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Wstęp 
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest najczęściej występującą dziecięcą dystrofią mięśniową; jest 

dziedziczona recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X (1-3). Zdrowie kości jest upośledzone, a u 

pacjentów dochodzi do częstszych złamań kości niż w populacji ogólnej (4-11). Złamania takie mają 

negatywny wpływ na jakość życia i mogą przyczynić się do utraty zdolności chodzenia (4, 5). Celami 

tych warsztatów były: przegląd zagadnień związanych ze zdrowiem układu kostnego w pediatrii, 

przegląd metod oceniania zdrowia kości, przegląd ryzyka i konsekwencji uszkodzeń kości u chłopców 

cierpiących na DMD, przegląd farmakologicznych i niefarmakologicznych działań promujących 

zdrowie układu kostnego oraz identyfikacja „następnych kroków” zmierzających ku lepszemu 

zrozumieniu znaczenia problemów dotyczących układu kostnego w wieloukładowej, zagrażającej 

życiu chorobie, jaka jest dystrofia Duchenne’a. 

 

Zdrowie układu kostnego w pediatrii 
Siłę kości wyznacza ich masa, rozmiar, geometria i jakość. Do złamań warunkowanych przez kruchość 

układu kostnego dochodzi wówczas, gdy wytrzymałość kości jest znamiennie obniżona. 

Złamania warunkowane kruchością układu kostnego występują przy niewielkich urazach, np. upadku 

z pozycji stojącej lub mniejszej, albo przy braku wyraźnego urazów. Jeśli u pacjenta utrzymuje się 

kruchość można rozpoznać osteoporozę. Lekarze powinni dążyć do identyfikacji choroby u pacjentów 

z obniżoną wytrzymałością kości zanim dojdzie do złamań. U dorosłych osteoporozę można 

rozpoznać na podstawie stwierdzenia niskiej gęstości kości, pomiar ten jest dobrym predykatorem 

złamań kości  u osób starszych w przyszłości. Maksymalna masa kostna jest osiągana w trzeciej 

dekadzie życia (12). Nieosiągnięcie najwyższej optymalnej masy kości podwyższa ryzyko złamań w 

dorosłym życiu (12). Gromadzenie minerałów w kościach jest indywidualnym i bardzo dynamicznym 

procesem. W okresie wzrostu kości zmienia się ich rozmiar i kształt, co jest ważne dla zachowania 
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wytrzymałości układu szkieletowego. Przyrost promienia kości o 10% może zwiększyć jej siłę o 70% 

(13, 14). Przyswajanie minerałów kości jest zakończone najpierw w szkielecie osiowym (kręgosłup i 

okolice bioder), a następnie w kośćcu kończyn (ręce i nogi). 

Wyznaczniki wytrzymałości układu kostnego 
Czynniki dziedziczne odpowiadają za 60-80% różnic pomiędzy jednostkami! Najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na wytrzymałość kości i podlegającym modyfikacji jest prawdopodobnie 

ruch. Im większe obciążenie kręgosłupa, tym większy ma to wpływ na masę i geometrię kości, np. 

chodzenie ma mniejszy wpływ na gęstość kości niż bieganie, które z kolei ma mniejszy wpływ niż 

gimnastyka. Najbardziej obciążonymi kośćmi są np. kość udowa, piszczelowa i strzałkowa w 

porównaniu z kością ramienną, promieniową i łokciową. Efekty aktywności fizycznej potęguje 

odpowiednia dieta bogata w wapń (15). Aktywność we wczesnych latach życia sprawia, że kości są 

większe i silniejsze. Natomiast nawet krótki okres nieważkości podczas podróży kosmicznej prowadzi 

do zaniku kości. Okres dojrzewania płciowego jest decydujący dla zdrowego wzrostu kości. 

Sterydowe hormony płciowe przyczyniają się do wzrostu ilości minerałów odkładających się w 

kościach oraz rozmiaru i kształtu rosnących kości. Opóźniony okres dojrzewania płciowego lub 

długotrwały hipogonadyzm może skutkować zmniejszoną masą kości. 

Estrogen i testosteron również modyfikują wpływ aktywności fizycznej na układ szkieletowy w wieku 

pokwitania. W zależności od płci, etapu dojrzewania płciowego i typu aktywności, ćwiczenia mogą 

zwiększyć ilość minerałów odkładających się w warstwie korowej wewnętrznej (apozycja warstwy 

korowej wewnętrznej) lub zwiększyć wielkość kości przez stymulację przyrostu minerałów kości w 

zewnętrznej warstwie kości (rozrost okostnowy). Grubość kory również może się zwiększyć (16). 

