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OSTEOPOROZA

Pierwotny i wtórny hipoestrogenizm
a ryzyko osteoporozy u m∏odych
kobiet
Primary and secondary hypoestrogenism
and osteoporosis risk in young women
Summary
Genetic, dietetic and hormonal factors are mainly responsible for osteoporosis in young women. The role of hormonal factors is especially important. These factors are usually associated with primary and secondary hypoestrogenism. Hypothalamic-pituitary insufficiency and ovarian insufficiency are the main disorders leading to a decrease in estrogen levels. Identification of such patients is crucial for the implementation of proper prophylaxis and treatment. The treatment of osteoporosis secondary to hypoestrogenism includes not only hormonal therapy but also dietetic management.
S∏owa kluczowe: osteoporoza, brak miesiàczki, dysgenezja gonad.
Keywords: osteoporosis, amenorrhea, gonadal dysgenesis.
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zyskanie optymalnej szczytowej masy tkanki kostnej ma
zasadnicze znaczenie w aspekcie niskiego ryzyka wyst´powania osteoporozy. Wystepuje znaczàca ró˝nica pomiedzy szczytowà masà kostnà osiàganà przez m∏ode kobiety
i m∏odych m´˝czyzn. Jest ona osiàgana oko∏o 25-30 roku ˝ycia
(1). Szczytowa masa kostna kobiet jest oko∏o 35-30% ni˝sza ni˝
u m´˝czyzn. Na szczególne podkreslenie zas∏uguje fakt, ˝e oko∏o 45-50% szczytowej masy kostnej kszta∏tuje sie w okresie dojrzewania. Dlatego te˝ prawid∏owy przebieg procesu dojrzewania
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawid∏owej g´stoÊci
tkanki kostnej (1). Dziewcz´ta niskiego wzrostu o astenicznej budowie cia∏a sà bardziej zagro˝one wystàpieniem osteoporozy.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e ludzie rasy bia∏ej i ˝ó∏tej sà bardziej nara˝eni na wyst´powanie osteoporozy ni˝ ludzie rasy czarnej.
Du˝e znaczenie w aspekcie zachowania prawid∏owej g´stoÊci
tkanki kostnej ma odpowiednie obcia˝enie tkanki kostnej çwiczeniami fizycznymi. Przeciwnie, stany zwiazane z unieruchomieniem wywierajà niekorzystny wp∏yw na g´stoÊç tkanki kostnej.
Estrogeny, szczególnie 17-beta estradiol, odgrywajà wyjatkowà rol´ w metabolizmie tkanki kostnej. Sprowadza si´ ona
przede wszystkim do dzia∏ania zwi´kszajàcego g´stoÊç tkanki
kostnej. Estrogeny poprzez wp∏yw na IGF-1 i TGF-beta stymulujà osteoblasty (2). Ponadto estrogeny stymuluja równiez syntez´
kalcytoniny, a tak˝e przyczyniajà si´ do zwi´kszenia iloÊci receptorów dla witaminy D3 w osteoblastach (3). Z drugiej strony bardzo wa˝ny mechanizm dzia∏ania estrogenów polega na inhibicji
czynnoÊci osteoklastów.
Do g∏ównych stanów klinicznych u m∏odych kobiet zwiàzanych
z hipoestrogenizmem, który mo˝e warunkowaç wystàpienie osteopenii i osteoporozy, nale˝à niewydolnoÊç podwzgórzowo-przysadkowa oraz pierwotna niewydolnoÊç jajników.
NiewydolnoÊç podwzgórzowo-przysadkowa
• na pod∏o˝u odchudzania
• na pod∏o˝u stresu
• na pod∏o˝u nadmiernego wysi∏ku fizycznego
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• na pod∏o˝u hiperprolaktynemii
Pierwotna niewydolnoÊç jajników
• dysgenezja gonad
• hipoplazja jajników
• przedwczesne wygasanie czynnoÊci jajników
• przyczyny jatrogenne
• kastracja chirurgiczna
• stany po chemio- i/lub radioterapii
Prowadzony styl ˝ycia
• u˝ywki: alkohol, kawa, palenie
Pod∏o˝e zwi´kszonego ryzyka osteoporozy u pacjentek z podwzgórzowym brakiem miesiàczki sprowadza si´ przede wszystkim do zaburzenia pulsacyjnego wydzielania gonadoliberyny
(GnRH), konsekwencjà czego jest g∏´boki hipoestrogenizm (4).
