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KOSTNÉ ZMENY PRI GASTROINTESTINÁLNYCH OCHORENIACH

PAYER J., KILLINGER Z., ÏURI� I.

BONE CHANGES IN GASTROINTESTINAL DISEASES

Background: Gastrointestinal (GIT) diseases are a common
cause of metabolic bone changes.
The aim of the study was to indicate GIT diseases (lactose
intolerance, non-lactose intolerance, Crohn�s disease, ulcera-
tive colitis, pancreatic insufficiency, states after gastric resec-
tion, chronic diseases of the liver, and coeliac disease) by me-
ans of literature data and the authors� own results coinciding
with the detected low bone density and thus increased risk of
fracture. Bone changes coinciding with GIT diseases are fre-
quent and are commonly asymptomatic for a long period.
Conclusion: In coincidence with GIT diseases the authors indi-
cate the necessity of being aware of the risk of bone changes
development and to investigate them actively. An early diagnosis
aids to introduce preventive and therapeutical measures and to
halt or at least slow down the origin of bone changes. (Ref. 21.)
Key words: osteoporosis, GIT diseases, lactose intolerance,
pancreatic insufficiency, coeliac disease.
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Pozadie problému: Gastrointestinálne (GIT) ochorenia sú
èastou príèinou metabolických kostných zmien.
Cie¾ práce: poukáza� na základe údajov z literatúry a vlast-
ných skúseností na ochorenia GIT (laktózová intolerancia,
nelaktózová intolerancia, Crohnova choroba, ulcerózna koli-
tída, pankreatická insuficiencia, stavy po resekcii �alúdka,
chronické ochorenia peèene a céliakia), pri ktorých sa zistila
nízka kostná denzita, a tým aj zvý�ené riziko vzniku fraktú-
ry. Kostné zmeny pri ochoreniach GIT sú èasté a nezriedka
sú dlho asymptomatické.
Záver: Autori poukazujú na potrebu myslie� pri týchto ocho-
reniach aj na riziko rozvoja kostných zmien a aktívne po
nich pátra�. Pri vèasnej diagnóze doká�e zaèatie preventív-
nych a terapeutických opatrení zabráni�, resp. výrazne spo-
mali� vznik kostných zmien. (Lit. 21.)
K¾úèové slová: osteoporóza, ochorenia GIT, laktózová intole-
rancia, pankreatická insuficiencia, céliakia.
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Gastrointestinálne ochorenia patria medzi najèastej�ie príèiny
sekundárnej osteoporózy a osteomalácie. Charakter metabolické-
ho postihnutia kostí a jeho prevalencia závisia od druhu, trvania
a záva�nosti gastrointestinálneho ochorenia. Príèina kostných
zmien je multifaktorová, má v�ak nieko¾ko spoloèných charakte-
ristík. Malabsorpcia �ivín, minerálov, najmä kalcia a vitamínu D,
porucha konverzie vitamínu D, symptomatický hypogonadizmus,
sekundárna hyperparatyreóza, nízka telesná hmotnos� a hypomo-
bilita sú klasicky udávané príèiny kostných zmien pri záva�ných
ochoreniach GIT (Boseckert, 1992; Kocián, 1995; Favue, 1996).
Etiopatogenéza sa v�ak pri jednotlivých ochoreniach èiastoène
odli�uje. Medzi najèastej�ie ochorenia GIT spôsobujúce kostné
zmeny patria: laktózová intolerancia, zápaly hrubého èreva, chro-
nická pankreatitída, chronické ochorenia peèene, stavy po resek-
cii �alúdka a céliakia (Favue, 1996).

Laktózová intolerancia (LI) je nezná�anlivos� mlieèneho cuk-
ru � laktózy v dôsledku chýbania, resp. zní�enia enzýmu laktázy

v sliznici èreva, ktorý je schopný roz�tiepi� laktózu na resorbova-
te¾né hexózy. Neroz�tiepená laktóza sa nevstrebáva a vznikajú
poèetné gastrointestinálne symptómy (Boseckert, 1992).

Laktózovú intoleranciu rozde¾ujeme na:
� primárnu (geneticky podmienenú � vrodenú),
� sekundárnu � získanú (chemické vplyvy, baktériové a ví-

rusové infekcie, zápalové ochorenia èreva, lieky, radiácia, nutriè-
né vplyvy, ischémia sliznice a podobne).

