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Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej stanowią interdyscyplinarny problem medyczny. Wielokrotnie pacjenci z tego 
typu problemami medycznymi kierowani są do endokrynologów, gdyż mineralizacja tkanki kostnej jest procesem 
podlegającym regulacji hormonalnej, a schorzenia endokrynologiczne manifestować się mogą takimi powikłaniami, 
jak osteoporoza, osteomalacja czy porozomalacja. Tymczasem sam proces mineralizacji tkanki kostnej, czyli de-
ponowanie hydroksyapatytu w przestrzeni pozakomórkowej układu kostnego, to nie tylko wynik gry hormonalnej, 
ale także proces mający powiązanie z metabolizmem ogólnoustrojowym, w tym z bilansem wapniowo-fosforano-
wym, bilansem jonów H+/OH- w organizmie oraz z wartością parametru pO2 w tkance kostnej. W niniejszym artykule 
przedstawione zostały warunki krystalizacji/dysocjacji jonowej hydroksyapatytu oraz mineralizacji/demineralizacji 
tkanki kostnej w kontekście stosowanej diety, współistniejących schorzeń ogólnoustrojowych oraz stosowania leków 
interferujących z gospodarką H+/OH- lub niekorzystnie wpływających na pO2. Informacje te pozwalają na zrozumie-
nie, dlaczego endokrynolog niekiedy nie osiąga sukcesów terapeutycznych w leczeniu zaburzeń mineralizacji tkanki 
kostnej pomimo ustabilizowania osoczowych parametrów Ca2+/PO4

2 – i uzyskania normalizacji regulacji hormonalnej 
u leczonego pacjenta. Endokrynol. Ped. 13/2014;3(48):45-56.  

Disorders of bone mineralization are interdisciplinary medical problem. Quite often, patients with this type of medical 
problems are referred to endocrinologists, as the mineralization of bone tissue is the process that is controlled by the 
help of hormonal regulation, and endocrine disorders may manifest themselves as such complications as osteoporosis, 
osteomalacia, or poromalacia. Meanwhile, the same process of bone mineralization, ie deposition of hydroxyapatite in 
the extracellular space of the skeletal system, it is not only the result of the proper hormonal regulation but also reflects 
the status quo of body metabolism including the balance of calcium and phosphate ions, H+ / OH- balance in the body 
and pO2 in the bone tissue. In this article we present the factors conditioning the proper functioning of crystallization 
/ dissociation of ionic compound called hydroxyapatite that manifest themselves as mineralization / demineralization 
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Hydroksyapatyt – rodzaje i podstawowe  
 właściwości fizykochemiczne

Skład hydroksyapatytu jest nieco odmienny 
w kościach pochodzących od różnych ssaków, różni 
się też nieznacznie w różnych obszarach układu ko-
stnego człowieka (tabela I), co wynika z obecności 
dodatkowych podstawień jonowych (tabela II).

Hydroksyapatyt, obok fluoroapatytu (składnik 
szkliwa zębów), jest związkiem wapnia o najmniej-
szej z możliwych rozpuszczalności w warunkach 
tak zwanego fizjologicznego pH (tabela III).

Warunki dysocjacji jonowej 
hydroksyapatytu
Zarówno hydroksyapatyt, jak i fluoroapatyt są 

nierozpuszczalne w warunkach, jakie spotykamy 
w większości płynów ustrojowych [3]. Kluczowymi 
parametrami fizykochemicznymi, które w istotny 
sposób mogą zmienić rozpuszczalność (a właściwie 
doprowadzić do dysocjacji jonowej) wymienionych 
związków chemicznych, może być ciśnienie, tem-
peratura, pH, obecność innych jonów w otoczeniu, 