U pacjentek z brakiem miesiàczki pochodzenia podwzgórzowego
na pod∏o˝u spadku masy cia∏a istotnà rol´ odgrywa równie˝ obni˝ona poda˝ witaminy D3, hiperkortyzolemia oraz obni˝one st´˝enia IGF-I (5). Uwa˝a si´, ˝e g∏ówny mechanizm braku miesiàczki
na pod∏o˝u stresu opiera si´ na zwi´kszonym wydzialaniu kortykoliberyny (CRH) w podwzgórzu, która bezposrednio lub poprzez
wp∏yw na beta-endorfin´ hamuje pulsacyjne wydzielanie GnRH.
Zwiekszone wydzielanie ACTH, a co za tym idzie kortyzolu, ma
równie˝ negatywny wp∏yw w aspekcie g´stoÊci tkanki kostnej (6).
Szczególnie nara˝one na ryzyko wystàpienia osteopenii i osteoporozy sà m∏ode kobiety z rozpoznanym jad∏owstr´tem psychicznym (anorexia nervosa) (7). Charakteryzujà sie one bardzo
upoÊledzonym wydzielaniem obu gonadotropin (FSH i LH) oraz
bardzo g∏´bokim hipoestrogenizmem. Jak wskazuje wi´kszoÊç
badaƒ, stopieƒ nasilenia osteopenii i osteoporozy w tej grupie pacjentek zale˝y od wieku, w którym dosz∏o do zatrzymania krwawieƒ miesiàczkowych oraz czasu utrzymywania si´ tego stanu.
Pacjentki z hiperprolaktynemià równie˝ sà w istotny sposób zagro˝one obni˝eniem g´stoÊci tkanki kostnej. Tego typu zale˝noÊç
wykazali Klibanski i wsp. (8). Wykazano, ˝e normalizacja st´˝enia
prolaktyny i cyklu miesiàczkowego spowodowa∏a wzrost g´stoÊci
tkanki kostnej, podczas gdy u nieleczonych pacjentek wystapi∏
dalszy spadek gestoÊci tkanki kostnej (9). Zaburzenia owulacji
mogà tak˝e wp∏ywaç na obni˝enie g´stoÊci tkanki kostnej. W tym
aspekcie istotna wydaje sie rola progesteronu. Wykazano, ˝e utrata g´stoÊci tkanki kostnej u kobiet miesiàczkujàcych z cyklami
bezowulacyjnymi mo˝e si´gaç 4,2% w skali roku, a wi´c przypomina wielkoÊç obserwowanà u kobiet w okresie menopauzy.
Niekorzystne zmiany w zakresie g´stoÊci tkanki kostnej u kobiet wystepujà juz wiele lat przed menopauzà. Od oko∏o 35 roku ˝ycia u kobiety dochodzi Êrednio do utraty od 0,3 do 1%
tkanki kostnej rocznie. Dochodzi do przewagi procesów resorbcji nad procesami koÊciotworzenia. Jak wiadomo w okresie menopauzy kobieta traci rocznie oko∏o 2-3% lub wiecej %
tkanki kostnej.
Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e wysi∏ek fizyczny mo˝e mieç
dwojaki wp∏yw na g´stoÊç tkanki kostnej: korzytny i niekorzystny. Odpowiednio dozowany, umiarkowany wysi∏ek fizyczny powoduje wzrost g´stoÊci tkanki kostnej. Natomiast nadmiernie intensywny wysi∏ek fizyczny, g∏ównie u m∏odych kobiet, powodujàc zaburzenia miesiàczkowania, doprowadza do obni˝enia g´stoÊci tkanki kostnej.
