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Osteoporozy wtórne
Secondary osteoporosis
Summary
Secondary osteoporosis is an osteoporosis in the course of
bone loss due to reasons other than physiologic ageing.
The most frequent causes of secondary osteoporosis are:
chronic use of medicines which decrease bone mass on various
levels, systemic inflammation, hormone disturbances, chronic
gastrointestinal and renal diseases.
All men and premenopausal women with unexplained bone
loss or a history of a fragility fracture should undergo a work-up
for secondary osteoporosis. Also, postmenopausal women with
risk factors for secondary osteoporosis should be carefully evaluated.
The most important issue in the management of secondary
osteoporosis is removal of causative factors (discontinuation of
medicines, therapy of the underlying disease). Such management
offers a chance for recovery. Special attention should be paid to
glucocorticoid-induced osteoporosis. In these patients fractures
occur even if BMD is higher than expected.
S∏owa kluczowe: osteoporoza wtórna, masa mineralna koÊci,
z∏amania, profilaktyka, terapia.
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steoporoza wtórna (OPW) to osteoporoza spowodowana czynnikami innymi ni˝ fizjologiczny
proces starzenia. Mo˝e byç skutkiem innych
stanów chorobowych lub towarzyszàcej tym stanom
terapii. W OPW utrata masy koÊci jest wi´ksza ni˝
mo˝na by oczekiwaç u osób tej samej rasy, p∏ci i wieku. OPW stanowi 50% wszystkich przypadków osteoporozy u m´˝czyzn, u kobiet obserwowana jest rzadziej.
Pod kàtem OPW przebadani powinni byç wszyscy
m´˝czyêni oraz kobiety przed menopauzà, u których
stwierdza si´ nieoczekiwanà utrat´ masy koÊci lub
atraumatyczne z∏amania, a tak˝e kobiety po menopauzie z czynnikami predysponujàcymi do rozwoju OPW
(1,2).
Szczególnà cechà patogenezy osteoporozy wtórnej jest
wystàpienie kilku przyczyn. WÊród cz´stych i istotnych
przyczyn OPW wymieniç nale˝y przewlek∏e stosowanie leków wp∏ywajàcych na drodze ró˝nych mechanizmów na
koÊç, uk∏adowe zapalne choroby tkanki ∏àcznej, zaburzenia endokrynologiczne, choroby przewodu pokarmowego
i przewlek∏e choroby nerek.
W terapii OPW istotnà rol´ odgrywa usuni´cie czynnika
powodujàcego zmiany kostne (terapia schorzenia podstawowego, odstawienie leków). Stwarza to szans´ odwracalnoÊci choroby.
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Osteoporozy wtórne polekowe.
Osteoporoza posteroidowa
Osteoporoza mo˝e byç niepo˝àdanym objawem przewlek∏ego stosowania wielu leków. Niekorzystny wp∏yw na
g´stoÊç mineralnà koÊci wywierajà glikokortykosteroidy
(GKS), cyklosporyna (stosowana w transplantologii i reumatologii), antykoagulanty (heparyna, acenokumarol), leki
przeciwdrgawkowe (difenylohydantoina, fenobarbital, karbamazepina), antydepresyjne, chemioterapeutyki stosowane w terapii nowotworów (metotreksat stosowany
przewlekle równie˝ w reumatologii), hormon adenokortykotropowy (ACTH), preparaty litu i inne.
Najistotniejszym problemem jest osteoporoza posteroidowa (OPPS) zwiàzana z podawaniem glikokortykosteroidów. Problem osteoporozy posteroidowej jest istotny nie tylko ze wzgl´du na cz´stoÊç stosowania GKS, ale
tak˝e wyst´pujàce w tym przypadku podwy˝szone ryzyko
z∏amaƒ, wymuszajàce koniecznoÊç wczeÊniejszej kwalifikacji chorych do terapii lekami antyresorbcyjnymi ni˝ w innych postaciach osteoporozy.
