ugotrwale leczonych
prednizonem w dawce wi´kszej ni˝ 5 mg/24 h
– hormonalna terapia zast´pcza u kobiet i m´˝czyzn
z niedoborem hormonów p∏ciowych
– regularne wykonywanie densytometrii co 6-12 miesi´cy
– stosowanie bisfosfonianów u wszystkich chorych
z osteopenià lub osteoporozà
*
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Wykazano znamienne zmniejszenie utraty masy kostnej
w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa u chorych leczonych
glikokortykosteroidami i jednoczeÊnie stosujàcych 1 µg
alfakalcidolu/24 h w porównaniu z grupà chorych nieotrzymujàcych witaminy D.9 Taka dawka alfakalcidolu
lub 0,5 µg kalcitriolu zalecana jest u chorych przewlekle
leczonych glikokortykosteroidami w celu przywrócenia
prawid∏owego bilansu wapniowego.
Wyniki du˝ych randomizowanych, kontrolowanych
badaƒ klinicznych potwierdzi∏y skutecznoÊç bisfosfonianów: etydronianu, alendronianu i rizedronianu w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy posteroidowej.10 Stosowanie
bisfosfonianów (alendronianu i rizedronianu) zwi´ksza∏o
g´stoÊç mineralnà koÊci w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa u chorych przewlekle leczonych glikokortykosteroidami
oraz istotnie zmniejsza∏o ryzyko z∏amaƒ kr´gów. Zatem
u leczonych glikokortykosteroidami kobiet przed menopauzà, u kobiet po menopauzie stosujàcych hormonalnà
terapi´ zast´pczà oraz u m´˝czyzn zaleca si´ 5 mg alendronianu lub 5 mg rizedronianu, a u kobiet po menopauzie
niestosujàcych estrogenów alendronian lub rizedronian
w dawce 10 mg.10
Ze wzgl´du na udzia∏ niedoboru hormonów p∏ciowych
w patogenezie osteoporozy posteroidowej stosowanie substytucji tych hormonów w prewencji i leczeniu tej postaci
osteoporozy jest uzasadnione. U kobiet po menopauzie
oraz u m∏odszych kobiet z zaburzeniami miesiàczkowania
i niedoborem estrogenów nale˝y, po uwzgl´dnieniu przeciwwskazaƒ, zastosowaç hormonalnà terapi´ zast´pczà.
U m´˝czyzn z obni˝onym st´˝eniem testosteronu stosujàcych przewlekle glikokorykosteroidy leczenie testosteronem zwi´ksza∏o istotnie g´stoÊç mineralnà koÊci w odcinku
l´dêwiowym kr´gos∏upa.10 Nie wykazano jednoznacznie
zmniejszenia cz´stoÊci wyst´powania z∏amaƒ koÊci u osób
z osteoporozà posteroidowà stosujàcych hormonalnà terapi´ zast´pczà.10
Kalcytonina jest znacznie mniej skuteczna w zapobieganiu
osteoporozie posteroidowej ni˝ bisfosfoniany.7 Lek ten stosowany jest g∏ównie u chorych nietolerujàcych bisfosfonianów,
nie jest zalecany w prewencji osteoporozy posteroidowej
w momencie rozpocz´cia leczenia glikokortykosteroidami.10
Nie ma równie˝ przekonujàcych danych dotyczàcych przydatnoÊci stosowania fluorków w zapobieganiu osteoporozie
posteroidowej.7
W osteoporozie posteroidowej dochodzi do zmniejszenia
g´stoÊci mineralnej i jakoÊci koÊci, co istotnie nasila ryzyko
z∏amaƒ. U chorych rozpoczynajàcych przynajmniej trzymiesi´czne leczenie glikokortykosteroidami nale˝y wykonaç pomiar g´stoÊci mineralnej koÊci w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa i/lub górnej nasadzie koÊci udowej i wdro˝yç
post´powanie prewencyjne lub terapeutyczne w zale˝noÊci
od wyniku badania. U osób z prawid∏owà g´stoÊcià mineralnà koÊci (T-score>-1,0), poza modyfikacjà stylu ˝ycia i zaniechaniem u˝ywek, nale˝y suplementowaç wapƒ i witamin´ D. U kobiet po menopauzie nale˝y dodatkowo rozwa˝yç
hormonalnà terapi´ zast´pczà oraz podawanie bisfosfonianów, gdy leczenie glikokortykosteroidami planowane jest na
d∏u˝szy czas. Bisfosfoniany wskazane sà równie˝ u m´˝czyzn, gdy planowana jest d∏ugotrwa∏a steroidoterapia.10
Bisfosfoniany zalecane sà te˝ u kobiet z obni˝onà g´stoÊcià
mineralnà koÊci bez wzgl´du na wiek. Prewencj´ i leczenie
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osteoporozy posteroidowej nale˝y stosowaç tak d∏ugo, jak
d∏ugo konieczne jest podawanie glikokortykosteroidów.