Pod¾a vyvolávajúceho èinite¾a mô�u by� tieto zmeny trvalé ale-
bo prechodné. Výskyt LI sa udáva u belochov od 4 % do 28 %,
prièom poèas �ivota postupne narastá. V diagnostike je dôle�itá
anamnéza a LI potvrdzujú laboratórne, röntgenové, histochemic-
ké a izotopové metódy (Boseckert, 1992; Kocián, 1995, 1996).
Klinický obraz závisí od:

1. mno�stva a aktivity laktázy v èrevnej sliznici,
2. mno�stva prijatej laktózy v potrave za urèitý èas.
Kostné zmeny pri LI sú ve¾mi èasté, prièom najèastej�ie býva

osteoporóza � a� v 70 % prípadov, a osteomalácia v 13 % (Ko-
cián, 1995).

Lieèba spoèíva v diétnych opatreniach, ktoré závisia od mno�-
stva laktázy v sliznici tenkého èreva. Mlieko a mlieène výrobky sa
odporúèa konzumova� v malých dávkach, èastej�ie, v potrave s vy�-
�ím obsahom tukov (ak to je mo�né) a nie nalaèno. Vhodné sú tvrdé
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syry, tvaroh a podobne. Èasto je v�ak nevyhnutná suplementácia
vápnika, resp. delaktózované mlieko (DelaMilk, LIDA-LAC), ale-
bo sa podáva laktáza spolu s mliekom (Lactozym, Novo) (Favus,
1996; Wendlová, 1997). Zvlá�tnu poruchu predstavuje �nelaktózo-
vá intolerancia�, ktorá tie� mô�e vies� k obdobnému deficitu vápni-
ka. Pacienti s touto poruchou nezná�ajú surové mlieko, prièom lak-
tózu zná�ajú dobre. Epigastrický dyskomfort a pyróza sú podobné
ako pri LI. Súbe�né pankreatobiliárne ochorenie nie je zriedkavé.

Ne�pecifické zápaly hrubého èreva
Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sú chronické progredu-

júce ochorenia, ktoré sa v priebehu rokov mô�u prejavi� nedostat-
kom �ivín a minerálnych látok. Príèinou kostných zmien býva po-
�kodenie a zvý�ená permeabilita èrevnej sliznice, ktoré sú spôsobe-
né tromboxánom A, leukotriénmi, do�tièky aktivujúcim faktorom
a gastrointestinálnymi peptidmi (Ryde a spol., 1991). Na poklese
kostnej hustoty sa mô�e zúèastòova� aj karencia minerálov a stopo-
vých prvkov, zní�ená telesná hmotnos� a hypomobilita pacienta
(v prípade Crohnovej choroby je mo�ný aj autoimunitný pôvod)
(Ghos a spol., 1994). Sami sme vy�etrovali skupinu 25 pacientov so
stredne �a�kou a �a�kou formou ulceróznej kolitídy (i�lo o pacien-
tov a pacientky v premenopauze, ktorí neboli lieèení kortikoidmi
a rozsah zmien postihoval minimálne 2/3 hrubého èreva). Zistili sme
signifikantne zní�enú kostnú denzitu v oblasti krèku stehnovej kos-
ti (p<0,05) a nesignifikantne zní�enú kostnú denzitu v oblasti lum-
bálnej chrbtice. O zvý�enej kostnej remodelácii svedèí nález signi-
fikantne zvý�enej hladiny osteokalcínu v sére (Huorka a spol.,
1997). U pacientov s dlhotrvajúcou �a�kou formou ulceróznej koli-
tídy a Crohnovej choroby je potrebné urèi� kostnú denzitu a labora-
tórne markery kostného obratu a uvedené skupiny pova�ova� z os-
teologického h¾adiska za rizikové (Clements a spol., 1993).

Pankreatická insuficiencia
Chronická pankreatitída je charakterizovaná zápalovo-de�-

trukènými zmenami pankreatického tkaniva a z toho rezultujúci-
mi poruchami exokrinnej a endokrinnej funkcie. V pokroèilom
�tádiu sa mô�e prejavi� malabsorpèným syndrómom. Medzi jeho
príznaky patria aj zmeny v metabolizme kalcia. Etiopatogenéza
kostných zmien je multifaktorová. K príèinám mo�no zaradi� tvor-
bu pankreatických kameòov, najmä pri alkoholovej pankreatitíde,
spotrebovanie vápnika pri hojivých procesoch, poru�enú resorpciu
vápnika a vitamínu D, ako aj nerovnováhu pankreatických hor-
mónov (Yoneda a spol., 1990; Kitagava a spol., 1992). V na�ich
�túdiách sme vy�etrovali kostnú denzitu u 34 pacientov a labora-
tórny kostný status u 20 pacientov s chronickou pankreatitídou.
Zistili sme zní�enú kostnú denzitu chrbtice (p<0,05) a krèku steh-
novej kosti (p<0,001). Títo pacienti mali aj signifikantne zní�ené
hladiny celkového (p<0,001) a ionizovaného vápnika (p<0,001),
ako aj zní�ené vyluèovanie vápnika moèom (p<0,001). Aj do týchto
�túdií boli zahrnutí len mu�i a �eny v premenopauze (Huorka
a spol., 1995; Payer a spol., 1995). Dá sa teda predpoklada�, �e
u postmenopauzálnych �ien je negatívny efekt chronickej pankre-
atitídy na kostný metabolizmus e�te výraznej�í.