GKS stosowane sà m.in. w chorobach zapalnych narzàdu ruchu, uk∏adu oddechowego, pokarmowego, nerwowego i skóry przebiegajàcych na pod∏o˝u zaburzeƒ immunologicznym oraz w transplantologii. Brak wprawdzie
polskich badaƒ epidemiologicznych, dotyczàcych przewlek∏ego stosowania doustnych postaci GKS, ale w populacji angielskiej cz´stoÊç ta wynosi oko∏o 1% (3)
Stosowanie GKS jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy. OPPS jest jednym z najcz´stszych objawów niepo˝àdanych przewlek∏ego stosowania GKS.
O przewlek∏ym stosowaniu mówimy, gdy czas terapii
przekracza 3 miesiàce.
W patogenezie osteoporozy posteroidowej nale˝y braç
pod uwag´ bezpoÊrednie dzia∏anie GKS na osteoblasty
(hamowanie), poÊrednie na osteoklasty (pobudzenie) oraz
towarzyszàce im zaburzenia hormonalne (spadek poziomu estrogenów i androgenów, hormonu wzrostu, spadek
poziomu androgenów nadnerczowych). U wi´kszoÊci
chorych wraz z chorobà podstawowà obserwuje si´ tak˝e ograniczenie aktywnoÊci fizycznej.
GKS wywierajà negatywny wp∏yw na g´stoÊç mineralnà
koÊci (BMD) ocenianà metodà DXA (Dual Energy X-ray
Aborptiometry). Utrata masy kostnej jest szczególnie nasilona mi´dzy 3-6 miesiàcem terapii (3). Z∏amania w osteoporozie posteroidowej sà cz´stsze i wyst´pujà przy wy˝szej g´stoÊci mineralnej koÊci ni˝ w innych formach osteoporozy (4). Szacuje si´, ˝e 1 na 6 z∏amaƒ kr´gos∏upa i 1
na 13 z∏amaƒ pozakr´gowych spowodowanych jest doustnà terapià GKS (5).
Czynniki ryzyka z∏amaƒ u pacjentów leczonych GKS podzieliç mo˝na na uzale˝nione od terapii (dawka, sposób podawania, czas terapii) oraz niezwiàzane z terapià (wiek, p∏eç,
czynniki genetyczne, z∏amanie niskoenergetyczne po 40. r.˝.,
menopauza, choroby podstawowe, wyjÊciowe BMD, inne).
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Nale˝y przyjàç, ˝e nie istnieje tzw. dawka bezpieczna
GKS. Relatywne ryzyko (RR) z∏amaƒ kr´gos∏upa wzrasta
ju˝ przy stosowaniu dawki mniejszej ni˝ 2,5 mg prednizolonu dziennie. Dawka 2,5 mg-7,5 mg zwi´ksza relatywne
ryzyko z∏amaƒ kr´gów do 2,59. Dawka powy˝ej 7,5 mg
prednizolonu dziennie zwi´ksza to ryzyko do 5,18. Ryzyko z∏amania szyjki koÊci udowej wzrasta wówczas do
2,27 (6). Aktualnie stosowana dawka GKS ma wi´kszy
wp∏yw na ryzyko z∏amaƒ ni˝ dawka kumulacyjna (7).
Wbrew wczeÊniejszym obserwacjom równie˝ do˝ylnie
podawane pulsy metyloprednizolonu majà wp∏yw na obni˝enie wartoÊci BMD (8). Natomiast brak w dotychczasowych opracowaniach wp∏ywu tej formy terapii na ryzyko
z∏amaƒ. Cz´stoÊç stosowania steroidów drogà wziewnà
jest wi´ksza ni˝ postaci doustnych. Podawane tà drogà
steroidy obni˝ajà wartoÊç BMD i zwi´kszajà ryzyko z∏amaƒ. Niejednoznaczne sà jednak opinie na temat wysokoÊci dawki wywierajàcej taki wp∏yw na uk∏ad kostny
(9,10).
U 30-50% chorych leczonych przewlekle GKS dochodzi do z∏amaƒ. Przerwanie terapii GKS ma wp∏yw na obni˝enie ryzyka z∏amaƒ, ale ryzyko to pozostaje nadal wi´ksze ni˝ populacyjne. Z tego powodu niezb´dna jest intensywna, rozpocz´ta od poczàtku terapii GKS profilaktyka,
a nast´pnie terapia zapobiegajàca utracie masy kostnej.
