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Osteoporoza u mężczyzn
— przyczyny, zapobieganie
i leczenie
Osteoporosis in men — pathogenesis,
prevention and treatment

Abstract
Osteoporosis, traditionally associated with women health, recently has been regarded as one of the most funda-
mental disorders in men. It is estimated, that 20–25% of all nonvertebral fractures and about 15% of vertebral
fractures occur in men. Lifetime risk of any fragility fracture in men is twofold less than in women (25% vs. 50%
respectively), while mortality connected with hip fractures in men is approximately 3-fold higher than in women.
The principle factors that are necessary to obtain and maintain proper bone mineral density in men, besides
genetic factors, are proper sex hormone (testosterone and estrogens) levels. Higher peak bone mass and strength,
periosteal expansion and lack of phase of accelerated bone loss results in rarely occurrence of male osteoporosis.
Actually late-onset hypogonadism (LOH) is estimated as important and frequent risk factor for male osteoporo-
sis. Currently aminobisphosphonate (alendronate) and recombined human parathormone (rhPTH) have been
proved to reduce fracture risk in men. In cases of osteoporosis connected with LOH, increase of bone mineral
density after testosterone replacement therapy was observed, but influence of this treatment on fracture risk is
still unknown. The principles of primary and secondary prevention of osteoporosis in men are: adequate calcium
intake (1200–1500 mg/day) and vitamin D/alfacalcidol supplementation.
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Wstęp
Osteoporozę przez wiele lat uważano za chorobę
charakterystyczną dla płci żeńskiej. Jednak w ciągu
ostatnich kilkunastu lat stwierdzono, że utrata masy
tkanki kostnej dotyczy także mężczyzn, a ponadto
nieodłącznie koreluje z procesem starzenia się [1, 2].
Zmiany demograficzne obserwowane w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat sprawiają, że mężczyźni żyją
coraz dłużej. Gwałtownie wzrasta więc u nich ryzy-
ko osteoporozy i liczba złamań osteoporotycznych,
a tym samym — zwiększa się zainteresowanie dia-
gnostyką i leczeniem osteoporozy u mężczyzn. Do
niedawna uważano, że czynniki ryzyka i patomecha-

nizmy rozwoju osteoporozy u mężczyzn są podobne
jak u kobiet. Ewentualne różnice tłumaczono bra-
kiem fazy szybkiej utraty masy tkanki kostnej wystę-
pującej po menopauzie. W najnowszych badaniach
wskazuje się jednak na istotne różnice zarówno
w samej epidemiologii osteoporozy, budowie kości,
lokalizacji złamań patologicznych i procesach pato-
fizjologicznych stanowiących podstawę choroby, jak
i w charakterystyce czynników ryzyka.

Epidemiologia
W Stanach Zjednoczonych u około 1,5 mln mężczyzn
po 65. roku życia stwierdzono osteoporozę, a u ko-
lejnych 10–14 mln — osteopenię [3]. W badaniu
NHANES III (Third National Heath and Nutrition Exa-
mination Survey) osteoporozę zaobserwowano u 6%
mężczyzn i 16% kobiet po 50. roku życia, natomiast
osteopenię — odpowiednio: u 37% i 43% pacjen-
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tów [4]. W badaniu EVOS (European Vertebral Oste-
oporosis Study) wykazano, że w Europie częstość
osteoporozy u mężczyzn wynosi około 13% [5],
a szacowane przyżyciowe ryzyko złamań — 13,5%
u osób w wieku 50 lat i ponad 26% u chorych
w wieku 60 lat (u kobiet średnio 50%) [2]. Ryzyko
złamania bliższej nasady kości udowej wynosi 16–18%
u kobiet i około 6% u mężczyzn [4], zatem jest wyższe
niż ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego.
Ponieważ u mężczyzn szczytowa masa kostna jest
większa, a kości „grubsze”, przy porównywalnym pro-
centowym ubytku masy tkanki kostnej można spo-
dziewać się mniejszej liczby złamań osteoporotycz-
nych [6]. U mężczyzn osteoporoza rozpoczyna się
około 10 lat później, a przewidywana długość życia
jest o 7–8 lat krótsza, dlatego rzadziej występuje
u nich zaawansowana, jawna klinicznie osteoporo-
za ze złamaniami [7]. Jednak powikłania złamań wy-
stępują istotnie częściej, co sprawia, że ogólna śmier-
telność (będąca ich konsekwencją) jest znacznie
wyższa.

