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OSTEOPOROZA

Diagnostyka osteoporozy u dzieci
Osteoporosis in children
Summary
According to current definition, osteoporosis is specified as a bone disorder with low bone mass and altered bone quality leading to fractures.
In adult patients peak bone mass reached in the second decade of life is
used for diagnosis as a reference point. In children mean values adjusted
for age and control group are used as the reference point for diagnosis
of osteoporosis. Diagnosis of osteoporosis is based on the presence of
fractures (spontaneous fractures or fractures caused by small injuries) as
well as radiologic and densitometric measurements.
The cut-off point for diagnosing osteoporosis in children corresponds to
twice the value of two standard deviations below the reference range in the
control group. Interpretation of densitometric measurements in children is
more complicated than in adults because of heterogenity of the skeleton
and steady growth of children. Obtained results are affected by age, sex,
body mass, height, bone age, environmental factors and illnesses.
Osteoporosis in children is observed as a primary symptom in osteoporosis imperfecta and idiopathic juvenile osteoporosis (primary osteoporosis), and in several metabolic disorders and during steroid treatment (secondary osteoporosis). This classification influences therapy
which consists in elimination of causative factors in secondary osteoporosis and in the primary form of the disease.
S∏owa kluczowe: osteoporoza, dzieci, wzrastanie, akumulacja minera∏u,
g´stoÊç koÊci, patogeneza.
Keywords: osteoporosis, juvenile, growth, mineral accumulation, bone
density, pathogenesis.
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steoporoza jest wyrazem zaburzeƒ metabolizmu kostnego
prowadzàcych do zmniejszenia masy kostnej oraz zmniejszenia odpornoÊci mechanicznej koÊci. W fazie przedklinicznej obserwuje si´ osteopeni´. Wraz z zaawansowaniem procesu chorobowego pojawiajà si´ z∏amania zarówno samoistne, jak
i pod wp∏ywem niewielkich urazów. Obni˝onej masie kostnej nie towarzyszy zaburzenie stosunku minera∏u do matrycy kolagenowej.
Rozwój nieinwazyjnych technik absorpcjometrycznych umo˝liwi∏ znaczàcy post´p w zakresie iloÊciowej oceny masy tkanki
kostnej zarówno odnoÊnie jej utkania beleczkowego, jak i korowego w szkielecie obwodowym i osiowym. Nieinwazyjne techniki pozwalajà na wykrycie osteopenii ju˝ w przedklinicznej fazie
asymptomatycznej utraty masy kostnej. Przystosowanie nowych technik pomiarowych do potrzeb dziecka odgrywa kluczowà rol´ we wczesnym rozpoznaniu, zapobieganiu i leczeniu
osteoporozy u dzieci, która ze wzgl´du na odr´bnoÊci rozwijajàcego si´ organizmu przebiega z iloÊciowo wi´kszymi i jakoÊciowo ró˝nymi defektami tkanki kostnej w porównaniu z organizmem dojrza∏ym.
Diagnostyka osteoporozy - metody pomiarowe
Najcz´Êciej stosowanà metodà densytometrycznà jest absorpcjometria dwóch energii promieni X (DEXA), która umo˝liwia pomiar zawartoÊci minera∏u w koÊci, g´stoÊci mineralnej koÊci, ocen´ ca∏kowitej zawartoÊci wapnia w badanym obszarze, jak równie˝ oszacowanie sk∏adu tkanek mi´kkich pod wzgl´dem zawartoÊci tkanki t∏uszczowej i masy mi´Êniowej. Jej uzupe∏nienie sta2, z. 2/2005