Osteoporoza w nadczynnoÊci kory nadnerczy
Ubytek masy kostnej wyst´pujàcy u chorych z nadczynnoÊcià kory nadnerczy jest spowodowany podobnymi czynnikami jak w przypadku d∏ugotrwa∏ej kortykoterapii. W przebiegu hiperkortyzolizmu spowodowanego gruczolakiem
przysadki mózgowej wytwarzajàcym ACTH, gruczolakiem
bàdê przerostem kory nadnerczy lub te˝ (bardzo rzadko)
ektopowym wydzielaniem ACTH cz´sto pojawia si´ osteopenia lub osteoporoza z towarzyszàcymi z∏amaniami kr´gów ju˝ we wczesnym okresie choroby. Gdy u m∏odej osoby pojawi si´ niewyjaÊnione zmniejszenie masy kostnej ze
z∏amaniami kr´gów, nale˝y przeprowadziç diagnostyk´
hormonalnà w poszukiwaniu tej endokrynopatii. Zawsze
nale˝y te˝ podejrzewaç t´ postaç wtórnej osteoporozy, gdy
zaburzeniom mineralizacji koÊci towarzyszà objawy kliniczne hiperkortyzolizmu. Po skutecznym leczeniu operacyjnym gruczolaka przysadki lub nadnercza dochodzi do
istotnej poprawy zarówno g´stoÊci mineralnej, jak i mikroarchitektury koÊci.11
Osteoporoza w chorobach tarczycy
Hormony tarczycy wywierajà istotny wp∏yw na przemian´
tkanki kostnej. W nadczynnoÊci tarczycy dochodzi do przyspieszenia obrotu kostnego na skutek przewagi aktywacji
osteoklastów nad osteoblastami. Zwi´kszona resorpcja
kostna dotyczy g∏ównie koÊci korowej. Nieleczona nadczynnoÊç tarczycy prowadzi do obni˝enia BMD. Dodatkowym czynnikiem nasilajàcym resorpcj´ tkanki kostnej jest
stymulacja osteoklastów przez proces autoimmunologiczny
w chorobie Gravesa-Basedowa. U kobiet i m´˝czyzn
z nadczynnoÊcià tarczycy stwierdzono obni˝enie g´stoÊci
mineralnej koÊci, zarówno w obr´bie kr´gos∏upa l´dêwiowego, jak i szyjki koÊci udowej, nie obserwowano jednak
wi´kszej cz´stoÊci z∏amaƒ.12,13 Skuteczne leczenie nadczynnoÊci tarczycy zarówno farmakologiczne, jak i chirurgiczne, prowadzi do znaczàcego zwi´kszenia BMD.13
Leczenie tyroksynà chorych z niedoczynnoÊcià tarczycy
lub wolem mo˝e prowadziç do subklinicznej postaci nadczynnoÊci tarczycy. WÊród chorych poddanych takiemu
leczeniu istotnà utrat´ tkanki kostnej i zagro˝enie z∏amaniami obserwowano w grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym.13
Osteoporoza w chorobach przytarczyc
Radiologiczne zmiany kostne pod postacià resorpcji
podokostnowej oraz osteitis fibrosa cystica nale˝à do
klasycznego obrazu pierwotnej nadczynnoÊci przytarczyc
uwarunkowanej najcz´Êciej gruczolakiem przytarczyc,
znacznie rzadziej rakiem. Do innych objawów klinicznych
tej choroby nale˝y kamica nerkowa, choroba wrzodowa
i zapalenie trzustki. W ostatnich latach, w zwiàzku z coraz
powszechniejszym oznaczaniem st´˝enia wapnia ca∏kowitego i zjonizowanego w surowicy, znacznie cz´Êciej wykrywa si´ skàpoobjawowe lub bezobjawowe postacie pierwotnej nadczynnoÊci przytarczyc, które charakteryzujà si´
∏agodnà hiperkalcemià, hipofosfatemià i podwy˝szonym
st´˝eniem parathormonu (PTH) w surowicy. D∏ugotrwa∏e
podwy˝szone wydzielanie PTH przebiega z nasilonym obOSTEOPOROZY WTÓRNE
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rotem kostnym, zwi´kszonà resorpcjà koÊci zale˝nà od
osteoklastów i zwi´kszonà aktywnoÊcià osteoblastów.