Złamania osteoporotyczne
Najpoważniejszym następstwem osteoporozy są zła-
mania. Częstość ich występowania w wieku mło-
dzieńczym i u osób w podeszłym wieku jest 2-krot-
nie wyższa niż w ogólnej populacji. Ocenia się, że
ponad 15% złamań kompresyjnych trzonów kręgo-
wych oraz 20–30% złamań w obrębie bliższej nasa-
dy kości udowej dotyczy mężczyzn. Złamania szyjki
kości udowej wiążą się z dużym ryzykiem śmierci
— 5–20% chorych umiera w ciągu pierwszego roku od
złamania, a ponad 50% pozostaje trwale niezdolnymi
do samodzielnego życia. Do czynników niezależnych
od gęstości mineralnej kości (BMD, bone mineral den-
sity), a wpływających na ryzyko złamania szyjki kości
udowej u mężczyzn należą wiek i wzrost ryzyka upad-
ków w starszym wieku. Jednak u mężczyzn tylko oko-
ło 1–2% upadków kończy się złamaniem szyjki kości
udowej, co wiąże się z wyższą szczytową masą kostną,
wolniejszym tempem jej utraty oraz mniejszą ten-
dencją do upadków [8]. Złamania kompresyjne są
patognomonicznym objawem osteoporozy. Powo-
dują ból, deformację kręgosłupa i inwalidztwo. Śmier-
telność po złamaniach kręgosłupa wzrasta wraz
z upływem czasu od złamania, a po 10 latach prze-
wyższa śmiertelność po złamaniu szyjki kości udo-
wej. U mężczyzn 63% złamań kręgosłupa występuje
po silnych urazach, natomiast aż 37% — po ura-
zach lekkich i średnich. Uwzględniając fakt, że aż
75% złamań trzonów kręgów to złamania bezbólowe,

rozpoznanie osteoporozy u mężczyzn jest trudne
i następuje bardzo późno [9].