Wstęp

Gospodarka wapniowo-fosforanowa funkcjonu-
je w ścisłym powiązaniu z regulacją kwasowo-zasa-
dową organizmu. Wspólnym elementem łączącym 
te mechanizmy regulacyjne jest hydroksyapatyt 
(Ca10(PO4)6(OH)2) stanowiący rezerwuar jonów 
wapnia, jonów fosforanowych i jonów OH-. Zabu-
rzenia w obrębie gospodarki wapniowo-fosforano-
wej jak i kwasowo-zasadowej znajdują odzwiercie-
dlenie w wielkości puli hydroksyapatytu, czyli będą 
rzutować na skład chemiczny kości i pośrednio na 
wytrzymałość mechaniczną szkieletu. Niedobór hy-
droksyapatytu jest jedną (ale nie jedyną) z przyczyn 
zwiększających ryzyko złamań kości (pamiętać 
należy, że termin złamanie dotyczy nie tylko prze-
rwania ciągłości struktury kości w wyniku działa-
nia sił skierowanych poprzecznie lub skośnie do osi 
długiej, ale może oznaczać złamania kompresyjne 
– dotyczące głównie kręgów – stanowiące przyczy-
nę długotrwałej niepełnosprawności, kalectwa i du-
żych dolegliwości bólowych). Kości/hydroksyapa-
tyt stanowią element układu regulacji pH płynów 
ustrojowych – rycina 1.

of bone tissue in the context of diet, systemic comorbidities, use of drugs interfering with the of the H+/OH- balance 
or adversely affecting the pO2 in bone tissue. This information should allow to understand why the endocrinologist 
sometimes does not achieve therapeutic success in the treatment of bone mineralization, despite the stabilization of the 
serum levels of Ca 2+/PO4

2 – and satisfied hormonal regulation. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;3(48):45-56.

Ryc. 1. Kości /hydroksyapatyt jako element układu regulacji pH płynów ustrojowych
Fig. 1. Bones /hydroxyapatite are part of pH regulatory system of the body
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Kości szkieletu Zębina Szkliwo 

Zawartość substancji nieorganicznej [%] 65-70 70 96-97

Zawartość substancji organicznej [%] 20-25 17-20 1.5-2

Stosunek molowy Ca/P 1.70 1.62 1.64

Rozmiar kryształów [nm x nm] 25 x 3 20 x 4 130 x 30

Tabela I. Skład hydroksyapatytu w tkankach człowieka [1,2]
Table I. The composition of hydroxyapatite in human tissues [1,2]

Tabela II. Możliwe podstawienia jonowe w hydroksyapatycie ssaków [1]
Table II. Possible ionic substitution in the hydroxyapatite in mammals [1]

Jon podstawiony Jon podstawiający 

Ca2+ 

Ag+, H3O
-, K+, Li+, Na+ 

Ba2+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Hg2+, Mg2+, Mn2+, Pb2+, Sr2+, Zn2+ 

Al3+, Cr3+, Fe3+

PO4 
3- AsO4

3-, BO3
2-, CO3

2-, PO4
2- , SO3

2-, VO4
3, P2O7

4-, HPO4
2-, jon cytrynianowy

Tabela III. Rozpuszczalność soli wapnia obecnych w organizmie ludzkim [3]
Table III. The solubility of calcium salts present in the human body [3]

Nazwa soli Rozpuszczalność w g/l

Chlorek 740

Laktoglukonian 45

Mleczan 12

Kwaśny fosforan 10

Glukonian 3.5

Cytrynian 0.2

Siarczan 0.037

Węglan 0.03

Fosforan (V) 0.00022

Hydroksyapatyt 0.000072

Fluoroapatyt 0.000044
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a w warunkach żywego organizmu – praktycznie 
tylko pH. 

Warunkiem uruchomienia rezerw wapnia zgro-
madzonych w hydroksyapatycie jest obniżenie pH 
do wartości zbliżonej do 4 lub poniżej 4 (ryc. 3; 
oś rzędnych: skala logarytmiczna!), a więc istotne 
zwiększenie koncentracji jonów H+ w środowisku 
pozakomórkowym, w którym zdeponowany jest 
hydroksyapatyt.