GKS powinny byç stosowane w mo˝liwie najmniejszej
dawce efektywnej oraz tak krótko, jak tylko jest to mo˝liwe. W profilaktyce nale˝y uwzgl´dniç odpowiednià poda˝
preparatów wapnia i witaminy D3 (alfakalcidol w sposób
istotny zmniejsza utrat´ masy koÊci) oraz modyfikacj´ stylu ˝ycia, np. zaprzestanie palenia, zwi´kszenie aktywnoÊci
fizycznej.
W ka˝dym przypadku terapii GKS planowanej na czas
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, przed podawaniem pulsów steroidowych oraz podawaniem sterydów wziewnych w wy˝szych dawkach powinna byç dokonana ocena BMD.
Kontrolne badanie g´stoÊci mineralnej koÊci wykonywane
powinno byç co 6-12 miesi´cy w zale˝noÊci od wspó∏istnienia innych czynników ryzyka z∏amaƒ. U wszystkich pacjentów zalecany jest wst´pny pomiar i okresowe monitorowanie wysokoÊci cia∏a (oraz ocena ewentualnych z∏amaƒ kr´gów - wykonanie w razie potrzeby zdj´ç rtg kr´gos∏upa).
Leczenie w celu zapobiegania osteoporozie posteroidowej powinno byç inicjowane ju˝ przy stwierdzeniu T-score -1,5 SD lub poni˝ej w biodrze, kr´gos∏upie lub 1/3 dystalnej cz´Êci przedramienia (jeÊli badanie kr´gos∏upa
i biodra nie jest mo˝liwe) lub kiedy dawka prednizolonu
przekracza 7,5 mg dziennie przez okres 3 miesi´cy lub
d∏u˝ej.
W farmakoterapii osteoporozy posteroidowej zaleca si´
bisfosfoniany, zarejestrowane przez FDA do profilaktyki
i leczenia OPPS u kobiet i m´˝czyzn. Bisfosfoniany powinny byç stosowane ∏àcznie z preparatami wapnia i witaminy D3. Zalecana jest forma doustna, a w przypadku jej nietolerancji, do˝ylna. Lekiem drugiej linii zalecanym przez
Sambrooka u chorych, u których brak efektu innych form
terapii, jest parathormon (11). Stosowanie innych leków
dzia∏ajàcych anabolicznie na koÊç, stymulujàcych koÊciotworzenie wymaga dalszych badaƒ. HTZ mo˝e byç zalecana u kobiet po menopauzie oraz m´˝czyzn ze stwierdzonym niedoborem androgenów (12).
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Osteoporoza wtórna w chorobach narzàdu ruchu
Do rozwoju osteoporozy dochodzi g∏ównie w uk∏adowych zapalnych chorobach tkanki ∏àcznej. Najcz´stszà
chorobà z tej grupy jest reumatoidalne zapalenie stawów
(rzs). W przebiegu rzs dochodzi do osteoporozy zarówno
przystawowej (miejscowej), jak i uogólnionej (wtórnej). Mechanizm patogenezy osteoporozy uogólnionej wyst´pujàcej u 30-50% chorych jest z∏o˝ony (13).
Utrata masy kostnej jest proporcjonalna do aktywnoÊci
procesu zapalnego, na który majà wp∏yw cytokiny prozapalne, g∏ównie TNF-α, IL-1, IL-6, do upoÊledzenia sprawnoÊci funkcjonalnej chorych oraz do stopnia zaawansowania zmian radiologicznych. Reumatoidalne zapalenie
stawów wymieniane jest jako niezale˝ny czynnik ryzyka
z∏amaƒ (14). Niejednoznaczna jest rola GKS w rozwoju
osteoporozy u pacjentów z rzs (50% chorych na rzs przyjmuje GKS w sposób przewlek∏y). Z jednej strony hamujà
one proces zapalny i przyczyniajà si´ do wi´kszej sprawnoÊci chorych, z drugiej ich mechanizm dzia∏ania prowadzi do rozwoju osteoporozy posteroidowej. Dodatkowo,
u pacjentów z ci´˝kim przebiegiem rzs z zaj´ciem narzàdów wewn´trznych, stosowane sà pulsy steroidowe, które równie˝ przyczyniajà si´ do zmniejszenia g´stoÊci mineralnej koÊci.