Patogeneza
Mniejsza częstość występowania osteoporozy u męż-
czyzn wiąże się z wyższą szczytową masą kostną,
krótszą długością życia i brakiem okresu przyspie-
szonej utraty tkanki kostnej [7]. Jednak w wieku
60 lat 3% mężczyzn, a w wieku 80 lat już ponad 8%
doznało złamania w obrębie odcinka dystalnego
przedramienia, kręgosłupa lub bliższej nasady kości
udowej [7, 10, 11].
Szczytowa masa kostna u mężczyzn jest o około 8–
–10% wyższa niż u kobiet, co powoduje większą wy-
trzymałość mechaniczną kości. Wartość szczytowej
masy kostnej jest determinowana przede wszystkim
genetycznie. Za ten proces odpowiadają geny kodu-
jące receptor i białko nośnikowe dla witaminy D,
a także kolagen typu 1. Oprócz czynników genetycz-
nych w uzyskaniu szczytowej masy kostnej ważną
rolę odgrywają czynniki hormonalne, środowiskowe,
aktywność fizyczna i masa mięśniowa. Wraz z wie-
kiem nasila się zjawisko apozycji okołookostnowej
(wyrównawczy rozrost kości na grubość w zakresie
warstwy korowej), co pomaga w utrzymaniu masy
i wytrzymałości kości [12, 13]. Ten unikalny mecha-
nizm odgrywa istotną rolę w wytrzymałości mecha-
nicznej kości długich i ich oporności na złamania oste-
oporotyczne. Wynika to z faktu, że siła potrzebna
do złamania rury (kości długie są z punktu widzenia
mechaniki rurami) jest wprost proporcjonalna do
kwadratu ich średnicy. Zjawisko apozycji jest regulo-
wane głównie przez androgeny [14], choć wykaza-
no niedawno, że u myszy ERKO z zablokowanym
genetycznie receptorem estrogenowym mechanizm
apozycji okołookostnowej jest istotnie upośledzony
[14, 18].
Ubytek tkanki kostnej w kości promieniowej rozpo-
czyna się między 40. a 45. rokiem życia i wynosi śred-
nio 3–4% na 10 lat. Następuje on szybciej w części
dystalnej (25% kości gąbczastej) niż w części proksy-
malnej (> 95% kości zbitej). W obrębie kręgosłupa
redukcja masy kostnej rozpoczyna się około 10 lat
wcześniej i wynosi 7–15% na 10 lat. Kość beleczko-
wa z większą powierzchnią i aktywnością metabo-
liczną jest bardziej narażona na zaburzenia struktury
niż kość korowa [7].
Ważnym czynnikiem patofizjologicznym jest pogor-
szenie wraz z wiekiem funkcji osteoblastów, spowo-
dowane istotnym skróceniem długości życia i zaburze-
niami aktywności oraz równowagi kościotworzenia
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i resorpcji, regulowanej przez czynniki wzrostowe.
Wtórnie do niedoboru witaminy K dochodzi do upo-
śledzenia stymulowanej przez parathormon (PTH)
syntezy osteokalcyny [7, 10].
Dzienne spożycie wapnia, niezbędne do utrzymania
prawidłowego bilansu wapniowego, wynosi u mło-
dych mężczyzn 400–600 mg/d., zaś u starszych męż-
czyzn jest znacząco wyższe — 800–1000 mg/d. Wy-
kazano dodatnią korelację między dużym spożyciem
wapnia (> 1200 mg/d.) a BMD w obrębie szkieletu
osiowego [11].
Wraz ze starzeniem dochodzi także do upośledzenia
syntezy witaminy D w skórze, a przede wszystkim do
stopniowego zmniejszenia aktywności nerkowej 1a-
-hydroksylazy i zaburzeń hydroksylacji kalcydiolu
(25(OH)D3) do aktywnej formy — kalcitriolu
(1,25(OH)2D3). U starszych osób powszechnie stwier-
dza się utajoną hipowitaminozę D, która prowadzi do
ogniskowych zaburzeń mineralizacji kości oraz nasila
resorpcję tkanki kostnej, powodując wzrost sekrecji PTH
i subkliniczną wtórną nadczynność przytarczyc [7].
Istotną przyczyną postępującej wraz z wiekiem oste-
oporozy inwolucyjnej jest zmniejszenie stężenia te-
stosteronu i androgenów nadnerczowych — dehy-
droepiandrosteronu (DHEA) [7, 9]. Mimo że nie
stwierdzono korelacji między stężeniami testostero-
nu a BMD [15, 16], niedobór tego hormonu wyka-
zano u około 30% pacjentów ze złamaniami kom-
presyjnymi w obrębie kręgosłupa lędźwiowego [9]
i u ponad 68% mężczyzn ze złamaniem szyjki kości
udowej [17].
Androgeny odgrywają niezwykle istotną rolę w ho-
meostazie tkanki kostnej [18]. Stymulują wydziela-
nie hormonu wzrostu (GH, growth factor) i działają
synergistyczne z osią GH–IGF-1 (insulinopodobny
czynnik wzrostu 1, insulin-like growth factor-1). Bez-
pośrednio pobudzają proliferacje, różnicowanie
i funkcję osteoblastów, hamują rekrutację osteokla-
stów i wpływają na interakcje między osteoklastami
i osteoblastami [mitogeneza i różnicowanie komó-
rek kostnych przez indukcję TGF-b (transformujący
czynnik wzrostu, transforming growth factor, beta 1)].
Uczulają także komórki kostne na czynnik wzrostu
fibroblastów (FGF, fibroblast growth factor) i IGF-1
oraz zwiększają produkcję macierzy kostnej. Obni-
żają resorpcję tkanki kostnej przez osteoklasty, zmniej-
szając stężenie interleukiny 6, a także zmniejszają wy-
wołaną przez PTH produkcję cAMP (cykliczny adenozy-
nomonofosforan, cyclic adenosine monophosphate)
i syntezę PGE-2 (prostaglandyna E2, prostaglandin E2)
w osteoblastach. Powodują wzrost stężenia pobu-
dzającej resorpcję kości interleukiny 1 i zmniejszenie