Z uwagi na charakter metabolizmu ssaków, któ-
rego cechą jest to, że większość końcowych produk-
tów przemiany materii to substancje będące aniona-
mi lotnych i nielotnych kwasów, transmembranowy 
transport jonów H+, zgodny z gradientem stężeń, 
musi być zjawiskiem powszechnym, gdyż stano-
wi warunek utrzymania właściwej homeostazy ży-
wych komórek. Pomimo powszechności zjawiska 
ewakuacji jonów H+ do przestrzeni pozakomórko-
wych wartości pH w przestrzeni pozakomórkowej 
zbliżone do 4 lub niższe są w organizmie ludzkim 
rzadkością (ryc. 3). 

Osiągnięcie koncentracji jonów wodorowych 
w granicach pH <4 wymaga transportu H+ wbrew 
gradientowi stężeń. Taki transport umożliwiają 
pompy protonowe, które obecne są w komórkach 
okładzinowych żołądka (ATP-aza wodorowo-pota-
sowa; H+ K+ATP-azy; ang. hydrogen potassium AT-
Pase) oraz w nefronach i otoczeniu osteoklastów, 
makrofagów, granulocytów obojętnochłonnych 
oraz niektórych komórek nowotworowych, posia-
dających pompy wodniczkowe oparte na działaniu 
H+-ATP-azy (wakuolarna H+-ATP-aza; V-ATP-aza; 
ang.: vacuolar-type H+-ATPase, V-ATPase) i usytu-
owane w rąbku szczoteczkowym [4]. 

Osteoklasty należą do stosunkowo nielicznej 
grupy komórek organizmu zdolnych do generowa-
nia wysokiego przezbłonowego gradientu pH. Na 
powierzchni resorpcyjnej osteoklasta (functional 
secretory domain, FSD), bogatej w rąbek szczo-
teczkowy, spotyka się wartości pH zbliżone do 
3. Protony są generowane wewnątrzkomórkowo 
przez karboksyanhydrazę (anhydraza węglanowa, 

Ryc. 2. Rozpuszczalność hydroksyapatytu w wodzie (w zależności od pH) 
Fig. 2. Hydroxyapatite solubility in water (depending on pH)
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CA, carbonic anhydrase, EC 4.2.1.1) w przebiegu 
katalizowanej reakcji chemicznej: H2O + CO2 → 
HCO3

- + H+. Wodorowęglan jest wydzielany przez 
błonę podstawno-boczną (basolateral domain 
(BD), non-bone facing plasma membrane). Jony H+ 

są transportowane z cytoplazmy do przestrzeni po-
zakomórkowej (po stronie powierzchni resorpcyj-
nej) w sposób aktywny (przy wykorzystaniu energii 
wiązań fosforowych ATP), przy udziale V-ATP-azy. 
Niskie pH na powierzchni resorpcyjnej umożliwia 
aktywację enzymów lizosomalnych i rozpuszczenie 
hydroksyapatytu, podczas gdy obecność metalopro-
teaz (syntetyzowanych przez osteoklasty) poszerza 
zakres wartości pH, w którym dokonuje się resorp-
cja kostna [5]. 

Fizjologiczne mechanizmy regulacji
funkcji osteoblastów i osteoklastów
Aktywność resorpcyjna osteoklastów podlega 

wieloczynnikowej regulacji. Klasycznie podręcz-
niki z dziedziny endokrynologii wspominają o roli 
parathormonu i kalcytoniny:

PARATHORMON (PTH)
Spośród 3 typów receptorów dla PTH (PTH-1-R, 

PTH-2-R, C-PTH-R) w układzie kostnym znajduje 
się tylko pierwszy z nich [6,7]. Istnieją kontrower-

Ryc. 3. pH w kompartmentach ustrojowych
Fig. 3. pH in body fluid compartments

sje co do obecności jądrowych receptorów dla PTH/
PTH-rp w/na osteoklastach. Są opinie sugerujące 
ich obecność [8], jak i to, że receptory znajdują się 
tylko na osteoblastach pozostających w stałym kon-
takcie (poprzez układ sygnałowy) z osteoklastami 
(a więc wpływ PTH na osteoklast jest wpływem 
pośrednim). 