W chorobie zwyrodnieniowej, najcz´stszej przewlek∏ej
chorobie narzàdu ruchu, dochodziç mo˝e równie˝ do rozwoju osteoporozy. Rozpoznanie jest cz´sto utrudnione
z powodu wp∏ywu zmian zwyrodnieniowych na wynik badania densytometrycznego. Osteofity powodujà wzrost
g´stoÊci mineralnej koÊci nie tylko w odcinku l´dêwiowym,
ale tak˝e w szyjce koÊci udowej. Choroba zwyrodnieniowa
stawu biodrowego nie chroni przed osteoporozà. Wy˝sze
wartoÊci BMD prowadziç mogà do fa∏szywych wniosków.
Osoby z chorobà zwyrodnieniowà stawu biodrowego, mimo wy˝szego BMD, nie sà istotnie chronione przed z∏amaniami osteoporotycznymi wszystkich typów (15).
Osteoporoza wtórna
w przewlek∏ych chorobach nerek
Pacjenci z przewlek∏ymi chorobami nerek nara˝eni sà
zarówno na ryzyko osteomalacji, jak i tzw. osteodystrofii
nerkowej, która jest nast´pstwem wspó∏istnienia wielu zaburzeƒ patofizjologicznych (osteitis fibrosa, osteomalacja,
zespó∏ adynamicznej koÊci, mieszana mocznicowa osteodystrofia, amyloidoza, osteoporoza) (16).
Osteodystrofi´ nerkowà podzielono na dwa podtypy kliniczne. Pierwszy, obserwowany u wi´kszoÊci pacjentów,
przebiega z wysokim obrotem kostnym. W obrazie klinicznym dominuje obraz wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc.
Drugi podtyp kliniczny przebiega z niskim obrotem kostnym i w zaawansowanej postaci okreÊlany jest mianem
adynamicznej choroby koÊci (Adynamic Bone Disease ABD) (17).
Ró˝nicowanie obu podtypów opiera si´ na inwazyjnym
badaniu - ocenie bioptatu koÊci. Badania biochemiczne
stosowane mogà byç do okreÊlenia prawdopodobieƒstwa
obecnoÊci wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc oraz do wykluczenia pokarmowego niedoboru witaminy D.
Problem osteoporozy dotyczy chorych z objawami narastajàcej niewydolnoÊci nerek, chorych dializowanych
3/2006
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oraz chorych po przeszczepieniu nerek. Badanie BMD
metodà DXA ma w przypadku chorych z niewydolnoÊcià
nerek ograniczonà wartoÊç. Ryzyko z∏amaƒ u chorych jest
wi´ksze ni˝ w ogólnej populacji, nie stwierdzono jednak
istotnej zale˝noÊci mi´dzy BMD a ryzykiem z∏amaƒ u tych
chorych (16,18,19).
U pacjentów dializowanych stwierdza si´ na ogó∏ ni˝sze
wartoÊci BMD. Ni˝sze wartoÊci w szyjce koÊci udowej
mogà odzwierciedlaç fakt utraty koÊci beleczkowej u pacjentów z wtórnà nadczynnoÊcià przytarczyc. Jednak˝e
oba miejsca pomiarów BMD, kr´gos∏up l´dêwiowy i koÊç
promieniowa, sà s∏abymi wskaênikami przewidywania z∏amaƒ u pacjentów dializowanych.