W ci´˝kich postaciach pierwotnej nadczynnoÊci przytarczyc
dochodzi do du˝ego zmniejszenia masy kostnej, zarówno
koÊci korowej, jak i beleczkowej, oraz zwi´kszonego ryzyka
z∏amaƒ, zw∏aszcza koÊci d∏ugich. W ∏agodnych postaciach
choroby g´stoÊç mineralna koÊci beleczkowej jest zwykle
prawid∏owa, a nawet czasem zwi´kszona, natomiast ubytek
cz´Êci korowej koÊci jest doÊç znaczny.14 U takich chorych
najwi´ksze znaczenie diagnostyczne ma densytometria dystalnego odcinka koÊci promieniowej ujawniajàca obni˝enie BMD. Leczenie operacyjne polegajàce na usuni´ciu
gruczolaka przytarczyc nie jest aktualnie zalecane u wszystkich chorych. WÊród wskazaƒ do operacji wymienia si´
znamienne obni˝enie BMD w odcinku dystalnym koÊci
promieniowej (tab. 2).15,16 U chorych, którzy nie zostali
zakwalifikowani do leczenia operacyjnego nale˝y unikaç
tiazydowych leków moczop´dnych, gdy˝ mogà zwi´kszyç
kalcemi´, przeciwskazane jest te˝ podawania wapnia i preparatów witaminy D. U kobiet w wieku pomenopauzalnym, które nie zosta∏y zakwalifikowane do leczenia operacyjnego nale˝y rozwa˝yç hormonalnà terapi´ zast´pczà.16
Wtórna nadczynnoÊç przytarczyc towarzyszy najcz´Êciej
przewlek∏ej hipokalcemii. Ta endokrynopatia wyst´puje na
ogó∏ w przebiegu przewlek∏ych chorób nerek z upoÊledzeniem ich czynnoÊci wydalniczej, rzadziej towarzyszy przewlek∏ym chorobom przewodu pokarmowego.

Osteoporoza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego
Przewlek∏e choroby jelit, wàtroby i trzustki powodujà zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej. W chorobach tych dochodzi do zaburzeƒ przyswajania wa˝nych dla tworzenia koÊci sk∏adników mineralnych takich jak wapƒ, fosforany,
magnez oraz witamin, w tym witaminy D i K, jak równie˝
do niedostatecznej syntezy aktywnego metabolitu witaminy D (zaburzenia 25-hydroksylacji witaminy D w chorobach wàtroby). Ponadto cytokiny zapalne wytwarzane
w przebiegu niektórych chorób przewodu pokarmowego
oraz stosowane w leczeniu tych chorób leki, a zw∏aszcza glikokortykosteroidy, mogà wywieraç negatywny wp∏yw na
metabolizm tkanki kostnej. Osteoporoza jest cz´stym, ale
nie jedynym metabolicznym schorzeniem koÊci rozpoznawanym w chorobach przewodu pokarmowego. Badanie hiTabela 2. Wskazania do leczenia operacyjnego pierwotnej
nadczynnoÊci przytarczyc (zalecenia Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego)
Wskazania bezwzgl´dne
– radiologiczne cechy osteitis fibrosa cystica
– kamica lub wapnica nerkowa
– kalcemia >12 mg/dl
– kalciuria >400 mg/24 h
– BMD dystalnego odcinka koÊci promieniowej <-2,0 SD
w stosunku do p∏ci i wieku
– zapalenie trzustki, zaburzenia nerwowo-mi´Êniowe
Wskazania wzgl´dne
– wiek poni˝ej 50 lat
– pogarszanie si´ czynnoÊci nerek i/lub sprawnoÊci intelektualnej
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stomorfometryczne koÊci poza osteoporozà wyró˝nia wtórnà nadczynnoÊç przytarczyc, bez i z niedoborem witaminy D, oraz osteomalacj´. Poza czynnikami zwiàzanymi
z chorobà podstawowà osteoporoza w chorobach przewodu pokarmowego mo˝e byç nasilona przez wspó∏dzia∏anie
czynników nieswoistych, takich jak niew∏aÊciwa dieta, nieaktywny tryb ˝ycia, unikanie nas∏onecznienia, stosowanie leków niekorzystnie wp∏ywajàcych na przemian´ tkanki kostnej. Ponadto przy interpretacji badania BMD wykonanego
