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Choroby tarczycy i nadnerczy
a zagro˝enie osteoporozà
Thyroid and adrenal disorders and risk of
osteoporosis
Summary
Hyperthyroidism and hypercortisolism are well-known causes of secondary osteoporosis. They lead to decreased bone mineral density and
increased risk of bone fractures. The influence of subclinical forms of
these diseases on bones is equivocal. There are data suggesting both
negative and no influence as well. Screening for osteoporosis, both in the
lumbar spine and the hip, is advocated in patients with increased risk of
osteoporosis, and prophylaxis or treatment should be started when necessary, according to the standards.
S∏owa kluczowe: nadczynnoÊç tarczycy, hiperkortyzolemia, osteoporoza wtórna.
Keywords: hyperthyroidism, hypercortisolism, secondary osteoporosis.

Dr med. Daria Baszko-B∏aszyk,
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiƒski
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii
i Chorób Wewn´trznych AM w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Sowiƒski

H

ormony tarczycy sà niezb´dne do prawid∏owego rozwoju koÊçca. Trójjodotyronina dzia∏a na koÊç bezpoÊrednio
poprzez wiàzanie si´ z izoformami α1 i α2 swoistych receptorów jàdrowych obecnych w osteoblastach i osteoklastach,
jak i poÊrednio poprzez IL-6 i IGF-1 (1).

Choroby tarczycy a osteoporoza
Dowodem potwierdzajàcym ten istotny osteotropowy wp∏yw hormonów tarczycy sà zmiany kostne obserwowane u osób z d∏ugotrwa∏à nadczynnoÊcià tarczycy doprowadzajàce do osteoporozy,
a tak˝e u osób z niedoczynnoÊcià tarczycy polegajàce na zwi´kszeniu g´stoÊci mineralnej koÊci oraz u dzieci z wrodzonà niedoczynnoÊcià tarczycy obejmujàce niedobór wzrostu, opóênienie wieku kostnego, dysgenezj´ przynasad i opóênione zàbkowanie (2).
NadczynnoÊç tarczycy jest dawno uznanà przyczynà osteoporozy wtórnej. Pierwszy dobrze udokumentowany przypadek ci´˝kiej
osteoporozy z licznymi z∏amaniami kostnymi w przebiegu nadczynnoÊci tarczycy przedstawi∏ Recklinghausen ponad 100 lat temu (3).
Do lat 90. XX wieku cz´Êciej ni˝ obecnie donoszono o osteoporozie b´dàcej nast´pstwem nadczynnoÊci tarczycy. Przyczynà by∏o
znaczne opóênienie rozpoznania nadczynnoÊci tarczycy, a tak˝e
ma∏o skuteczne leczenie. Wprowadzenie i rozpowszechnienie czu∏ych testów oceniajàcych czynnoÊç tarczycy doprowadzi∏o do
wczesnej identyfikacji pacjentów nawet z subklinicznà nadczynnoÊcià tarczycy oraz szybkiej i skutecznej terapii, a tak˝e umo˝liwi∏o
zastosowanie mniejszych substytucyjnych i supresyjnych dawek tyroksyny, tak wi´c problem ci´˝kiej osteoporozy uwarunkowanej
nadczynnoÊcià tarczycy w zasadzie przesta∏ istnieç.
Wprowadzenie nowoczesnych metod densytometrycznych
oceniajàcych iloÊciowo g´stoÊç mineralnà koÊci oraz biochemicznych markerów tworzenia i resorpcji koÊci przesunà∏ akcent
na identyfikacj´ subtelnych zmian metabolizmu i g´stoÊci koÊci,
szczególnie u pacjentów z subklinicznà nadczynnoÊcià tarczycy.
Pomimo przeprowadzenia w ciàgu ostatniej dekady ponad 100
badaƒ dotyczàcych wp∏ywu hormonów tarczycy na koÊç, ich wyniki sà sprzeczne. Wynika to z faktu, ˝e badania przeprowadzane sà
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zwykle na ma∏ych grupach pacjentów, okres obserwacji nie jest
zbyt d∏ugi, badane grupy sà heterogenne pod wzgl´dem p∏ci, wieku, stanu menopauzalnego, dawek tyroksyny i ró˝nego zakresu supresji TSH, zmiennego czasu leczenia tyroksynà, a ponadto koÊci
badane sà w ró˝nych odcinkach i nieporównywalnymi metodami.