Na pogorszenie mikroarchitektury koÊci oraz wzrost ryzyka z∏amaƒ u pacjentów dializowanych wp∏ywaç mo˝e
wiele czynników. Czynniki ryzyka, istotne jeszcze przed
dializami, m.in. przyjmowanie GKS i cukrzyca oraz w czasie dializoterapii: przewlek∏e stosowanie heparyny, z∏e od˝ywianie, niedobór witaminy D, nadczynnoÊç przytarczyc,
hipogonadyzm i przewlek∏a kwasica metaboliczna.
W chorych, u których dokonano przeszczepu nerki, w ciàgu pierwszego roku dochodzi do gwa∏townej utraty koÊci
mierzonej w kr´gos∏upie l´dêwiowym i biodrze (4-9%). Do
szybkiej utraty koÊci przyczyniaç si´ mogà GKS stosowane w wysokich dawkach oraz leki immunosupresyjne
(17,20).
Chocia˝ niska wartoÊç BMD jest wskaênikiem z∏amaƒ
po przeszczepieniu nerki, wielu pacjentów doznaje z∏amaƒ przy prawid∏owych wartoÊciach BMD. Jest to spowodowane zarówno gwa∏townà utratà koÊci, jak i faktem,
˝e typowe z∏amania, które zdarzajà si´ u chorych przewlekle leczonych GKS, wyst´pujà przy wy˝szym BMD.
W przeciwieƒstwie do zasadniczej roli BMD w rozpoznawaniu osteoporozy pomenopauzalnej, badanie g´stoÊci
ma wcià˝ znaczenie jako pomiar, uzyskiwany po 12-24
miesiàcach, u˝ywany do oceny efektów leczenia.
W terapii osteoporozy u chorych z przewlek∏à niewydolnoÊcià nerek po wykluczeniu innych form osteodystrofii
nerkowej znajdujà zastosowanie bisfosfoniany, które wydajà si´ byç bezpieczne i efektywne u chorych z przesàczaniem k∏´bkowym powy˝ej poziomu 15 ml/min. W terapii osteoporozy u chorych z przewlek∏à schy∏kowà niewydolnoÊcià nerek, u których dosz∏o do z∏amania, zalecana
jest redukcja dawki bisfosfonianów do po∏owy. Wcià˝
brak jednak pe∏nych opracowaƒ dotyczàcych stosowania
bisfosfonianów w tej populacji chorych (21). W zapobieganiu osteoporozie u chorych po przeszczepie nerek powinno uwzgl´dniaç si´ zmniejszenie dawki GKS, zwi´kszenie
aktywnoÊci fizycznej, a tak˝e eliminacj´ innych czynników
rozwoju osteoporozy. U wszystkich chorych leczonych
GKS zaleca si´ stosowanie preparatów wapnia i alfakalcidolu. U okresie pomenopauzalnym rozwa˝yç mo˝na hormonalnà terapi´ zast´pczà.
U pacjentów po przeszczepie nerek leczonych bisfosfonianami obserwowano utrzymywanie si´ lub wzrost wartoÊci BMD w kr´gos∏upie l´dêwiowym. Obserwacje dotyczy∏y chorych we wczesnym okresie po zabiegu, przyjmujàcych bisfosfoniany zarówno w postaci doustnej, jak i do˝ylnej. Redukcj´ wyst´powania z∏amaƒ kr´gos∏upa opisywano tak˝e po do˝ylnym podawaniu ibandronianu
(20,22,23).
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Osteoporoza wtórna w chorobach
gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego
Osteoporoza wtórna w nadczynnoÊci kory nadnerczy
NadczynnoÊç kory nadnerczy, spowodowana najcz´Êciej gruczolakiem lub przerostem, prowadzi do nadmiernego wydzielania kortyzolu. Objawy hiperkortyzolizmu obserwowane mogà byç równie˝ w gruczolaku przysadki
mózgowej wytwarzajàcym ACTH lub w ektopowym wydzielaniu ACTH. Prowadzà one do szybkiej utraty masy
kostnej podobnie jak d∏ugotrwa∏a glikokortykoterapia (19).
Osteoporoza obserwowana w chorobie lub zespole Cushinga ust´puje cz´Êciowo lub ca∏kowicie po usuni´ciu
przyczyny choroby. Dodatkowe zalecenia terapeutyczne
dotyczàce terapii osteoporozy w nadczynnoÊci kory nadnerczy sà takie jak w terapii osteoporozy posteroidowej.