stężenia kalcytoniny. Oddziałują na gospodarkę wap-
niową, zwiększając syntezę 1,25-(OH)D3 oraz absorp-
cję wapnia w przewodzie pokarmowym i nerkach.
Receptory dla androgenów są zlokalizowane zarów-
no w osteoblastach, jak i osteoklastach [19]. Zaob-
serwowano relatywnie wyższą masę korowej tkanki
kostnej, co wiąże się z większą liczbą receptorów dla
androgenów w tej części kości. W obrębie tkanki
kostnej testosteron ulega aromatyzacji (P450 aroma-
taza) do estrogenów oraz redukcji (5 alfa-reduktaza)
do dihydrotestosteronu (DHT). Aktywacja receptorów
androgenowych (AR, androgen receptor) jest niezbęd-
na do prawidłowego wzrostu kości beleczkowatej;
rola aromatyzacji oraz funkcja receptorów estroge-
nowych (ER, estrogen receptor) jest mniejsza, ale tak-
że istotna. Od aktywacji AR zależy głównie wzrost
tkanki kostnej okołookostnowej (apozycja około-
okostnowa), lecz optymalnie przebiega on przy ak-
tywacji zarówno AR, jak i ERb [20].
Wydaje się, że w etiopatogenezie osteoporozy
u mężczyzn większą rolę odgrywają estrogeny niż
androgeny [21]. U pacjentów z niewielką masą tkanki
kostnej stwierdza się niskie stężenia wolnego 17b-
-estradiolu [22]. Ponadto wykazano dodatnią kore-
lację między stężeniami estrogenów a gęstością
mineralną kości [23]. Niedobór estradiolu należy tłu-
maczyć zmniejszeniem aktywności aromatazy oraz
wzrostem stężenia globuliny wiążącej hormony płcio-
we (SHBG, sex hormone binding globulin). Opisano
również przypadki istotnie nasilonej osteoporozy
u mężczyzn z mutacją receptora estrogenowego, pro-
wadzącą do jego inaktywacji oraz genetycznie uwa-
runkowanym niedoborem aromatazy. Wykazano tak-
że ujemną korelację stężeń siarczanu dehydroepian-
drosteronu (DHEAS) z gęstością mineralną kości
u mężczyzn [7, 10, 11].
Uwzględniając fakt, że u około 70% mężczyzn z oste-
oporozą stwierdza się hipogonadyzm związany
z wiekiem (LOH, late-onset hypogonadism), wydaje się,
że obecnie niedobór testosteronu nie jest jedną
z wielu przyczyn osteoporozy wtórnej, ale LOH nale-
ży do głównych i najistotniejszych mechanizmów
osteoporozy inwolucyjnej (starczej).
Czynniki genetyczne istotnie wpływają na osiągniętą
masę kostną. Ocenia się, że odpowiadają one za
50–60% szczytowej masy kostnej. Mutacja genów
odpowiedzialnych za syntezę receptorów dla estro-
genów, witaminy D oraz genu 1a kodującego syn-
tezę kolagenu typu I wiąże się z niską szczytową
masą kostną [7, 11].
Większa aktywność ruchowa, masa i siła mięśniowa
korelują z wyższą masą kostną u mężczyzn. Uprawia-
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nie sportu zmniejsza ryzyko złamań patologicznych,
co wiąże się ze zmniejszeniem tendencji do upadków.
U mężczyzn 30–60% przypadków osteoporozy kwa-
lifikuje się jako osteoporozę wtórną. Do jej najważ-
niejszych przyczyn należą: leczenie glikokortykoida-
mi, hipogonadyzm pierwotny i wtórny, nikotynizm,
alkoholizm, choroby przewodu pokarmowego oraz
hiperkalciuria.
Spośród mężczyzn z wtórną osteoporozą około 18%
stanowią chorzy leczeni glikokortykoidami [24]. Są oni
w mniejszym stopniu narażeni na niekorzystny wpływ
glikokortykoidów na tkankę kostną niż kobiety, ale
i tak ryzyko złamań wzrasta u nich 2-krotnie [7]. Po
5 latach stosowania steroidów u mężczyzn z reuma-
toidalnym zapaleniem stawów ryzyko złamań patolo-
gicznych wzrosło do 33%. Glikokortykoidy hamują
czynność osteoblastów, co prowadzi do zmniejszenia
syntezy kolagenu w mechanizmie lokalnego zahamo-
wania syntezy IGF-1 i prostaglandyny E2. Dodatkowymi
niekorzystnymi czynnikami są: miopatia posteroido-
wa, która wpływa negatywnie na motorykę i mecha-
nikę szkieletu, oraz ujemny bilans wapniowy. Gliko-
kortykoidy hamują również syntezę androgenów
gonadowych i nadnerczowych, zmniejszając amplitu-
dę oraz częstotliwość pulsów gonadoliberyny (GnRH,
gonadotropin-releasing hormone) i hormonu adreno-
kortykotropowego (ACTH, adrenocorticotropic hormo-
ne), a także steroidogenezę w komórkach Leydiga.
U mężczyzn szczególnie narażona na działanie gliko-
kortykoidów jest kość beleczkowata, dlatego często
stwierdza się u nich bezobjawowe złamania kompre-
syjne trzonów kręgowych.
Jak już wspomniano, androgeny są niezbędne do
prawidłowej regulacji metabolizmu tkanki kostnej
[25, 26]. Wpływają one na różnicowanie, prolifera-
cję i czynność metaboliczną osteoblastów (synteza
cytokin, czynników wzrostu, kolagenu i osteokalcy-
ny) [27]. U chłopców z opornością na androgeny
mimo wysokiego wzrostu nie dochodzi do osiągnię-
cia szczytowej masy kostnej. Również w zespole Kli-
nefeltera obserwuje się niską masę kostną. Niedobór
androgenów w dojrzałym wieku może wynikać
z kastracji, hiperprolaktynemii oraz leczenia analo-
gami GnRH z powodu raka gruczołu krokowego [17].
Są to przyczyny pierwotnej i wtórnej hipotestostero-
nemii, inne niż LOH. U tych chorych dochodzi do
preferencyjnej utraty masy kości beleczkowatej, a tem-
po zmian wstecznych jest proporcjonalne do zaawan-
sowania hipogonadyzmu i czasu jego trwania [28].
Ten typ hipogonadyzmu często jest spotykany u pa-
cjentów z niewydolnością nerek i u osób poddanych
kortykoterapii [29].