W badaniach tych zwykle nie uwzgl´dnia si´ czasu trwania nadczynnoÊci tarczycy przed rozpoznaniem choroby, wyst´pujàcych
wczeÊniej epizodów nadczynnoÊci tarczycy, ani przebytej strumektomii wià˝àcej si´ jednoczeÊnie z niedoborem kalcytoniny (3).
Jawna nadczynnoÊç tarczycy
W przebiegu jawnej nadczynnoÊci tarczycy o d∏u˝szym czasie
trwania obserwuje si´ na ogó∏ zmniejszenie masy kostnej o oko∏o
12-20% oraz zwi´kszenie ryzyka z∏amaƒ g∏ównie szyjki koÊci udowej, co t∏umaczy si´ wi´kszà sk∏onnoÊcià do utraty koÊci korowej
ni˝ gàbczastej. Metabolizm kostny ulega znacznemu przyspieszeniu, resorpcja przewa˝a nad koÊciotworzeniem, cykl przebudowy
kostnej jest skrócony. St´˝enia biochemicznych markerów obrotu
kostnego np. fosfatazy zasadowej, osteokalcyny i wiàzaƒ krzy˝owych kolagenu sà podwy˝szone. U oko∏o 8% pacjentów obserwuje si´ hiperkalcemi´, natomiast u wi´kszoÊci pacjentów obserwuje si´ hiperkalciuri´, doprowadzajàcà do ujemnego bilansu
wapniowego. Podobny wp∏yw na koÊç wywiera egzogenny nadmiar hormonów tarczycy. Du˝e dawki tyroksyny obni˝ajà g´stoÊç
mineralnà koÊci, g∏ównie w zakresie koÊci korowej (1,3,4,5).
Subkliniczna nadczynnoÊç tarczycy
Poj´cie subklinicznej nadczynnoÊci tarczycy, w której stwierdza
si´ obni˝one st´˝enie TSH przy prawid∏owych st´˝eniach FT4
i FT3, dotyczy pacjentów z endo- lub egzogennym nadmiarem
hormonów tarczycy, tj. pacjentów z wolem wieloguzkowym, chorobà Gravesa-Basedowa, leczonych dawkami supresyjnymi LT4
z powodu zró˝nicowanego raka tarczycy. Problem dotyczy równie˝ pacjentów z niedoczynnoÊcià tarczycy leczonych zbyt du˝ymi dawkami tyroksyny. Leczenie preparatami tyroksyny jest doÊç
powszechne, np. w USA dotyczy oko∏o 10% kobiet po 65 r.˝.
Wp∏yw subklinicznej nadczynnoÊci tarczycy na g´stoÊç mineralnà koÊci i ryzyko z∏amaƒ nie jest do koƒca ustalony. Liczne badania wykazujà obecnoÊç przyspieszonej przebudowy kostnej,
potwierdzonà podwy˝szonymi st´˝eniami osteokalcyny i pirydynolinowych wiàzaƒ krzy˝owych w moczu. W tej grupie pacjentów obserwowano tak˝e ujemne korelacje mi´dzy g´stoÊcià mineralnà koÊci przedramienia i st´˝eniem tyroksyny (oczywiÊcie
w zakresie wartoÊci prawid∏owych).
Istnieje szereg doniesieƒ sugerujàcych zmniejszenie masy
kostnej pod wp∏ywem supresyjnych dawek tyroksyny u kobiet
w okresie przed- i pomenopauzalnym, chocia˝ sà tak˝e liczne
prace wykluczajàce jakikolwiek negatywny wp∏yw endo- i egzogennej subklinicznej nadczynnoÊci tarczycy nawet u kobiet po
menopauzie (1,3,6,7,8,9).