Pozostają jednak inne ważne pytania, dotyczące wpływu aktywności fizycznej na kości. Przykładowo, 

czy płeć i pochodzenie etniczne grają w tym procesie rolę, czy istnieje „okres krytyczny” dla 

zoptymalizowania wpływu aktywności fizycznej oraz jak długo utrzymują się korzyści wynikające z 

takiej aktywności? 

Wapń 
Wapń jest ważny dla procesu mineralizacji kości. Rekomendowane spożycie wapnia (mg/dzień) 

wynosi 400-600 mg u dzieci (1-5 lat), 800-1200 mg u starszych dzieci (8-10 lat) i 1200-1500 mg u 

nastolatków i młodych dorosłych (11-24 lata) (17). Najlepszym źródłem wapnia jest zdrowa, 

zbilansowana dieta. Zachodzą obawy, że spożycie wapnia maleje w okresie nastoletnim, gdy budują 

się podstawy zdrowych kości i zapotrzebowanie na wapń jest większe. Dzieje się tak z powodu 

zmniejszenia ilości spożywanego nabiału na rzecz napojów gazowanych, nietolerancji laktozy i 

preferencji etnicznych. Nabiał zapewnia 75% wapnia w diecie. 

Witamina D 
Witamina D jest ważna dla zachowania zdrowia układu kostnego, ponieważ wspomaga wchłanianie 

wapnia. Niedobór witaminy D wzrasta wraz ze spadkiem spożycia nabiału, gdyż mleko jest jednym z 

nielicznych produktów wzbogaconych w tę witaminę. Witamina D może być także syntetyzowana w 

skórze przy jej ekspozycji na światło słoneczne. Synteza tej witaminy jest upośledzona przy unikaniu 
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słońca i wskutek zwiększonego zastosowania filtrów słonecznych. Połączenie zmniejszonego spożycia 

wapnia i niedoboru witaminy D może niekorzystnie wpływać na zdrowie układu kostnego. 

Podobnie jak przy innych schorzeniach z upośledzonymi funkcjami ruchowymi organizmu u chłopców 

cierpiących na dystrofię Duchenne’a (DMD) obserwuje się niską masę kości. Kości stają się cieńsze i 

ulegają demineralizacji. Pojawienie się centrów kostnienia może się opóźnić (7). Nawet jeśli chłopcy z 

DMD zachowają zdolność poruszania się, gęstość mineralna kości w proksymalnej części kości udowej 

może być obniżona (5, 18). Wraz z utratą zdolności chodzenia, gęstość mineralna kości ulega 

dramatycznemu zmniejszeniu (5, 15). W rezultacie ryzyko złamań kości długich zwiększa się o około 

20%, jednakże może osiągnąć nawet 44% (5). Złamania kręgów występują rzadko. 

Ponieważ nie jest możliwe wyleczenie DMD, kortykosteroidy pozostają jedynym sposobem terapii, 

która, jak dowiedziono, pomaga zachować funkcję mięśni (19-21). Ich mechanizm działania nie jest 

do końca wyjaśniony. Udokumentowano, że prednizon opóźnia utratę sprawności mięśni, lecz 

wywołuje także znaczące skutki uboczne (22-26). Deflazacort, oksazolonowa pochodna prednizolonu, 

także zapewnia długotrwałe korzyści w zakresie utrzymania funkcji mięśni szkieletowych (27-29), 

mięśnia sercowego (30) i płuc (29-31), a także opóźnia konieczność operacji skoliozy (32), dając przy 

tym mniej skutków ubocznych niż prednizon, szczególnie zaś rzadziej prowadząc do przyrostu masy 

ciała (19, 33-35). Bezobjawową zaćmę, która nie wymagała leczenia, zgłaszano u 30% chłopców 

długotrwale leczonych deflazocortem (29). Generalnie uznaje się, że najbardziej efektywna dawka 

kortykosteroidu to 0,75 mg/kg/dzień prednizonu i 0,9 mg/kg/dzień deflazakortu (21). Pomimo 

korzyści wynikających ze stosowania kortykosteroidów istnieje obawa, że długotrwałe stosowanie 

prednizonu lub deflazacortu może pogorszyć istniejące już uszkodzenia układu szkieletowego u 

chłopców z DMD. Kortykosteroidy obniżają działanie witaminy D na jelita i zwiększają wydalania 

wapnia z moczem. Wydzielanie gonadotropiny z przysadki jest obniżone, co przekłada się na  niższe 

poziomy estrogenów i androgenów, niezbędnych dla zachowania zdrowia układu kostnego. Zwiększa 

się resorpcja kości, zaś zmniejsza tworzenie nowej tkanki kostnej. Stosowanie kortykosteroidów u 

chorych z DMD może niekorzystnie wpływać na zdrowie układu kostnego, jednakże z wczesnych 

doniesień wynika, że leki te nie wpływają znacząco na podwyższenie ryzyka złamań kości długich (6, 