Stav po resekcii �alúdka
Gastrektómia je dôle�itým rizikovým faktorom pre vznik a vý-

voj osteoporózy, najmä u postmenopauzálnych �ien. Metabolické
kostné ochorenia spôsobené resekciou �alúdka sú omnoho èastej-

�ie, ako sa predpokladalo. U pacientov mo�no nájs� zmeny pou-
kazujúce na osteomaláciu, osteoporózu, alebo ich kombináciu (Fa-
vus, 1996). Medzi faktory spôsobujúce ich vznik patria nedosta-
toèný príjem spôsobený èiastoène aj strachom z hnaèiek
a �dumping� syndrómu, zrýchlená èrevná pasá� anatomické zmeny
GIT rezultujúce v naru�enú absorpciu vitamínu D, jeho metaboli-
tov a kalcia, zvý�ený katabolizmus vitamínu D a jeho metaboli-
tov a deplécia fosfátov spôsobená nadmerným u�ívaním fosfáty
via�úcich antacíd (Boseckert, 1992). Pacienti po totálnej gastrek-
tómii a resekcii �alúdka typu Billroth II majú vy��ie riziko vzniku
kostného postihnutia ako pacienti po resekcii typu Billroth I. Kostné
zmeny sa prejavujú obyèajne a� 5 a viac rokov od operácie (Ko-
cián, 1995; Favus, 1996). Hypokalciémia a hypofosfatémia sú
zriedkavé. Vy�etrenie alkalickej fosfatázy, najmä jej kostného
izoenzýmu a hladiny kalcidiolu v sére sú indikátorom kostného
ochorenia a vhodným diagnostickým testom. V prípade prehlbo-
vania deplécie vitamínu D sa u pacienta objavujú bolesti kostí
a svalové slabosti. V tomto �tádiu mo�no zisti� hypokalciémiu,
hypofosfatémiu, zvý�enie markerov kostného obratu a rtg znám-
ky osteomalácie. Napriek adekvátnej lieèbe sa kostný nález u�
neupravuje ad integrum a u pacienta pretrváva zní�ená kostná
denzita so zvý�eným rizikom vzniku fraktúr (Boseckert, 1992;
Favus, 1996).

Chronické ochorenia peèene
V priebehu chronických ochorení peèene, najmä cirhózy, majú

pacienti zvý�ené riziko výskytu kostných zmien, niekedy oznaèo-
vaných ako hepatálna osteodystrofia (Kocián, 1995, 1996). Ide
o kostné zmeny charakteru osteoporózy, zriedkavo osteomalácie,
mô�e sa vyskytnú� aj zmie�aná forma, tzv. osteoporomalácia. Os-
teomalácia sa vyskytuje len zriedkavo (u pacientov s primárnou
biliárnou cirhózou, resp. u pacientov, ktorí majú aj iné ochorenie
ovplyvòujúce kostný metabolizmus najmä resekciu �alúdka). Etio-
patogenéza kostných zmien pri cirhóze peèene je multifaktorová.
Predpokladká sa úèas� malabsorpcie vitamínu D a kalcia, zmeny
spektra bielkovín, porucha hydroxylácie vitamínu D, humorálna
dysfunkcia, hypogonadizmus, nedostatoèné odbúravanie parathor-
mónu v peèeni a chronický abúzus alkoholu (Calvin a spol., 1990;
Laitinen a spol., 1993). V na�ej �túdii sme vy�etrili súbor 36 pa-
cientov s cirhózou peèene. Zistili sme signifikantne zní�enú kost-
nú denzitu v oblasti chrbtice (p<0,05) aj krèku femuru (p<0,05)
a zvý�enie hladiny osteokalcínu (p<0,05), kostného izoenzýmu
alkalickej fosfatázy (p<0,001) a tartarát rezistentnej kyslej fosfa-
tázy (p<0,001) u pacientov s cirhózou peèene (Boèa a spol., 1996).
Na�e zistenia korelujú s inými �túdiami, ktoré zistili ni��iu kostnú
denzitu u pacientov s chronickými hepatálnymi ochoreniami.
Okrem vysokoobratovej osteoporózy (high turnover) bola opísaná
aj nízkoobratová forma osteoporózy (low turnover) (Favus, 1996).