Nadużywanie alkoholu prowadzi do zmniejszenia
BMD i wzrostu częstości złamań [30]. Poza większą
skłonnością do urazów i upadków obserwuje się re-
dukcję liczby i aktywności metabolicznej osteobla-
stów oraz spadek syntezy białek macierzy kostnej
i liczby beleczek kostnych o 25–30%. Podaż wapnia
i jego przyswajanie są obniżone. Również u osób pa-
lących tytoń BMD jest istotnie obniżona. Ponad 30 lat
palenia 20 papierosów dziennie zwiększa ryzyko pa-
tologicznego złamania kręgosłupa ponad 2-krotnie.
Wykazano bezpośredni toksyczny wpływ substancji
smolistych na osteoblasty.
Choroby przewodu pokarmowego wiążą się z zabu-
rzeniami wchłaniania wapnia i witaminy D [7, 10, 30].
U osób po gastrektomii zaobserwowano zmniejsze-
nie BMD od 10% do ponad 40%. Mechanizmy leżą-
ce u podstaw osteopenii u tych chorych są niejasne,
ponieważ zaburzeniom mineralizacji często nie
towarzyszą zaburzenia homeostazy wapniowej.
Hiperkalciuria i kamica nerkowa ściśle wiążą się
z osteoporozą [7, 31]. Hiperkalciuria występuje
2-krotnie częściej u mężczyzn. Rozpoznaje się ją, gdy
dobowe wydalanie wapnia w moczu przekroczy
300 mg. W pierwotnej nadczynności przytarczyc
stwierdza się wzrost kalciurii, mimo że PTH zwiększa
resorpcję zwrotną wapnia w nerkach. Jest to spowo-
dowane hiperkalcemią, hipofosfatemią oraz zwięk-
szeniem syntezy 1,25(OH)2D3, które są następstwa-
mi nadmiernej syntezy PTH. Ten typ hiperkalciurii jest
nazywany resorpcyjnym. Należy pamiętać, że około
50% przypadków pierwotnej nadczynności przytar-
czyc u mężczyzn przebiega bezobjawowo. Tylko
u 10% mężczyzn stwierdza się osteoporozę i może to
być jedyny objaw choroby. Hiperkalciuria idiopatycz-
na objawia się zmniejszeniem wchłaniania wapnia
w nerkach (typ nerkowy) lub wzmożonym wchłania-
niem wapnia z przewodu pokarmowego (typ absorp-
cyjny). W hiperkalciurii nerkowej dochodzi do spad-
ków kalcemii, co pobudza sekrecję PTH. Parathormon,
zwiększając biosyntezę aktywnych metabolitów wi-
taminy D w nerkach i mobilizację wapnia z kości,
przywraca normokalcemię. W tych przypadkach ob-
serwuje się normokalcemię, hipofosfatemię, wzrost
aktywności fosfatazy alkalicznej i tendencję do obni-
żania się masy tkanki kostnej.
Istotny staje się problem redukcji masy tkanki kost-
nej u mężczyzn leczonych analogami GnRH z powo-
du raka gruczołu krokowego [31, 32]. Już po 2 tygo-
dniach stosowania tych leków stężenie testosteronu
spada do wartości pokastracyjnych. Po 18 miesią-
cach leczenia analogami GnRH zanotowano około
7-procentowe zmniejszenie BMD w obrębie szyjki
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kości udowej. W dużych badaniach retrospektywnych
wykazano natomiast 3-krotny wzrost ryzyka złamań
w obrębie biodra [33].