8). Jednakże kompresyjne złamania kręgów, rzadkie u chorych z DMD, mogą występować częściej u 

chłopców leczonych kortykosteroidami (36-38). Na szczęście złamania te są zwykle niebolesne i 

najczęściej są przypadkowo stwierdzone w rutynowych badaniach radiologicznych kręgosłupa. 

Podsumowując, istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia układu kostnego u chorych z DMD, włączając w 

to obniżoną mobilność i związaną z tym obniżoną aktywność biomechaniczną mięśni w stosunku do 

kości. Ponadto, kortykosteroidy mogą w dalszej mierze upośledzać zdrowie układu kostnego. 

Nieznany jest wpływ czynników genetycznych oraz mediatorów stanu zapalnego generowanych przez 

mięśnie z niedoborem dystrofiny na zdrowie układu kostnego. 

Metody oceny stanu zdrowia układu kostnego 
Występowanie w przeszłości złamań, w szczególności spowodowanych kruchością kości lub złamań 

mnogich sugeruje nieprawidłowości w układzie kostnym. Istnieje szereg badań laboratoryjnych, 

zarówno nieinwazyjnych jak i inwazyjnych, które pozwalają określić stan zdrowia układu kostnego. 
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Nieinwazyjne wskaźniki stanu zdrowia układu kostnego 
Nieinwazyjne badania obejmują densytometrię kości i pomiar poziomu markerów obrotu kostnego 

we krwi i moczu. Chociaż zwykłe badanie radiologiczne może sugerować obniżoną gęstość kości, musi 

ona ulec zmniejszeniu o  30-40%, zanim będzie widoczna na kliszy rentgenowskiej. 

Zwyczajne badanie radiologiczne nie jest badaniem ilościowym, stąd nie jest pomocne przy ocenie 

gęstości mineralnej kości. Metodą z wyboru jest badanie DXA (absorpcjometria wiązki 

promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach) (39). Dawka promieniowania 

stosowana w tym badaniu jest niska. Metoda ta jest ogólnie dostępna, a ponadto określono 

wiarygodne wartości referencyjne  u dzieci. 

Badanie DXA jest precyzyjne i łatwe do powtórzenia. Zajmuje kilka minut i większość dzieci dobrze je 

znosi. Nie wymaga stosowania środków uspokajających. Badanie DXA posiada jednak pewne 

ograniczenia. 

Trudne jest wiarygodne zbadanie małych kości, przykurczów stawowych i elementów stabilizujących 

kręgosłup. W badaniu DXA nie jest możliwe rozróżnienie kości beleczkowatej i kości korowej. W 

badaniu mierzona jest powierzchniowo gęstość mineralna kości, nie zaś kość wolumetrycznie. Na 

podstawie obrazów DXA wylicza się gęstość mineralną kości w całym organizmie, w stawie 

biodrowym i w kręgosłupie. U dorosłych gęstość mineralna kości podaje się w postaci wyniku T (T-

score), który odzwierciedla liczbę standardowych odchyleń, o które masa kości różni się od średniej 

masy u zdrowych młodych dorosłych. Parametru T-score nie określa się u osób poniżej 20. roku życia, 

gdyż nie osiągnęły one jeszcze masy kości dorosłych. Wyniki pomiaru gęstości kości u młodszych 

dzieci należy porównać z grupą kontrolą dopasowana pod względem wieku i płci, generując wynik Z 

(Z-score). Interpretacja wyników badania DXA u dzieci stanowi wielkie wyzwanie. U chłopców z DMD 

często stwierdza się opóźnienie wzrostu i dojrzewania oraz zmniejszenie masy mięśniowej. Przy 

stosowaniu kortykosteroidów różnice te mogą być większe. Na sposób interpretacji badania DXA 

wpływa wielkość kości, dojrzałość i budowa ciała; należy zatem uwzględnić te parametry. 