nowià iloÊciowe metody ultradêwi´kowe (QUS) jako techniki s∏u˝àce poÊrednio ocenie struktury i w∏aÊciwoÊci mechanicznych
koÊci. Jako punkt odniesienia u dzieci u˝ywane sà tzw. wartoÊci
równowiekowej grupy kontrolnej. Obok wystàpienia z∏amaƒ
i nad∏amaƒ w obrazie radiologicznym, rozpoznanie osteoporozy
opiera si´ w tym przypadku na oznaczeniach densytometrycznych prowadzonych g∏ównie w lokalizacji kr´gos∏upa, przy czym
za punkt krytyczny obecnoÊci osteoporozy przyjmuje si´ obni˝enie masy kostnej powy˝ej dwóch odchyleƒ standardowych w odniesieniu do równowiekowej grupy kontrolnej.
Interpretacja uzyskanego wyniku nie zawsze jest prosta ze
wzgl´du na du˝à zmiennoÊç mi´dzyosobniczà w wartoÊciach
szczytowej masy kostnej, która si´ga do ± 20% wartoÊci Êredniej. Przyjmuje si´, ˝e 80% ró˝nic w wartoÊci szczytowej masy
kostnej jest uwarunkowane genetycznie (1,2). Spostrze˝enia te
potwierdza mi´dzy innymi zmiennoÊç w genach receptora witaminy D oraz genetyczne uwarunkowanie poziomu osteokalcyny
w surowicy (3). Na interpretacj´ wyników badaƒ g´stoÊci mineralnej koÊci u dzieci wp∏ywa zarówno stopieƒ zaawansowania
dojrzewania (wiek kostny), jak i wysokoÊç oraz masa cia∏a pacjenta, a tak˝e rozwój tkanki mi´Êniowej i t∏uszczowej. Masa cia∏a koreluje silniej ni˝ wysokoÊç ze wzrostem BMD w kr´gos∏upie
(szkielet osiowy), natomiast wysokoÊç cia∏a ma ÊciÊlejszy zwiàzek
z BMD koÊci zbitej (szkielet obwodowy). Stwierdza si´ równie˝
wysokà korelacj´ pomi´dzy wzrostem masy mi´Êniowej a BMD
koÊci beleczkowej (4). Na wyniki prawid∏owej analizy parametrów
densytometrycznych wp∏ywajà tak˝e deformacje kr´gos∏upa
i z∏amania kr´gów. W przypadku z∏amania kr´gu okreÊlona iloÊç
tkanki kostnej mieÊci si´ w mniejszej obj´toÊci, co paradoksalnie
zwi´ksza wartoÊç g´stoÊci mineralnej badanego obszaru. Równie˝ obecnoÊç osteofitów i sklerotyzacja blaszek granicznych
zwi´ksza wartoÊç BMD bez poprawy w∏aÊciwoÊci mechanicznych koÊci. Dlatego w takich sytuacjach zaleca si´ wykonanie
uzupe∏niajàcego badania radiologicznego, które umo˝liwi prawid∏owà interpretacj´ uzyskanych wyników.
Na rozwój koÊçca wp∏ywa bardzo wiele czynników: aktywnoÊç
fizyczna, od˝ywianie, hormony oraz liczne czynniki molekularne,
genetyczne i Êrodowiskowe, które warunkujà osiàgni´cie odpowiedniej szczytowej masy kostnej. Rauch i Schönau postulujà istnienie tzw. modelu funkcjonalnego rozwoju koÊçca (ang. functional model for bone development) opartego na teorii mechanostatu Frosta, w której najwa˝niejszym czynnikiem modulujàcym
szkielet jest czynnik mechaniczny. Teoria ta zak∏ada wspó∏zale˝noÊç uk∏adu szkieletowego i mi´Êniowego oraz ich wzajemnà
stymulacj´ w procesie rozwoju (5).
Alternatywà dla metod densytometrycznych oraz ultradêwi´kowych stanowi obwodowa tomografia komputerowa (QCT), która
dzi´ki zastosowaniu trójwymiarowego pomiaru umo˝liwia okreÊlenie rzeczywistej (wyra˝onej w g/cm3) g´stoÊci koÊci korowej,
g´stoÊci koÊci gàbczastej, a tak˝e opis geometryczny przekroju
koÊci.
U˝ytecznym narz´dziem w monitorowaniu leczenia osteoporozy sà tzw. biochemiczne markery metabolizmu kostnego, które
podzielono na markery koÊciotworzenia i resorpcji (tabela 1). Biochemicznymi markerami koÊciotworzenia sà izoenzym kostny alkalicznej fosfatazy (b-ALP), osteokalcyna (OC) oraz propeptydy
prokolagenu typu I (PINP, PICP). Ich st´˝enie w surowicy jest wyk∏adnikiem funkcjonowania osteoblastów. Do markerów resorpcji
nale˝à: izoenzym 5b kwaÊnej fosfatazy (TRAP) oraz produkty degradacji kolagenu (m.in. Pyr, DPyr, NTX, CTX). Sà one zwiàzane
z funkcjonowaniem osteoklastów i ich poziom w surowicy i moczu jest tego obrazem. St´˝enie markerów resorpcji oznaczane
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Tabela 1. Biochemiczne markery obrotu kostnego
Skrót

Pe∏na nazwa

Charakterystyka

SwoistoÊç

WartoÊç
diagnostyczna

b-ALP

alkaliczna fosfataza izoenzym kostny

enzym bioràcy udzia∏ w mineralizacji koÊci

+++

+++

OC

osteokalcyna

niekolagenowe bia∏ko macierzy kostnej

+++

+++

PINP

N-koƒcowy propeptyd
prokolagenu typu I

+

+++

PICP

C-koƒcowy propeptyd prokolagenu
typu I

fragmenty peptydowe uwalniane
z czàsteczki prokolagenu
w czasie formowania
fibryli kolagenowych

+

+

TRAP 5b

kwaÊna fosfataza - izoenzym 5b

winianooporna fosfataza
bioràca udzia∏ w resorpcji koÊci

+++

?