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Hipoestrogenizm pierwotny, majàcy swoje pod∏o˝e w dysgenezji gonad, hipoplazji janików oraz przedwczesnym wygasaniu
czynnosçi jajników doprowadza do bardzo istotnych zaburzeƒ
metabolizmu tkanki kostnej i osteoporozy. Ross i wsp. wykazali,
˝e u dziewczàt z rozpoznanym zespo∏em Turnera cz´stoÊç wyst´powania z∏amaƒ koÊci by∏a 3-krotnie wy˝sza ni˝ w grupie
dziewczàt zdrowych (10). Przyczyna osteopenii i osteoporozy
u dziewczàt z zespo∏em Turnera le˝y z jednej strony w wewn´trznym defekcie w zakresie metabolizmu tkanki kostnej, a z drugiej
w g∏´bokim hipoestrogenizmie (11,12). Dowód na to stanowi badanie Ross i wsp., który wykaza∏ znaczàco obni˝onà g´stoÊç
tkanki kostnej u dziewczàt z zespo∏em Turnera w porównaniu do
wiekowo dobranej grupy kontrolnej (10).
Zespó∏ przedwczesnego wygasania czynnoÊci jajników charakteryzuje si´ wyst´powaniem objawów menopauzalnych, wtórnym brakiem miesiàczki oraz st´˝eniem FSH w surowicy krwi powy˝ej 40IU/l w wieku poni˝ej 40 lat. Cz´stoÊç wyst´powania tego zespo∏u w wieku poni˝ej 30 lat wynosi 1:1000, a w wieku poni˝ej 40 lat 1:100. Pacjentki z zespo∏em przedwczesnego wygasania czynnoÊci janików charakteryzujà si´ obni˝onà g´stoÊcià
tkanki kostnej, klasyfikowanà jako osteopenia lub osteoporoza
(13). Nie nale˝y zapominaç o m∏odych kobietach, które przesz∏y
kastracj´ chirurgicznà, u których obni˝enie g´stoÊci tkanki kostnej przebiega w sposób bardzo dynamiczny. Do grupy osób zagro˝onych osteoporozà nale˝y zaliczyç tak˝e pacjentki, u których
stosowano radioterapi´ lub chemioterapi´. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
przed∏u˝one stosowanie analogów GnRH oraz du˝ych dawek
progestagenów poprzez dzia∏anie antygonadotropowe mo˝e
równie˝ doprowadziç do obni˝enia g´stoÊci tkanki kostnej.
Nale˝y w sposób szczególny podkreÊliç, ˝e dziewcz´ta i m∏ode kobiety sà o wiele bardziej nara˝one na ryzyko wystàpienia
osteoporozy ni˝ ch∏opcy. Pod∏o˝e tego jest wieloczynnikowe:
dziewcz´ta uzyskujà szczytowa mas´ kostnà o oko∏o 30% ni˝szà
ni˝ ch∏opcy, dziewcz´ta cz´Êciej stosujà diety restrykcyjne, a rzadziej uprawiajà sport. Kluczowy jest jednak fakt cz´stego wyst´powania u dziewczàt stanów hipoestrogenizmu w przebiegu oligomenorrhea, amenorrhea oraz cykli bezowulacyjnych.
Zapobieganie i leczenie osteoporozy stanowi bardzo istotny
element w endokrynologii ginekologiczne. Zasadniczym celem
jest uzyskanie optymalnej szcytowej masy kostnej oraz niedopuszczenie do jej utraty. Nale˝y zwróciç uwag´ na odpowiednio
dobranà diet´, odpowiednio dozowany wysi∏ek fizyczny,
a przede wszystkim leczenie zaburzeƒ cyklu miesiàczkowego
zwiàzanego z hipoestrogenizmem. Wymagania dietetyczne odnoszà si´ do pokrycia zapotrzebowania na wapƒ, witamin´ D3
oraz fluor. W przypadku niewystarczajàcej poda˝y wapnia w diecie nale˝y rozwa˝yc stosowanie jego preparatów. Podobna sytuacja dotyczy witaminy D3. Pacjentka, u której miesiàczka nie wyst´puje d∏u˝ej niz 6 miesi´cy powinna zostaç poddana badaniom
diagnostycznym w kierunku osteoporozy.
Leczenie zaburzeƒ cyklu miesiaczkowego ma przede wszystkim na celu zapobieganie stanom obni˝onego st´˝enia estradiolu w organizmie. Zaleca si´ stosowanie naturalnych estrogenów
cyklicznie z wstawkà progestagennà w II fazie cyklu miesiàczkowego.
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