Chociaż parametr T-score u starszych osób umożliwia oszacowanie ryzyka złamań kości, nie 

wiadomo, czy parametr Z-score pomaga ustalić je u dzieci. Dlatego też rozpoznanie osteoporozy u 

dzieci i decyzje terapeutyczne (np. odstawienie lub zmniejszenie dawki sterydów lub rozpoczęcie 

podawania bifosfonianów) u młodszych pacjentów nie powinny opierać się jedynie na gęstości 

mineralnej kości. Obwodowa ilościowa tomografia komputerowa (ang. peripheral quantitative 

computed tomography, PQCT) jest narzędziem pozwalającym zmierzyć gęstość mineralną kości 

objętościowo (40). Narzędzie to rozróżnia kość beleczkowatą od korowej. Pomiary kości 

beleczkowatej i korowej wykonuje się na kości promieniowej i piszczelowej. Mierzy się cienkie 

przekroje poprzeczne kości. Trudno jest badać dzieci poniżej 8. roku życia bez użycia środków 

uspokajających. W przypadku badania dynamicznego trudno jest dokładnie określić miejsce, w 

którym dokonano poprzednich pomiarów PQCT. Dane referencyjne są w opracowaniu. Być może w 

przyszłości badanie PQCT stanie się istotną alternatywą dla badania DXA w ocenie stanu zdrowia 

układu kostnego,  jednakże obecnie pozostaje ono przede wszystkim ważnym narzędziem 

badawczym. 
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Innym nieinwazyjnym badaniem wykorzystywanym w ocenie stanu zdrowia kości  są markery obrotu 

kostnego. Można je badać we krwi i w moczu. Badania biochemiczne obejmują pomiary poziomu 

osteokalcyny, prokolagenu i markerów kolagenu, wapnia i witaminy D, fosfatazy alkalicznej w osoczu 

oraz  deoksypirydoliny (D-Pyr), pirydoliny (Pyr) i hydroksyproliny w moczu. Interpretacja wyników 

badania markerów obrotu kostnego u dzieci stanowi duże wyzwania i testy te nie są jeszcze gotowe 

do zastosowania w praktyce klinicznej (41). 

Inwazyjne wskaźniki zdrowia układu kostnego 
Z biopsji kości uzyskuje się materiał do bardziej szczegółowych badań histologicznych, które 

pomagają w ocenie stanu zdrowia układu kostnego. Jest to procedura inwazyjna i zwykle wymaga 

uśpienia dziecka. Nie jest ogólnie dostępna w rutynowych zastosowaniach klinicznych. 

Działania promujące zdrowie układu kostnego 
Istnieją dwa podejścia do tego zagadnienia – farmakologiczne i niefarmakologiczne. Podstawą 

niefarmakologicznej promocji zdrowia układu kostnego jest zbilansowana dieta. Dieta jest najlepszym 

źródłem wapnia. Ustalono dzienne zapotrzebowanie na wapń u dzieci i nastolatków (17). Światło 

słoneczne jest dobrym źródłem witaminy D. Stosowanie filtrów słonecznych i ograniczenie 

aktywności na świeżym powietrzu może przyczynić się do niedoboru witaminy D. Aby sprawdzić stan 

zasobów witaminy D w organizmie, należy zmierzyć stężenie 25-hydroksywitaminy D; powinno ono 

wynosić > 20 ng/ml. Stężenie witaminy D w osoczu jest zwykle najniższe podczas miesięcy zimowych, 

gdy ekspozycja na światło słoneczne jest mniejsza niż w miesiącach letnich. W razie wątpliwości, 

należy stosować dodatkowo witaminę D lub preparat multiwitaminowy. Odpowiednie spożycie 

wapnia i witaminy D przyczynia się do zdrowia układu kostnego i odpowiedniej gęstości mineralnej 

kości, ale nie udowodniono, że wystarcza to, aby zmniejszyć liczbę złamań u pacjentów leczonych 

glikokortyksterydami (42). Aktywność fizyczna, a szczególnie intensywne ćwiczenia, poprawiają 

gęstość mineralną kości. U dzieci z upośledzoną funkcją układu ruchu korzystne może być unoszenie 

ciężarków z pomocą lub bez pomocy szyn, może to pomóc zapobiegać złamaniom kości. Podobnie, 

stanie na platformie generującej niewielkie mechaniczne bodźce o niewielkim natężeniu i wysokiej 

częstotliwości może poprawić gęstość mineralną kości piszczelowej (43). Obserwacje te mogą być 

istotne przy wyborze sposobu leczenia u chłopców z DMD i ograniczoną zdolnością poruszania się. 