Pyr

pirydynolina

+

+

DPyr

deoksypirydynolina

zwiàzki tworzàce wiàzania
sieciujàce stabilizujàce
fibryle kolagenowe

++

++

NTX

N-koƒcowy telopeptyd
kolagenu typu I

++

+++

CTX

C-koƒcowy telopeptyd
kolagenu typu I

++

+++

koƒcowe fragmenty czàsteczki
kolagenu uwalniane
podczas jego degradacji

+++ - wysoka; ++ - Êrednia; + - niska; ? - w trakcie badaƒ

w moczu przedstawiane jest w stosunku do st´˝enia kreatyniny.
Wiadomo jednak, ˝e na st´˝enie kreatyniny w moczu wp∏ywa
wiele czynników, m.in. masa mi´Êniowa, pora dnia, wiek, dieta,
leki (6,7), dlatego te˝ poziom markerów resorpcji oznaczany
w surowicy ma wy˝szà wartoÊç diagnostycznà.
Markery obrotu kostnego nie mogà byç jeszcze stosowane
w diagnostyce osteoporozy, natomiast ich zastosowanie jako
czu∏ego wskaênika odpowiedzi organizmu na leczenie, zw∏aszcza antyresorpcyjne, jest bardzo obiecujàce (6).
Klasyfikacja osteoporozy oraz czynniki ryzyka
Osteoporoza u dzieci i m∏odzie˝y nie jest zjawiskiem rzadkim.
Mo˝e wystàpiç jako wrodzony defekt tkanki kostnej lub jako zjawisko wtórne, które towarzyszy okreÊlonym jednostkom chorobowym. Z pierwotnym defektem matrycy kostnej mamy do czynienia w przypadku wrodzonej ∏amliwoÊci koÊci (4 typy wed∏ug
Sillence`a) (8) oraz w idiopatycznej osteoporozie m∏odzieƒczej.
Wtórnà osteoporoz´ obserwuje si´ w przypadkach zaburzeƒ endokrynologicznych (zespó∏ Cushinga, cukrzyca, pierwotna i wtórna nadczynnoÊç przytarczyc, nadczynnoÊç i niedoczynnoÊç tarczycy), zaburzeƒ ze strony przewodu pokarmowego (atrezja dróg
˝ó∏ciowych, zapalenie wàtroby, zespo∏y z∏ego wch∏aniania), a tak˝e w zaburzeniach metabolicznych (homocystynuria, zespó∏ Wilsona i tyrozynemia). Inne upoÊledzenia metaboliczne znajdujàce
swoje odbicie w tkance kostnej to: choroby uk∏adowe tkanki ∏àcznej, nowotworowe, samoistna hiperkalciuria, osteopatie polekowe, leczenie glikokortykoidami, leczenie przeciwdrgawkowe, leczenie heparynà i leczenie immunosupresyjne. Ryzyko wystàpienia osteoporozy zwi´ksza si´ przy niedoborze wapnia w diecie,
opóênieniu lub zaburzeniach prawid∏owego dojrzewania, unieruchomieniu, paleniu tytoniu (9) oraz w efekcie nadu˝ywania alkoholu. Niedobór wapnia w diecie mo˝e mieç zró˝nicowany wp∏yw
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na szkielet (10), wynikajàcy z procentowo ró˝nego udzia∏u wapnia w poszczególnych jego fragmentach (koƒczyna dolna - 35%,
czaszka - 15%, koƒczyna górna - 15%, kr´gos∏up - 12%, ˝ebra
- 10%, miednica - 10%).
Osteoporoza a dojrzewanie
W okresie poprzedzajàcym poczàtek dojrzewania zarówno
u dziewczàt, jak i u ch∏opców wyst´puje rocznie 3-4% akumulacja minera∏u we wszystkich dost´pnych pomiarom miejscach
koÊçca (koÊç promieniowa, kr´gos∏up, biodro) (11). Nale˝y
wspomnieç, ˝e szkielet osiowy i obwodowy rozwija si´ w ró˝nym
tempie. Gromadzenie minera∏u wzrasta 2,5-krotnie w kr´gos∏upie oraz proksymalnym odcinku koÊci udowej na poczàtku dojrzewania, podczas gdy zawartoÊç minera∏u w koÊci promieniowej zmienia si´ nieznacznie. Poza pierwszym rokiem ˝ycia okres
trzech pierwszych lat dojrzewania jest krytyczny dla akumulacji
minera∏u w kr´gos∏upie. Wzrost szkieletu osiowego zale˝y bardziej od wp∏ywu hormonów p∏ciowych ni˝ od hormonu wzrostu,
z kolei wzrost koƒczyn uwarunkowany jest bardziej dzia∏aniem