Osteoporoza wtórna w chorobach tarczycy
Hormony tarczycy uczestniczà w prawid∏owym rozwoju
koÊçca. W nie leczonej nadczynnoÊci tarczycy d∏u˝ej
trwajàcej lub przy przedawkowaniu hormonów tarczycy
dochodzi do przyspieszenia metabolizmu kostnego i przewagi procesu resorbcji nad koÊciotworzeniem. Znaczna
utrata masy kostnej dotyczy g∏ównie koÊci korowej.
Wprowadzenie skutecznych form terapii nadczynnoÊci
tarczycy istotnie wp∏yn´∏o na zmniejszenie znaczenia problemu tego typu OPW. Pewne znaczenie ma nadal subkliniczna postaç nadczynnoÊci tarczycy zwiàzana z terapià niedoczynnoÊci tarczycy (24).
Badanie g´stoÊci mineralnej koÊci powinno byç zalecane u wszystkich kobiet z jawnà nadczynnoÊcià tarczycy,
a tak˝e u chorych za˝ywajàcych supresyjne dawki tyroksyny w terapii raka tarczycy, wola guzowatego lub wola
oboj´tnego (24,25). Leczenie supresyjne powinno byç
prowadzone jak najmniejszymi dawkami supresyjnymi tyroksyny.
Kiedy terapia substytucyjna tyroksynà, w której TSH pozostaje w granicach normy, nie wp∏ywa negatywnie na
koÊç, nie wymaga stosowania zasad innych ni˝ w pozosta∏ej populacji. Najskuteczniejszà metodà prewencji osteoporozy wtórnej w przebiegu nadczynnoÊci tarczycy jest
wczesne rozpoznanie i leczenie nadczynnoÊci. Po uzyskaniu eutyreozy dochodzi do wzrostu masy kostnej.
U kobiet po menopauzie w terapii osteoporozy zalecane jest stosowanie bisfosfonianów lub hormonalnej terapii
zast´pczej.
Osteoporoza wtórna w pierwotnej nadczynnoÊci
przytarczyc
W pierwotnej nadczynnoÊci przytarczyc (PHPT), zwiàzanej najcz´Êciej z gruczolakiem przytarczyc, osteoporoza towarzyszy z regu∏y resorbcji podokostnowej i Êródkostnej oraz osteitis fibrosa cystica. Os∏abienie struktury
koÊci mo˝e prowadziç do z∏amaƒ patologicznych, g∏ównie
koÊci d∏ugich. Dla postaci mniej zaawansowanych typowy
jest ubytek korowej cz´Êci koÊci, przy prawid∏owej lub
czasami zwi´kszonej g´stoÊci mineralnej koÊci beleczkowej. U tych chorych du˝e znaczenie ma badanie densytometryczne dystalnego odcinka przedramienia, które znalaz∏o si´ w rekomendacjach dotyczàcych diagnostyki
asymptomatycznej pierwotnej nadczynnoÊci przytarczyc
(26). Dzi´ki rozpowszechnieniu badania ca∏kowitego po-
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ziomu wapnia w surowicy krwi, obecnie choroba rozpoznawana jest cz´Êciej, równie˝ w postaci skàpoobjawowej lub bezobjawowej.
Po zabiegu chirurgicznym usuni´cia gruczolaka przytarczyc obserwowany jest wzrost BMD w kr´gos∏upie l´dêwiowym i biodrze oraz tendencja do stabilizacji w dystalnym odcinku przedramienia (27). U pacjentów nie zakwalifikowanych do operacji, stosowanie bisfosfonianów powoduje wzrost g´stoÊci mineralnej koÊci (28). Niestety
brak jest badaƒ dokumentujàcych wp∏yw bisfosfonianów
na redukcj´ z∏amaƒ u chorych z pierwotnà nadczynnoÊcià
przytarczyc.