Leczenie substytucyjne tyroksynà
Dawki substytucyjne tyroksyny, powodujàce normalizacj´ TSH,
stosowane u kobiet zarówno w okresie przed-, jak i pomenapauzalnym, a tak˝e u m´˝czyzn, nie wp∏ywajà na g´stoÊç mineralnà
koÊci ani na ryzyko z∏amaƒ. Istniejà pojedyncze badania sugerujàce obni˝enie g´stoÊci mineralnej koÊci u kobiet po menopauzie
oraz badania wskazujàce na zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ. U m∏odych dziewczàt leczonych substytucyjnie z powodu autoimmunologicznej niedoczynnoÊci tarczycy tyroksyna nie wp∏ywa nega-
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tywnie na osiàgni´cie szczytowej masy kostnej (1,3).
Nabyta niedoczynnoÊç tarczycy
Nabyta niedoczynnoÊc tarczycy jest cz´stà chorobà szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym, niemniej ze wzgl´du na
powszechny skrining ci´˝ka postaç tej choroby jest obecnie rzadko spotykana. U pacjentów z niedoczynnoÊcià tarczycy g´stoÊç
mineralna koÊci jest na ogó∏ nieznacznie zwi´kszona, natomiast
po w∏àczeniu terapii substytucyjnej tyroksynà ulega nieznacznemu obni˝eniu. DoÊç zaskakujàce sà spostrze˝enia sugerujàce
zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ kostnych w tej grupie chorych. Zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ dotyczy zarówno okresu przed, jak i po rozpoznaniu choroby i w∏àczeniu leczenia. Szczególnie zagro˝eni z∏amaniem sà pacjenci w wieku powy˝ej 50 lat. Odmiennie ni˝
w nadczynnoÊci tarczycy, z∏amania dotyczà g∏ównie koÊci przedramienia. Zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ t∏umaczy si´ pogorszeniem
jakoÊci koÊci oraz zwi´kszonà tendencjà do upadków (3,7).
Wp∏yw chorób tarczycy na koÊci u m´˝czyzn
Do chwili obecnej przeprowadzono niewiele badaƒ dotyczàcych
wp∏ywu nadczynnoÊci tarczycy na koÊci u m´˝czyzn. Zwykle obserwuje si´ brak jakiegokolwiek wp∏ywu. Jedynie nieliczne doniesienia sugerujà zwi´kszone ryzyko z∏amaƒ szyjki koÊci udowej (3).
Prewencja i leczenie osteoporozy w przebiegu chorób tarczycy
Wczesne rozpoznanie i leczenie nadczynnoÊci tarczycy jest
najbardziej skutecznà metodà prewencji ubytku masy kostnej
w przebiegu tej choroby. Po uzyskaniu eutyreozy masa kostna
wzrasta, nie wiadomo jednak czy wraca ca∏kowicie do normy.
Na podstawie danych przedstawionych powy˝ej zaleca si´ wykonywanie badania g´stoÊci mineralnej koÊci u wszystkich kobiet
z jawnà nadczynnoÊcià tarczycy oraz w trakcie leczenia supresyjnego tyroksynà z ca∏kowità supresjà TSH, a tak˝e u kobiet
w okresie pomenopauzalnym w trakcie leczenia supresyjnego
z cz´Êciowà supresjà TSH. Badanie powinno byç wykonane co
najmniej w obr´bie szyjki koÊci udowej, ze wzgl´du na szybszy
ubytek koÊci korowej, optymalnie natomiast w obr´bie szyjki koÊci udowej i kr´gos∏upa l´dêwiowego. Kontrolne badania densytometryczne powinny byç wykonywane co 1-2 lata, zgodnie
z powszechnie obowiàzujàcymi standardami.
W przypadku leczenia supresyjnego wskazane jest podawanie
najmniejszych supresyjnych dawek tyroksyny, a u kobiet po menopauzie dodatkowo wskazane jest stosowanie preparatów
wapnia, bisfosfonianów lub hormonalnej terapii zast´pczej.
Terapia substytucyjna tyroksynà, przy której TSH mieÊci si´
w granicach normy, nie wp∏ywa negatywnie na koÊç, stàd tak leczonych pacjentów nale˝y traktowaç jak pozosta∏à populacj´ (1,3).
Hiperkortyzolemia a ryzyko osteoporozy
Ubytek masy kostnej na skutek hiperkortyzolemii wyst´puje
cz´sto i szybko (10). Najcz´Êciej problem ten dotyczy pacjentów
stosujacych przewlekle glikokortykosteroidy (GC) z ró˝nych
wskazaƒ pulmonologicznych, reumatologicznych, gastroenterologicznych i innych. U pacjentów stosujàcych GC przewlekle g´stoÊç mineralna koÊci (BMD) obni˝a si´ znacznie w ciàgu pierwszych 6-12 miesi´cy terapii (11).