metodà dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej
(DXA) u osób ze schorzeniami przewodu pokarmowego
nale˝y uwzgl´dniç cz´ste wahania masy cia∏a, w tym sk∏adnika t∏uszczowego.17 U chorych z zaburzeniami metabolizmu tkanki kostnej w przebiegu schorzeƒ przewodu pokarmowego nale˝y wykonaç badania laboratoryjne istotne
w diagnostyce ró˝nicowej przyczyny tej osteopatii. Badania
te obejmujà morfologi´ krwi, st´˝enia wapnia ca∏kowitego
i zjonizowanego w surowicy, st´˝enia fosforanów i kreatyniny w surowicy, aktywnoÊç fosfatazy zasadowej w surowicy,
u m´˝czyzn st´˝enie testosteronu w surowicy, a w wybranych przypadkach nale˝y oznaczyç st´˝enie witaminy D
w surowicy i wykonaç elektroforez´ bia∏ek surowicy.17,18

Tabela 3. Profilaktyka i leczenie osteoporozy w chorobach
przewodu pokarmowego w oparciu o wytyczne
Amerykaƒskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego17
Modyfikacja stylu ˝ycia
– zwi´kszenie aktywnoÊci ruchowej
– zaprzestanie palenia papierosów
– ograniczenie alkoholu
– dieta bezglutenowa u chorych z rozpoznanà celiakià oraz
z zaburzeniami wch∏aniania o niejasnej etiologii
Adekwatna zawartoÊç wapnia w diecie
– 1000 mg wapnia elementarnego/24 h u m´˝czyzn przed 50 r.˝.
i kobiet przed menopauzà
– 1500 mg elementarnego wapnia u starszych m´˝czyzn i kobiet
po menopauzie
– w przewlek∏ym zapaleniu trzustki konieczna suplementacja
enzymatyczna korygujàca biegunk´ t∏uszczowà i poprawiajàca
wch∏anianie wapnia
– u osób wydalajàcych z moczem wi´cej ni˝ 4 mg wapnia/kg m.c.
wskazane podanie diuretyków tiazydowych
Witamina D
– w profilaktyce osteoporozy witamina D w dawce 400-800 IU/24 h
– u chorych z niedoborem witaminy D (st´˝enie w surowicy 25-OH-D
poni˝ej 15 ng/ml) du˝e dawki witaminy D – 50 000 IU 2-3 x tyg.,
do osiàgni´cia st´˝enia 25-30 ng/ml, lub aktywny metabolit
witaminy D – kalcitriol pod Êcis∏à kontrolà kalcemii
Leczenie hormonalne
– u kobiet po menopauzie nale˝y rozwa˝yç hormonalnà terapi´
zast´pczà lub stosowanie selektywnych modulatorów receptorów
estrogenowych (SERM)
– u m´˝czyzn z hipogonadyzmem – testosteron, je˝eli nie ma
przeciwwskazaƒ
Bisfosfoniany
– zalecane zw∏aszcza u chorych po przeszczepieniu wàtroby oraz
u stosujàcych przewlekle glikokortykosteroidy
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U chorych poddanych resekcji ˝o∏àdka wyst´puje zarówno osteomalacja, jak i osteoporoza. To ostatnie schorzenie wyst´puje cz´Êciej, dotyczy 32-42% chorych po gastrektomii i towarzyszy mu zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ
koÊci. Zabiegi operacyjne wykonywane w celu zmniejszenia wydzielania soku ˝o∏àdkowego, takie jak wagotomia,
nie wià˝à si´ ze zwi´kszonym ryzykiem osteoporozy i z∏amaƒ koÊci. W patogenezie osteoporozy po resekcji ˝o∏àdka
istotne znaczenie ma upoÊledzone wch∏anianie wapnia
i witaminy D na skutek przyspieszonego pasa˝u treÊci pokarmowej, ale bardzo cz´sto wspó∏istniejà te˝ inne czynniki ryzyka tej patologii kostnej. St´˝enie wapnia i fosforanów w surowicy u tych chorych jest zwykle prawid∏owe,
cz´sto jest to wynikiem mobilizacji wapnia z koÊci. Szczególnie nara˝eni na wystàpienie osteoporozy z towarzyszàcymi z∏amaniami sà chorzy, którzy przebyli gastrektomi´
przed ponad 10 laty, kobiety i m´˝czyêni po 50 r.˝. oraz
osoby z hipogonadyzmem.18
W chorobach zapalnych jelit osteoporoza wyst´puje u ok.