U chorych nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego nale˝y unikaç leków moczop´dnych zwi´kszajàcych
kalcemi´, przeciwwskazane jest podawanie preparatów
wapnia i witaminy D, a u kobiet po menopauzie mo˝na
rozwa˝yç stosowanie HTZ (19).
Osteoporoza wtórna spowodowana niedoborami
hormonów p∏ciowych
Niedobory hormonalne zwiàzane z pierwotnà lub wtórnà niewydolnoÊcià jajników prowadziç mogà do obni˝enia
szczytowej masy kostnej. Pierwotna niewydolnoÊç jajników spowodowana mo˝e byç dysgenezjà gonad, hipoplazjà jajników lub przedwczesnym wygasaniem czynnoÊci jajników; wtórna spowodowana jest najcz´Êciej jad∏owstr´tem psychicznym (anorexia nervosa), intensywnym
treningiem fizycznym (athletic amenorrhea) lub hiperprolaktynemià. U chorych z anorexia nervosa dochodzi do
g∏´bokiego hipoestrogenizmu. Utrata masy kostnej, wynoszàca 3% w skali roku, zwiàzana jest równie˝ z innymi
czynnikami, takimi jak niedobór wapnia, witaminy D3 i hiperkortyzolemià (29).
Niedobór estrogenów, do którego dochodzi po uzyskaniu szczytowej masy kostnej, ale przed menopauzà
prowadzi do szybkiej utraty masy koÊci. Niski poziom
hormonów p∏ciowych mo˝e byç równie˝ odpowiedzialny
za spadek g´stoÊci mineralnej koÊci u pacjentów z hiperandrogenizmem lub akromegalià. W leczeniu osteoporozy zwiàzanej z niedoborem estrogenów metodà z wyboru jest stosowanie hormonalnej terapii zast´pczej (HTZ).
Hipogonadyzm jest istotnym czynnikiem powodujàcym
rozwój osteoporozy m´skiej (kolejnym po stosowaniu
GKS, alkoholizmie i paleniu papierosów). Niedobór testosteronu stwierdzany jest u 50% m´˝czyzn, u których dokona∏o si´ osteoporotyczne z∏amanie szyjki koÊci udowej.
U tych chorych leczenie testosteronem powoduje wzrost
BMD.
Hiperprolaktynemia, wywo∏ana najcz´Êciej guzem
okolicy podwzgórzowo-przysadkowej lub stosowaniem
leków wp∏ywajàcych na wydzielanie dopaminy, powodowaç mo˝e wtórny hipogonadyzm. Konsekwencjà tych zaburzeƒ endokrynologicznych jest obni˝enie g´stoÊci mineralnej koÊci i wzrost ryzyka z∏amaƒ. Metodà z wyboru
jest leczenie przyczynowe normalizujàce wydzielanie prolaktyny. WÊród innych endokrynologicznych przyczyn
osteoporozy wtórnej wymieniç nale˝y osteoporoz´ wyst´pujàcà u chorych z cukrzycà insulinozale˝nà. Wyst´puje
ona u 50% chorych. Jest ona zwiàzana przede wszystkim
z zaburzeniami tworzenia koÊci przy zachowanej dynamice resorbcji koÊci.
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Osteoporoza w przebiegu chorób
przewodu pokarmowego
Patogeneza osteoporozy wtórnej, w przewlek∏ych schorzeniach przewodu pokarmowego, jest z∏o˝ona. W chorobach przewodu pokarmowego dochodzi do zaburzeƒ
przyswajania wapnia, fosforanów, magnezu oraz witamin
w tym witaminy D i K, a tak˝e do niewystarczajàcej syntezy aktywnego metabolitu witaminy D (w chorobach wàtroby). Dodatkowo na rozwój osteoporozy wp∏ywaç mogà:
niew∏aÊciwa dieta, nieaktywny tryb ˝ycia, unikanie nas∏onecznienia i stosowanie leków niekorzystnie wp∏ywajàcych na tkank´ kostnà (19).
U chorych z wrzodziejàcym zapaleniem jelita grubego
obserwowane jest zmniejszenie g´stoÊci mineralnej koÊci.