Rozpoznawanie
Najpoważniejszym objawem osteoporozy są złama-
nia. Ponieważ aż 80% złamań kompresyjnych krę-
gosłupa u mężczyzn ma charakter bezobjawowy (czyli
bezbólowy), diagnozę stawia się zbyt późno. Zmniej-
szenie wzrostu pacjenta najczęściej jest przeoczone
lub wiązane z procesem starzenia się. Ocena wzrostu
pacjenta jest czułym i niezwykle prostym badaniem
przesiewowym w kierunku złamań kręgosłupa.
Zanim dojdzie do złamania, osteoporoza przebiega
w sposób praktycznie bezobjawowy. Obecnie me-
todą referencyjną rozpoznawania osteoporozy jest
badanie absorpcjometryczne, czyli densytometrycz-
ne, przeprowadzone metodą DXA. W rozpoznawa-
niu osteoporozy u mężczyzn stosuje się te same kry-
teria co u kobiet (Światowej Organizacji Zdrowia),
jednak Międzynarodowe Towarzystwo Densytome-
trii Klinicznej (ISCD, International Society for Clinical
Densitometry) wprowadziło w 2003 roku następują-
ce rekomendacje uwarunkowane wiekiem chorych
[34]:
— u osób powyżej 65. roku życia stosuje się kryteria
Światowej Organizacji Zdrowia;
— u pacjentów w wieku 50–65 lat stosuje się kryte-
ria Światowej Organizacji Zdrowia, ale łącznie z ana-
lizą czynników ryzyka złamań;
— u osób poniżej 50. roku życia podstawą rozpo-
znania nie może być jedynie wynik badania DXA;
— u mężczyzn z wtórnym do innych chorób obniże-
niem BMD stosuje się kryteria Światowej Organizacji
Zdrowia, niezależnie od wieku chorych.
Obecnie opracowuje się nowe standardy rozpozna-
wania osteoporozy na podstawie analizy ryzyka zła-
mań. Stwierdzenie podwyższonego ryzyka złamań
pozwoli zidentyfikować chorych, których należy le-
czyć. Ocena nie będzie się opierała tylko na analizie
densytometrycznej, ale uwzględni inne — kostne
i pozakostne — czynniki wpływające na ryzyko zła-
mań. Jednak zanim zakończą się prace nad nowymi
wytycznymi, należy posługiwać się zaleceniami Świa-
towej Organizacji Zdrowia.

Leczenie
Obecnie jest dostępnych znacznie mniej badań nad
skutecznością antyzłamaniową leków stosowanych
w terapii osteoporozy u mężczyzn, przeprowadzo-
nych według zasad medycyny opartej na dowodach

naukowych (EBM, Evidence Based Medicine). Nie ist-
nieją także powszechnie akceptowane schematy po-
stępowania terapeutycznego. Wynika to głównie
z małej liczby leków o potwierdzonej skuteczności
przeciwzłamaniowej.