15% chorych. Cz´stoÊç tej patologii kostnej nasila si´ wraz
z wiekiem, w podobnym stopniu dotyczàc kobiet i m´˝czyzn. Ryzyko wzgl´dne z∏amaƒ koÊci w chorobach zapalnych jelit jest o 40% wi´ksze ni˝ w populacji ogólnej i wzrasta wraz z wiekiem zarówno u kobiet, jak i u m´˝czyzn.
Patogeneza osteoporozy w chorobie Crohna i wrzodziejàcym zapaleniu jelita grubego jest z∏o˝ona. Do powstania tej
patologii kostnej przyczyniajà si´ zaburzenia wch∏aniania
wapnia i witaminy D, niedobór witaminy K, jak równie˝
sam proces zapalny przebiegajàcy z uwolnieniem cytokin.
Nie mo˝na równie˝ pominàç wp∏ywu glikokortykosteroidów stosowanych w leczeniu tych chorób.17,18
W chorobie trzewnej dochodzi do zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej na skutek nieprawid∏owego wch∏aniania wapnia i witaminy D z nast´powym rozwojem wtórnej
nadczynnoÊci przytarczyc. W schorzeniu tym metaboliczna
choroba koÊci mo˝e przebiegaç pod postacià osteomalacji,
osteoporozy lub te˝ mieç charakter mieszany. Wykazano,
˝e osteoporoza znamiennie cz´Êciej wyst´puje w celiakii,
w tym równie˝ w bezobjawowych postaciach choroby.
U osób ze Êwie˝o rozpoznanà celiakià cz´stoÊç osteoporozy
ocenianej metodà DEXA w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa wynosi∏a 28%, a w szyjce koÊci udowej 15%. Najwi´ksze
zagro˝enie osteoporozà w tym schorzeniu przewodu pokarmowego wyst´puje u kobiet po menopauzie. Ryzyko z∏amaƒ koÊci u osób z chorobà trzewnà jest wi´ksze ni˝
w ogólnej populacji. Cz´stoÊç z∏amaƒ koÊci w grupie osób,
które nie ukoƒczy∏y 70 r.˝. wynosi∏a ok. 40% i by∏a ponaddwukrotnie wi´ksza ni˝ w ogólnej populacji. G´stoÊç
mineralna koÊci oceniona metodà DEXA u chorych na celiaki´ nie jest udowodnionym wskaênikiem ryzyka z∏amaƒ
koÊci. Po zastosowaniu diety bezglutenowej dochodzi do
istotnego wzrostu BMD, najwi´kszy wzrost obserwowany
jest w ciàgu pierwszego roku i wynosi ok. 5%. Stosowanie
diety bezglutenowej u dzieci stwarza du˝à szans´ na odbudow´ masy kostnej; u doros∏ych, pomimo leczenia BMD
jest zwykle ni˝sze ni˝ u osób zdrowych dobranych pod
wzgl´dem p∏ci i wieku. Wysoka cz´stoÊç osteoporozy
u chorych na celiaki´, w tym równie˝ bezobjawowà, wskazuje na celowoÊç zastosowania diety bezglutenowej u osób
z rozpoznanà osteoporozà nawet przy dyskretnych objawach zespo∏u z∏ego wch∏aniania.17,18
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W przewlek∏ych chorobach wàtroby dochodzi do zaburzeƒ procesu 25-hydroksylacji witaminy D z nast´powym
zaburzeniem wch∏aniania wapnia. Do innych czynników
wp∏ywajàcych negatywnie na metabolizm tkanki kostnej nale˝à wytwarzane w zapalnych chorobach wàtroby cytokiny,
niedobór witaminy K, przewlek∏e nadu˝ywanie alkoholu
etylowego, terapia glikokortykosteroidami oraz towarzyszàcy niewydolnoÊci wàtroby hipogonadyzm. W niecholestatycznych chorobach wàtroby choroba metaboliczna koÊci
najcz´Êciej przybiera postaç osteoporozy, znacznie rzadziej