Stopieƒ zaawansowania zmian BMD skojarzony jest ze
stopniem zaawansowania klinicznego choroby i rozleg∏oÊcià zmian w obr´bie jelita (30). We wrzodziejàcym zapaleniu jelita grubego i chorobie Crohna wzrasta ryzyko z∏amaƒ. WÊród przyczyn z pewnoÊcià nale˝y uwzgl´dniaç,
stosowane w terapii obydwu schorzeƒ, GKS (31).
W chorobie trzewnej na skutek zaburzonego wch∏aniania
wapnia i witaminy D3, czego konsekwencjà jest wtórna
nadczynnoÊç przytarczyc, dochodzi do rozwoju choroby
metabolicznej koÊci. Mo˝e ona wyst´powaç pod postacià
osteomalacji, osteoporozy lub mieç charakter mieszany.
Celiakia jest wa˝nà i niestety cz´sto niedostrzeganà
przyczynà osteoporozy wtórnej. Cz´stoÊç z∏amaƒ koÊci
u chorych z celiakià jest wi´ksza ni˝ w ogólnej populacji.
Badanie BMD metodà DXA nie jest u tych chorych udowodnionym wskaênikiem ryzyka z∏amaƒ. Po zastosowaniu
diety bezglutenowej dochodzi do znacznego wzrostu
BMD, najwi´kszego (5%) w ciàgu pierwszego roku (32,33).
Zabiegi operacyjne, takie jak gastrektomia oraz by-pass
˝o∏àdkowy, majà równie˝ wp∏yw na g´stoÊç mineralnà koÊci. Utrata masy kostnej obserwowana jest po zabiegu
by-passu ˝o∏àdkowego u oty∏ych kobiet, u których przed
zabiegiem nie stwierdzano obni˝onej g´stoÊci mineralnej
koÊci (34). Osteoporoza wyst´puje po gastrektomi u ponad 30% chorych i skojarzona jest ze wzrostem ryzyka
z∏amaƒ (33).
Choroby przebiegajàce z upoÊledzeniem funkcji wàtroby, takie jak pierwotna ˝ó∏ciowa marskoÊç wàtroby, przewlek∏e aktywne zapalenie wàtroby, marskoÊç spowodowana zapaleniem wirusowym wàtroby typu B i C, a tak˝e
marskoÊç poalkoholowa prowadzà do zmniejszenia g´stoÊci mineralnej koÊci. Do rozwoju ci´˝kiej osteoporozy
dochodzi w przebiegu pierwotnej ˝ó∏ciowej marskoÊci wàtroby, z∏amania sà cz´stsze w marskoÊci poalkoholowej,
mo˝e to byç jednak zwiàzane ze zwi´kszonym ryzykiem
upadków w tej grupie chorych (35).
Podsumowanie
W terapii osteoporozy wtórnej istotnà rol´ odgrywa eliminacja przyczyny powodujàcej wi´kszà utrat´ masy koÊci - terapia schorzenia podstawowego, odstawienie lub
zmniejszenie dawki stosowanych leków.
W farmakoterapii istotnà rol´ odgrywajà bisfosfoniany.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà chorzy z OPPS, u których inny jest próg terapeutyczny stosowania leków antyresorbcyjnych.
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Podstawowà metodà diagnostycznà w osteoporozie
wtórnej jest badanie DXA biodra i kr´gos∏upa l´dêwiowego.
Jest ona tak˝e przydatna w przebiegu przewlek∏ych chorób
nerek, dla których iloÊciowa histomorfometria koÊci jest
lepsza w okreÊleniu stanu koÊci.
Badanie DXA 1/3 koÊci promieniowej zalecane jest
w PHPT. U pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kr´gos∏upa, wartoÊç BMD kr´gos∏upa mo˝e byç zawy˝ona.
U pacjentów leczonych GKS badanie densytometryczne
DXA zalecane jest po 6 miesiàcach od rozpocz´cia terapii
steroidami; powtórzenie DXA jest zalecane równie˝ w przypadku braku leczenia w celu oceny mo˝liwej progresji utraty koÊci.
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