Farmakologiczne leczenie obniżonej gęstości mineralnej kości u dorosłych jest dobrze zdefiniowane u 

dorosłych. Najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu osteoporozy są bifosfoniany, gdyż ograniczają 

one resorpcję kości (44). Istnieje kilka preparatów, różniących się siłą działania i sposobem 

podawania. Generalnie wpływają one na liczbę i aktywność osteoklastów odpowiedzialnych za 

resorpcję kości. U dorosłych zapobieganie i leczenie osteoporozy obejmuje stosowanie wapnia, 

witaminy D i bifosfonianów. U dorosłych wykazano, że bifosfonian alendronian jest bezpieczny i 

skuteczny w leczeniu utraty masy kostnej towarzyszącej stosowaniu sterydów oraz  zmniejsza ryzyko 

złamań. 

U dzieci podejmuje się działania ogóle, takie jak optymalizacja odżywiania i maksymalne zwiększenie 

aktywności fizycznej. W randomizowanych, kontrolowanych badaniach żaden lek stosowany w 

leczeniu osteoporozy u dorosłych nie został uznany za bezpieczny i skuteczny u dzieci. Jednakże 
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wstępne dane obserwacyjne sugerują, że bifosfoniany mogą być użyteczne u dzieci z niską masą 

kostną. Bifosfoniany stosowano w leczeniu obniżonej gęstości mineralnej kości u chłopców 

cierpiących na DMD i inne schorzenia (45-53). Bifosfoniany podawane dożylne, np. pamidronian, 

stosowano u dzieci częściej niż bifosfoniany doustne. Jednakże bifosfoniany doustne są tańsze i 

łatwiejsze w podawaniu; stąd też jeśli byłyby tolerowane przez pacjentów, mogłyby być preferowane 

w stosunku do preparatów dożylnych. Stosowanie bifosfonianów doustnych ograniczono u 

niektórych dzieci, w tym niektórych stosujących kortykosteroidy. Jeśli doustny alendronian był 

podawany prawidłowo, dawał niewiele działań niepożądanych i tylko minimalne objawy ze strony 

układu pokarmowego, poprawiając gęstość mineralną kości u chłopców z DMD, leczonych 

deflazocortem, co stwierdzono w badaniu DXA (51). Jednakże do tej pory nie udowodniono, że 

długotrwałe leczenie bifosfonianami obniża śmiertelność lub ryzyko złamań kości u chłopców z DMD 

niezależnie od tego, czy byli leczeni sterydami. 

Podsumowanie i następne kroki 
Z dyskusji warsztatowych jednoznacznie wynika, że: 

• DMD wiąże się z obniżoną funkcja układu ruchu. 

• U chłopców z DMD występuje podwyższone ryzyko złamań kości, zwłaszcza długich. 

• U pacjentów z DMD stwierdzono obniżoną gęstość mineralną kości. 

• Stosowanie kortykosteroidów może się wiązać z dalszym obniżeniem gęstości mineralnej 

kości. 

• Parametru gęstości mineralnej kości Z-score nie należy brać pod uwagę przy określaniu 

ryzyka złamań kości i podejmowaniu decyzji terapeutycznych. 

• Kortykosterydy mogą podwyższyć ryzyko złamań kręgów, które często przebiegają 

bezobjawowo. 

• Witamina D i wapń pozytywnie wpływają na zdrowie układu kostnego, jednakże nie 

udowodniono, że obniżają ryzyko złamań. 

• Najlepszym źródłem wapnia i witaminy D jest zbilansowana dieta i światło słoneczne. 

• U chłopców z DMD należy raz na rok badać poziom witaminy D w surowicy; suplementacja 

jest konieczna przy stężeniu < 20 ng/ml. 

 

Należy określić także: 

• Jak najlepiej oceniać i kontrolować zdrowie układu kostnego. 

• Naturalną historię zdrowia układu kostnego w DMD. 

• Czynniki ryzyka, które pozwolą przewidzieć prawdopodobieństwo złamań. Znaczenie 

witaminy D i wapnia do zdrowia układu kostnego w DMD. 

• Potencjalne działania obejmujące podnoszenie ciężarków dla zachowania siły kostnej. 

• Jakie strategie są efektywne w zapobieganiu i leczeniu obniżonej gęstości mineralnej kości. 

• Jak rozwinąć współpracujące ze sobą grupy badawcze. 
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• Zgromadzenie wystandaryzowanych klinicznych i laboratoryjnych danych dotyczących 

chłopców z DMD oraz 

• Zebrać dane na temat badan klinicznych w celu poprawy stanu zdrowia układu kostnego i 

poprawy jakości życia chłopców z DMD. 
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