osteomalacji.19 Szczególnie du˝e ryzyko osteoporozy wyst´puje u chorych z zaawansowanymi przewlek∏ymi chorobami wàtroby. T´ patologi´ kostnà stwierdzono u 37% chorych zakwalifikowanych do transplantacji wàtroby.20 Na
razie brak du˝ych, kontrolowanych badaƒ okreÊlajàcych ryzyko z∏amaƒ u chorych z osteoporozà w przebiegu przewlek∏ych chorób wàtroby.
Po przeszczepieniu wàtroby pojawiajà si´ nowe czynniki,
które uczestniczà w powstawaniu osteoporozy. Nale˝à do
nich leki immunosupresyjne, zw∏aszcza glikokortykosteroidy, antykoagulanty oraz przewlek∏a nefropatia spowodowana stosowaniem inhibitorów kalcineuryny. Obni˝enie
BMD oraz zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ kr´gów wyst´puje
zw∏aszcza w pierwszym roku po przeszczepieniu wàtroby.21
Przewlek∏e choroby trzustki przebiegajàce z niewydolnoÊcià zewnàtrzwydzielniczà tego narzàdu prowadzà do zaburzeƒ w trawieniu t∏uszczów z nast´powym upoÊledzeniem
wch∏aniania wapnia i witaminy D. Czynniki te sprzyjajà powstawaniu osteoporozy. Brak kontrolowanych badaƒ okreÊlajàcych rzeczywistà cz´stoÊç wyst´powania osteoporozy i ryzyko z∏amaƒ u chorych z przewlek∏ym zapaleniem trzustki.
Ryzyko powstania osteoporozy i z∏amaƒ koÊci zale˝y
nie tylko od podstawowej choroby przewodu pokarmowego, ale te˝ od innych czynników wspó∏istniejàcych.
W profilaktyce tej patologii kostnej i jej leczeniu nale˝y
zatem post´powaç indywidualnie. Podstawowe zasady prewencji i leczenia osteoporozy w chorobach przewodu pokarmowego przedstawia tab. 3.

Osteoporoza w przewlek∏ych chorobach nerek
WÊród licznych powik∏aƒ przewlek∏ej niewydolnoÊci nerek
zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej okreÊlane mianem
osteodystrofii nerkowej sà znane od ponad 50 lat. Przyczynà
tej patologii jest retencja fosforanów zwiàzana z pogarszajàcà
si´ czynnoÊcià nerek z nast´powà hipokalcemià i zaburzeniami czynnoÊci przytarczyc, jak równie˝ upoÊledzone wytwarzanie aktywnego metabolitu witaminy D. Aktualnie
wyró˝nia si´ dwa typy osteodystrofii nerkowej – chorob´
przebiegajàcà z wysokim obrotem kostnym, w której dominujà cechy wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc, i chorob´ z niskim obrotem kostnym, zwanà inaczej adynamicznà chorobà
koÊci. Na razie dok∏adne okreÊlenie rodzaju patologii kostnej
w przebiegu przewlek∏ych chorób nerek jest mo˝liwe jedynie
w wyniku oceny bioptatu koÊci. Jest to jednak badanie bardzo
inwazyjne i nie znalaz∏o powszechnego zastosowania. Badanie BMD metodà DEXA u chorych z przewlek∏ymi chorobami nerek, a zw∏aszcza z niewydolnoÊcià nerek, ma wartoÊç
ograniczonà, nie pozwala na ró˝nicowanie rodzaju osteodystrofii nerkowej. WartoÊç BMD w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa u chorych z przewlek∏à niewydolnoÊcià nerek mo˝e
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byç zawy˝ona w zwiàzku z cz´stymi zwapnieniami w naczyniach krwionoÊnych, w tym w aorcie brzusznej. Nie stwierdzono te˝ istotnej zale˝noÊci mi´dzy BMD koÊci beleczkowej a ryzykiem z∏amaƒ u chorych z niewydolnoÊcià nerek,