Wapń i witamina D3

U 50% mężczyzn dobowe spożycie wapnia jest bardzo
małe. Warunkiem skutecznego leczenia osteoporo-
zy, głównie terapii antyresorpcyjnej, jest uzupełnie-
nie tych niedoborów. Według Konferencji Uzgodnień
Narodowego Instytutu Zdrowia NIH (National Insti-
tute of Health, Stany Zjednoczone) dobowa podaż
elementarnego wapnia (łącznie ze źródeł pokarmo-
wych i pozapokarmowych) u osób obojga płci po
65. roku życia powinna wynosić 1500 mg.     W czę-
stych przypadkach współistnienia osteomalacji lecze-
nie preparatami wapnia i witaminy D prowadzi się
do czasu normalizacji stężenia fosfatazy alkalicznej,
a następnie włącza się lek antyresorpcyjny. U osób
w starszym wieku zaleca się podawanie witaminy D
w dawce 1000–1500, a nawet do 4000 jm./d. [35].
Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie alfacalcidolu
w dawkach 0,25–0,5 µg/d., co uniezależnia leczenie
od pogarszającej się z wiekiem aktywności 1a-hydrok-
sylazy nerkowej i umożliwia uzyskanie stabilnego efek-
tu terapeutycznego. Ta metoda terapii jest bezpiecz-
na i nie wymaga monitorowania. Aktywne metaboli-
ty witaminy D nie tylko przywracają prawidłowy bi-
lans wapniowy, ale także pobudzają osteoblasty do
syntezy tkanki kostnej [36]. Poza bezpośrednim wpły-
wem na metabolizm kostny, korzystnie działają na stan
napięcia i sprawności układu mięśniowego, zmniej-
szając w ten sposób zagrożenie upadkiem [37].

Aminobisfosfoniany
Aminobisfosfoniany stosuje się z powodzeniem
u kobiet z osteoporozą [38, 39]. W 2000 roku Orwoll
i wsp. [40] opublikowali w New England Journal of
Medicine wyniki stosowania alendronianu (10 mg/d.)
u mężczyzn. Stwierdzili zwiększenie BMD w obrębie
szyjki kości udowej i odcinka lędźwiowego kręgosłu-
pa, a także istotną redukcję ryzyka złamań. Efekt ten
był niezależny od stężenia testosteronu. Skuteczność
alendronianu potwierdzono również w innych ba-
daniach [41, 42]. Przyrost masy kostnej wykazano
też po leczeniu etidronianem i klodronianem. Stwier-
dzono, że u mężczyzn z niedoborem testosteronu
łączne podawanie alendronianu i testosteronu po-
woduje lepszy efekt niż stosowanie tych leków
w monoterapii [43, 44].
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Testosteron i androgeny nadnerczowe
(DHEA, dehydroepiandrosteron)
Hipogonadyzm jest podstawowym czynnikiem obniża-
jącym BMD, co ma istotne znaczenie, zwłaszcza u star-
szych mężczyzn z niedoborem testosteronu będącym wy-
nikiem starzenia [45]. Grupą szczególnie narażoną na
utratę masy tkanki kostnej z powodu niedoboru testo-
steronu są mężczyźni leczeni analogami GnRH. Jeżeli do
hipogonadyzmu dojdzie nagle (np. analogi GnRH), to
tempo utraty masy kostnej jest porównywalne z okre-
sem pomenopauzalnym u kobiet (2–3% rocznie). Jeśli
hipogonadyzm jest następstwem starzenia, to wskutek
mechanizmów wyrównawczych (apozycja okołookost-
nowa) tempo utraty masy tkanki kostnej stabilizuje się
na poziomie 0,5–1% rocznie. Stosowanie preparatów
testosteronu zapobiega utracie masy kostnej, zwiększa
BMD [46–49] i prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zła-
mań [46]. Testosteron zwiększa wchłanianie wapnia
i stężenie aktywnych metabolitów witaminy D3. Stymu-
luje też osteoblasty do syntezy tkanki kostnej i jej mine-
ralizacji. Skuteczność testosteronu w redukcji ryzyka zła-
mań pozostaje nieznana, ponieważ nie ma dużych, pro-
spektywnych badań dotyczących tego zagadnienia.
Ostatnio opublikowano doniesienia wskazujące na
korzystny wpływ stosowania androgenów nadner-
czowych — preparatów dehydroepiandrosteronu
(DHEA) — na masę tkanki kostnej u mężczyzn. Wy-
kazano wzrost BMD w obrębie kręgosłupa lędźwio-
wego L2–L4, natomiast nie stwierdzono wpływu na
szyjkę kości udowej [50]. W pracy tej nie zaobserwo-
wano wpływu leczenia na ryzyko złamań.