Céliakia
Céliakia je chronické ochorenie tenkého èreva charakterizo-

vané postihnutím jejunálnej mukózy s následnou malabsorpciou.
Porucha resorpcie vápnika s hypokalciémiou, sekundárnou hyper-
paratyreózou s následnými kostnými zmenami sú èastým nálezom
pri céliakii (McFarlane a spol., 1995). Pistorius a spol. (1995)
uvádzajú postihnutie skeletu a� v 63 % prípadov, prièom najèas-
tej�ím nálezom je osteomalácia a kombinácia osteomaláce s os-
teoporózou. Izolovaná osteoporóza je zriedkavej�ím nálezom.
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V etiopatogenéze kostných zmien má významnú úlohu porucha
resorpcie vápnika v dôsledku straty zrelých vilóznych buniek, èo
spôsobuje redukciu resorpènej plochy (atrofia klkov) v oblasti
proximálneho úseku tenkého èreva, kde prebieha aktívny trans-
port vápnika. U pacientov s aktívnou céliakiou sa zistila nízka,
resp. nedetegovate¾ná aktivita vitamín D dependentného väzbové-
ho proteínu vápnika Calbindinu D9K (Valdimarsson a spol., 1994).
Ïal�ím faktorom zúèastòujúcim sa na patogenéze céliakie je väz-
ba vápnika na neresorbovate¾né mastné kyseliny v èreve a jeho
vylúèenie stolicou, malabsorpcia vitamínu D3, amenorea induko-
vaná nízkou telesnou hmotnos�ou, ni��ia fyzická aktivita, fajèenie
a kofeín. 12 % pacientov s osteoporózou má pozitivitu antigliadí-
nových protilátok IgA v sére a u 3 % sa aj histologicky potvrdil
nález céliakie. I�lo o pacientov bez klinických symptómov célia-
kie (Pistorius a spol., 1995; Valdimarsson a spol., 1994). U pa-
cientov s osteoporózou bez výskytu známych rizikových faktorov
je nevyhnutné myslie� aj na mo�nos� asymptomatickej céliakie
(Killinger a spol., v tlaèi). V terapii sa okrem bezlepkovej diéty
odporúèa substitúcia vápnika 1000 mg denne. Vitamín D3 sa indi-
kuje najmä pri osteomalácii, resp. jej kombinácii s osteoporózou.
Pri výraznej�om postihnutí kosti mo�no pou�i� v terapii aj inhibí-
tory osteoresorpcie (Favus, 1996).

Okrem uvedených ochorení aj viaceré iné chronické ochore-
nia GIT mô�u spôsobova� metabolické postihnutie kostí. Mecha-
nizmus postihnutia kosti je v�ak obdobný, a preto aj prevencia
a lieèba sa výrazne nelí�ia od opisovaných postupov. Základom
úspe�nej prevencie a lieèby je vèasná diagnostika, a preto je pot-
rebný skríning u� u asymptomatických pacientov najmä v riziko-
vých skupinách (postmenopauzálne �eny). Odporúèame vy�etre-
nie kostnej denzity a markerov kostného obratu (Vojta��ák, 1994;
Kocián, 1995). V prevencii a lieèbe je nevyhnutná terapia základ-
ného ochorenia, ako aj suplementácia vápnika, vitamínu D, resp.
jeho metabolitov. Pri suplementácii vápnika je potrebné uvedomi�
si kontraindikácie (nefrolitiáza a urolitiáza, nefrokalcinóza, hyper-
kalciémia a hyperkalciúria) a sledova� hladiny kalcia v sére aj
v moèi. Preventívne sa odporúèa pri ochoreniach GIT substitúcia
1000�1500 mg vápnika denne per os. Pri substitúcii vitamínu D
sa za najvýhodnej�iu formu pova�uje 1,25 dihydroxyvitamín D3
� kalcitriol. Obvyklá dávka je 2-krát 0,25 µg denne. V prípade
výraznej�ieho postihnutia mo�no pou�i� aj ostatné �tandardné po-
stupy v lieèbe osteoporózy. Hormonálna substituèná lieèba sa in-
dikuje u �ien po menopauze, ak je riziko osteoporózy vysoké a ne-
vyskytujú sa kontraindikácie. U mu�ov sa terapia testosterónom
indikuje, ak je zní�ená jeho hladina v krvi. Kalcitonín a bifosfo-
náty patria k úèinným inhibítorom osteoresorpcie a v lieèbe sa
vyu�ívajú pri výraznej�om postihnutí skeletu (Favus, 1996).

Záverom je potrebné kon�tatova�, �e mnohé chronické ocho-
renia gastrointestinálneho traktu vedú èasto k vzniku kostných
zmien a na tento aspekt treba prihliadnu� v ich lieèbe.
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