hormonu wzrostu (12,13,14). Równie˝ wzrost poszczególnych
odcinków koƒczyn jest zró˝nicowany. Wzrost ràk i przedramion
poprzedza wzrost ramienia, wzrost stóp i podudzi poprzedza
wzrost uda. W okresie dojrzewania dochodzi do akumulacji do
30% ogólnej masy kostnej.
U dziewczàt dojrzewanie zaczyna si´ 2 lata wczeÊniej w porównaniu do ch∏opców. Te dwa lata decydujà zarówno o ró˝nicach
dotyczàcych wzrostu obu p∏ci, jak i dotyczàcych akumulacji masy
kostnej w okresie popokwitaniowym. U ch∏opców w okresie
przedpokwitaniowym dochodzi do akumulacji 80% szczytowej
masy kostnej, natomiast u dziewczynek w tym okresie ich ˝ycia
gromadzi si´ tylko 50% szczytowej masy kostnej. Dlatego te˝
opóênione dojrzewanie ma mniejszy wp∏yw na mas´ kostnà
2, z. 2/2005
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u ch∏opców ni˝ u dziewczàt (15). G´stoÊç mineralna koÊci ulega
przejÊciowemu obni˝eniu w okresach przyspieszonego wzrostu,
przy czym najwi´ksza dysproporcja pomi´dzy przyrostem d∏ugoÊci a akumulacjà minera∏u wyst´puje w 13 roku ˝ycia u ch∏opców
i w 11 roku ˝ycia u dziewczàt (16,17). Osteoporoza wieku dojrza∏ego bywa cz´sto wynikiem nieprawid∏owoÊci w zmianach zachodzàcych w szkielecie w pierwszych dwóch dekadach ˝ycia,
a wi´c w okresie poprzedzajàcym osiàgni´cie szczytowej masy
kostnej.
Profilaktyka w osteoporozie
Do czynników protekcyjnych nale˝y suplementacja wapniowa
(18) oraz uprawianie sportu (19,20). Suplementacj´ wapniowà
(1600 mg/dzieƒ) prowadzono u bliêniàt MZ przez 3 lata w wieku
przedpokwitaniowym stwierdzajàc 5,1% przyrost BMD w koÊci
promieniowej. Nie stwierdzono równie korzystnego efektu u dzieci w okresie oko∏opokwitaniowym (10). Tak˝e czynniki protekcyjne takie, jak sport czy dieta, okaza∏y si´ bardziej korzystne w okresie przedpokwitaniowym.
Mówiàc o diagnostyce osteoporozy u dzieci, nale˝y podkreÊliç
koniecznoÊç funkcjonalnego spojrzenia na rozwijajàcy si´ szkielet.
Przy interpretacji wyników powinno si´ braç pod uwag´ wiek
dziecka, jego p∏eç, wag´, wzrost, wiek kostny, dojrza∏oÊç p∏ciowà,
iloÊç tkanki mi´Êniowej oraz t∏uszczowej, a tak˝e czynniki Êrodowiskowe. Istnieje koniecznoÊç opracowania algorytmów oceny
stanu koÊçca, które uwzgl´dnia∏yby powy˝sze parametry, w tym
równie˝ zale˝noÊci pomi´dzy uk∏adem mi´Êniowym a szkieletowym.
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Podsumowanie
Dostosowanie nowych technik pomiarowych do potrzeb
dziecka odgrywa kluczowà rol´ w mo˝liwoÊci wczesnego rozpoznania osteoporozy u dzieci oraz przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Ze wzgl´du na specyfik´ zmian rozwijajàcego si´
organizmu interpretacja wyników wymaga wysokiej wiedzy fachowej i obcià˝ona jest wieloma zawi∏oÊciami merytorycznymi
i metodycznymi. Na ocen´ osteopenii i osteoporozy u dzieci nak∏ada si´ szereg dodatkowych utrudnieƒ interpretacyjnych wynikajàcych z dynamiki ich wzrostu, na który nak∏adajà si´ spostrze˝enia dotyczàce okresu dojrzewania.
Do oceny iloÊciowej i jakoÊciowej koÊçca u dzieci, poza rtg,
stosuje si´ obecnie wiele nowych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych, w tym metody densytometryczne, iloÊciowe metody
ultradêwi´kowe, peryferyjnà tomografi´ komputerowà oraz biochemiczne markery metabolizmu kostnego.
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