chocia˝ cz´stoÊç z∏amaƒ koÊci w tej grupie chorych jest zdecydowania wi´ksza ni˝ w ogólnej populacji.22,23 Zatem
u osób z przewlek∏ymi chorobami nerek nie znajduje zastosowania klasyczna definicja osteoporozy wg WHO. Równie˝
zastosowanie leków u˝ywanych standardowo w leczeniu
osteoporozy w populacji ogólnej, u chorych z przewlek∏à
niewydolnoÊcià nerek jest kontrowersyjne. Wp∏yw takich leków jak estrogeny, SERM, bisfosfoniany i kalcytonina na g´stoÊç mineralnà koÊci, obrót kostny i ryzyko z∏amaƒ w tej
grupie chorych nie zosta∏ przebadany w du˝ych kontrolowanych próbach klinicznych.23 Leczenie osteodystrofii nerkowej u chorych z przewlek∏à niewydolnoÊcià nerek, poza adekwatnym leczeniem nerkozast´pczym, polega na stosowaniu
diety ubogofosforanowej i leków zmniejszajàcych wch∏anianie fosforanów z przewodu pokarmowego, w tym preparatów wapnia. Ponadto stosuje si´ aktywne metabolity witaminy D. Post´powanie takie ma na celu zwalczanie wtórnej
nadczynnoÊci przytarczyc. Leczenie to mo˝e prowadziç do
takich dzia∏aƒ niepo˝àdanych jak powstawanie zwapnieƒ
w tkankach mi´kkich, a zw∏aszcza w naczyniach t´tniczych.
W ostatnim okresie wprowadzono nowe leki zmniejszajàce
wch∏anianie fosforanów z przewodu pokarmowego (chlorowodorek sevelameru), nowe analogi witaminy D oraz kalcimimetyki.23
Po przeszczepieniu nerki dochodzi do szybkiego ubytku masy kostnej u 28-88% chorych. Najwi´kszy ubytek
obserwowany jest w pierwszym roku po transplantacji.24
Najistotniejszym czynnikiem w patogenezie tej wtórnej
osteoporozy jest stosowanie glikokortykosteroidów. Negatywny wp∏yw na metabolizm tkanki kostnej mogà wywieraç równie˝ inne leki immunosupresyjne, takie jak
cyklosporyna, tacrolimus, azatiopryna i rapamycyna.24
U osób po przeszczepieniu nerki wielokrotnie wzrasta
te˝ ryzyko z∏amaƒ koÊci. Ryzyko to jest najwi´ksze
u chorych na cukrzyc´ po przeszczepieniu nerki i trzustki.23 W zapobieganiu tej wtórnej postaci osteoporozy
u chorych po przeszczepieniu nerki zaleca si´: zmniejszenie dawki lub nawet odstawienie glikokortykosteroidów, zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej, zaniechanie palenia papierosów i picia alkoholu oraz identyfikacj´
i zwalczanie innych czynników ryzyka osteoporozy.
U wszystkich chorych stosujàcych glikokortykosteroidy
nale˝y stosowaç preparaty wapnia i alfakalcidol, a u kobiet w okresie pomenopauzalnym rozwa˝yç hormonalnà
terapi´ zast´pczà.24 U osób z transplantowanà nerkà
i udokumentowanà osteoporozà zalecane jest stosowanie
bisfosfonianów.24 U cz´Êci chorych po udanym zabiegu
transplantacji nerki utrzymujà si´ cechy nadczynnoÊci
przytarczyc. Je˝eli takie objawy jak hiperkalcemia i nieadekwatnie podwy˝szone st´˝enie PTH w surowicy
utrzymujà si´ ponad rok po przeszczepieniu nerki, nale˝y wykonaç zabieg usuni´cia gruczolaka przytarczyc.
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