Inne hormony anaboliczne
Parathormon (PTH) wpływa anabolicznie na tkankę
kostną, działając poprzez receptory zlokalizowane na
osteoblastach. Rekombinowany ludzki parathormon
(rhPTH) zarejestrowano do leczenia osteoporozy.
Wykazano, że u mężczyzn pobudza on kościotwo-
rzenie i zwiększa gęstość mineralną kości. Jego dzia-
łanie, podobnie jak w przypadku alendronianu, było
niezależne od stężenia testosteronu [51].
W przyszłości leczenie osteoporozy u mężczyzn będzie
prawdopodobnie polegało na stosowaniu selektywnych
modulatorów receptorów estrogenowych (SERM, se-
lective estrogen receptor modulator) i androgenowych
(SARM, selective androgen receptor modulator) oraz
rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu (rhGH,
recoombinant human growth hormone) i IGF-1.

Podsumowanie
Szacuje się, że w Polsce leczy się zaledwie około 10%
mężczyzn ze zdiagnozowaną osteoporozą. Większość
przypadków nie tylko jest nieleczona, ale w ogóle
pozostaje nierozpoznana. Duża śmiertelność i czę-
sto trwałe kalectwo, będące konsekwencją dozna-
nych złamań, są nie tylko dramatem chorych, ale
także znacznie zwiększają nakłady finansowe w służ-
bie zdrowia. W 2025 roku liczba złamań kości udo-
wej u mężczyzn będzie podobna do aktualnej liczby
takich urazów u kobiet. Obecnie największym wy-
zwaniem w leczeniu osteoporozy jest uświadomie-
nie, że choroba ta dotyczy również mężczyzn i że
można ją skutecznie leczyć.

Streszczenie
Osteoporoza, do niedawna uważana za chorobę kobiet, stała się istotnym problemem zdrowotnym mężczyzn.
Ocenia się, że około 20–25% złamań kości udowej i 15% złamań kręgu dotyczy mężczyzn. Ryzyko złamania
patologicznego u mężczyzn jest 2-krotnie mniejsze niż u kobiet (25% vs. 50%), natomiast śmiertelność związana
ze złamaniami patologicznymi jest prawie 3-krotnie wyższa niż u kobiet. Najważniejszymi czynnikami wpływają-
cymi na uzyskanie i utrzymanie prawidłowej masy tkanki kostnej u mężczyzn, obok czynników genetycznych, są
prawidłowe stężenia hormonów płciowych: testosteronu i estrogenów. W związku z wyższą szczytową masą
tkanki kostnej, zjawiskiem apozycji okołookostnowej oraz brakiem okresu przyspieszonej utraty tkanki kostnej
osteoporoza u mężczyzn występuje znacznie rzadziej. Do istotnych czynników ryzyka osteoporozy u mężczyzn
należy hipogonadyzm związany z wiekiem (LOH). Obecnie w pełni udokumentowano skuteczność w prewencji
złamań w przypadku aminobisfosfonianów (alendronian) oraz rekombinowanego ludzkiego parathormonu
(rhPTH). U mężczyzn z osteoporozą związaną z niedoborem testosteronu będącym wynikiem starzenia się wyka-
zano zwiększenie masy tkanki kostnej po leczeniu testosteronem, jednak wpływ tego sposobu postępowania na
ryzyko złamań pozostaje nieznany. W prewencji pierwotnej i wtórnej osteoporozy podstawą leczenia jest stoso-
wanie preparatów wapnia (1200–1500 mg/d. elementarnego Ca) oraz witaminy D lub jej aktywnych metaboli-
tów (alfakalcdolu).

słowa kluczowe: osteoporoza, mężczyźni, etiopatogeneza, leczenie
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