Swoistà cechà osteoporozy indukowanej GC jest rozprz´˝enie
procesów resorpcji i tworzenia koÊci polegajàce na zwi´kszonej
resorpcji kostnej oraz upoÊledzonym koÊciotworzeniu. GC bezpoÊrednio hamujà proliferacj´ i ró˝nicowanie osteoblastów, indukujà apoptoz´ osteoblastów, zmniejszajà syntez´ licznych bia∏ek
macierzy kostnej np. osteokalcyny i kolagenu typu I. GC modulujà koÊciotworzenie równie˝ poÊrednio poprzez wp∏yw na miejscowe cytokiny, takie jak TGFβ, IGF-1, IL-1, TNFα. Mechanizm dzia∏ania resorpcyjnego nie jest w pe∏ni jasny, prawdopodobnie jest
poÊredni, zwiàzany z indukcjà wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc,
chocia˝ nie we wszystkich badaniach potwierdzono zwi´kszenie
st´˝enie PTH. U pacjentów obserwuje si´ zmniejszonà absorpcj´
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jelitowà wapnia, zwiekszenie wydalania wapnia z moczem na skutek zahamowania jego cewkowej reabsorpcji, zmniejszenie st´˝enia hormonów p∏ciowych (estradiolu, DHEA-S, androstendionu
i testosteronu) w zwiàzku ze zmniejszeniem uwalniania GnRH
przez podwzgórze, a tak˝e zwi´kszenie liczby osteoklastów na
skutek zmniejszenia produkcji osteoprotegeryny i zwi´kszenia
syntezy RANK-L przez komórki zr´bu (10,11,12,13).
W badaniach histologicznych, w przeciwieƒstwie do osteoporozy pomenopauzalnej, obserwuje si´ scieƒczenie beleczek kostnych bez zwi´kszenia ich porowatoÊci i przerwania ciàg∏oÊci.
W osteoporozie indukowanej GC ryzyko z∏amaƒ kostnych jest
znacznie podwy˝szone. Z∏amania obserwuje si´ u 30-50% pacjentów stosujàcych przewlekle GC. Ryzyko z∏amaƒ w osteoporozie indukowanej GC znacznie przewy˝sza ryzyko z∏amaƒ dla danej
wartoÊci BMD w porównaniu do osteoporozy pomenopauzalnej.
Przewlek∏e stosowanie GC w dawce ≥7,5 mg/d prednizonu powoduje zmniejszenie masy kostnej i zwi´kszenie ryzyka z∏amaƒ kostnych, chocia˝ niektóre doniesienia sugerujà podobny wp∏yw nawet
ni˝szych dawek. Ubytek masy kostnej wyst´puje w ca∏ym uk∏adzie
kostnym, co znajduje potwierdzenie w badaniach densytometrycznych odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa, szyjki koÊci udowej, koÊci
przedramienia i badaniach ultrasonograficznych koÊci pi´towej.
Hiperkortyzolemia endogenna, manifestujàca si´ jako choroba lub zespó∏ Cushinga, wyst´puje rzadko, z cz´stotliwoÊcià
oko∏o 1/500000. Osteoporoza wyst´puje u oko∏o 50% pacjentów i jest cz´Êciowo lub nawet ca∏kowicie odwracalna po usuni´ciu przyczyny choroby (14). Zaobserwowano, ˝e BMD w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa pacjentów z zespo∏em Cushinga
jest ni˝sza ni˝ u pacjentów z chorobà Cushinga, co najprawdopodobniej jest zwiàzane z ni˝szym st´˝eniem DHEA-S w tej
pierwszej grupie pacjentów (15).
Aktualnie cz´Êciej spotyka si´ tzw. subkliniczny zespó∏ Cushinga (SZC), który wyst´puje w oko∏o 5-20% przypadków guzów
nadnerczy typu incidentaloma. Nie jest jasne czy subkliniczny zespó∏ Cushinga przechodzi w postaç jawnà i z jakà cz´stotliwoÊcià. Niektóre doniesienia sugerujà cz´stotliwoÊç oko∏o 12,5%
rok. SZC zwi´ksza ryzyko nadciÊnienia t´tniczego, oty∏oÊci i cukrzycy. Wp∏yw SZC na BMD jest niepewny, a wyniki ró˝nych badaƒ sà sprzeczne. Istniejà doniesienia sugerujàce zarówno negatywny wp∏yw, jak i brak jakiegokolwiek wp∏ywu (14,16).
NiewydolnoÊç kory nadnerczy
Przewlek∏e stosowanie GC w leczeniu substytucyjnym niewydolnoÊci kory nadnerczy na ogó∏ nie powoduje zmian masy kostnej, ani st´˝enia markerów obrotu kostnego. U osób z innymi
czynnikami ryzyka osteoporozy nale˝y okresowo monitorowaç
BMD. W jednym z badaƒ w grupie pacjentów leczonych prednizonem obserwowano wiecej przypadków osteoporozy w porównaniu do osób leczonych hydrokortyzonem (17).
Wrodzony przerost nadnerczy
Nowoczesne leczenie WPN GC nie doprowadza do obni˝enia
g´stoÊci mineralnej koÊci, natomiast obserwuje si´ obni˝enie
maksymalnego wzrostu (18,19,20).
Profilaktyka i leczenie osteoporozy indukowanej GC
Pomimo wystarczajàcej ÊwiadomoÊci zagro˝enia osteoporozà
w zwiàzku z przewlek∏ym stosowaniem GC, tylko oko∏o 8% pacjentów hospitalizowanych i oko∏o 14% ambulatoryjnych stosuje odpowiednià profilaktyk´ (12). W profilaktyce i leczeniu osteoporozy wykorzystuje si´ szereg leków: preparaty wapnia z witaminà D3, estrogeny, kalcytonin´, bisfosfoniany, testosteron u m´˝czyzn. Leki
te hamujà ubytek masy kostnej lub nawet powodujà jej wzrost, natomiast tylko bisfosfoniany powodujà obni˝enie ryzyka z∏amaƒ.
Zalecenia amerykaƒskie sugerujà, aby profilaktyk´ osteoporozy rozpoczynaç u wszystkich pacjentów stosujàcych GC przewlekle, tj. w dawce ≥7,5 mg na dob´ w przeliczeniu na prednizon przez okres ≥6 miesi´cy lub przynajmniej u pacjentów wysokiego ryzyka lub z niedoborami wapnia w diecie. Profilaktyka
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obejmuje stosowanie wysi∏ku fizycznego, prepartów wapnia i witaminy D3, zaprzestaniu picia alkoholu i palenia oraz zmniejszaniu ryzyka upadków. Farmakoterapi´ w∏àcza si´, gdy BMD obni˝y si´ do wartoÊci wskaênika T < -1,0 (21).
W zaleceniach brytyjskich post´powanie farmakologiczne (estrogeny i bisfosfoniany) w∏àcza si´ u pacjentów wysokiego ryzyka. Do tej grupy chorych nale˝à stosujàcy GC w dawce >15 mg
na dob´ w przeliczeniu na prednizon przez okres ≥6 miesi´cy, ze
z∏amaniem osteoporotycznym w przesz∏oÊci, w wieku > 65 lat,
z przedwczesnà menopauzà (< 45 r.˝.), kobiety szczup∏e, palàce, z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku z∏amaƒ patologicznych lub gdy wskaênik T < -1.5.
Badanie densytometryczne kr´gos∏upa i szyjki koÊci udowej
powinno si´ wykonaç u ka˝dego pacjenta. W sytuacji, gdy
wskaênik T mieÊci si´ w granicach od 0 do -1.5 kontrolne badanie dynsytometryczne powinno byç wykonane po up∏ywie roku,
natomiast gdy wskaênik T > 1.5 zaleca si´ modyfikacj´ stylu ˝ycia i badanie kontrolne za 3-5 lat (22).
Alternatywne drogi podawania GC np. wziewne, doodbytnicze, czy zewn´trzne dzia∏ajà mniej niekorzystnie na koÊç, ale stosowane d∏ugotrwale równie˝ mogà obni˝yç BMD i wp∏ynàç na
markery obrotu kostnego.
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