Pośredni wypływ PTH na osteoklasty odbywa 
się przez: a) zwiększenie produkcji stężenia IL-6 
przez osteoblasty w obecności PTH. IL-6 stymulu-
je dojrzewanie osteoklastów i tworzenie syncytiów 
wielojądrzastych; b) zmniejszenie produkcji oste-
oprotegeryny (OPG, osteoclastogenesis inhibitory 
factor (OCIF), tumor necrosis factor receptor su-
perfamily member 11B (TNFRSF11B)) przez oste-
oblasty pod wpływem PTH. Zmniejszenie stężenia 
OGP zwiększa dostępność RANKL (ligand akty-
watora receptora jądrowego czynnika κ B, ang.: re-
ceptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand), 
co mobilizuje osteoklasty do tworzenia syncytiów 
i zwiększenia ich aktywności resorpcyjnej. 

KALCYTONINA (CT)
Osteoklasty posiadają specyficzne receptory dla 

kalcytoniny (calcitonin receptor, CTR). Aktywacja 
tych receptorów powoduje hamowanie czynności 
resorpcyjnej osteoklastów. Jest to wynik zmiany 
organizacji cytoszkieletu osteoklasta, rozluźnienia 
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i dezorganizacji struktury pierścieni aktynowych 
otaczających pole aktywnej resorpcji kostnej oraz 
zaniku polaryzacji błony komórkowej osteoklasta. 
Aktywacja receptorów dla kalcytoniny uruchamia 
szlaki sygnałowe związane zarówno z cAMP/PKA 
(cykliczny AMP/kinaza białkowa), jak i Ca(2 +)/
PKC (jony wapnia /kinaza białkowa C), przy czym 
wydaje się, że głównym szlakiem sygnałowym jest 
tu cAMP/PKA [9].

W rzeczywistości osteoklasty i osteoblasty, któ-
re pozostają w ścisłej wzajemnej zależności funk-
cjonalnej, podlegają regulacji z udziałem większej 
gamy czynników biologicznych, a wielostronność 
powiązań z różnymi szlakami metabolicznymi od-
zwierciedla lista najczęściej wymienianych recep-
torów obecnych w/na powierzchni tego typu komó-
rek. 

Osteoklasty posiadają receptory: 
a) receptory jądrowe dla [10,12] • androgenów 

(androgen receptor, AR) • estrogenów (estrogen re-
ceptors α and β; ERα ERβ) • glikokortykosterydów 
(glucocorticoid receptor, GR receptor) • kalcytriolu 
(vitamin D receptor, VDR) • retinoidów (retinoid X 
receptors, RAR, RXR) • tyroksyny (thyroid receptor, 
TR) • glitazonu (peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma (PPAR-γ or PPARG); the glitazo-
ne receptor; NR1C3 (nuclear receptor subfamily 1, 
group C, member 3),

b) receptory błonowe dla [10, 13-16] • ATP 
i UTP (P2Y2 receptor; P2Y purinoceptor 2) • Ca2+ 
(Calcium-sensing receptor) • chemokin CCR2b 
(C-C chemokine receptor type 2 (CCR2; CD192) 
receptors) • chemokin CCR4 (C-C chemokine re-
ceptor type 4 (CD 194) receptors) • chemokin 
CXCR4 (C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR-
4); fusin; CD184) • cytokin Il-4, IL-6, IL-7, IL-10, 
IL-12, IL-13, IL-15, IL-18 (cytokine receptors for 
interleukin, interleukin receptors) • czynników 
przyspieszających apoptozę: TNF, TRAIL (TNF
-related apoptosis-inducing ligand), FasL (TNFR1, 
TRAIL-R1, TRAIL-R2, FasR) • FSH (follicle stimu-
lating hormone receptor, FSHR) • H+ (pH-sensing 
mechanism) – rozważa się też wpływ zmian koncen-
tracji jonów H+ na funkcję receptora OGR1 (ova-
rian cancer G protein-coupled receptor 1; GPR68; 
OGR1_rcpt, sphingosylphosphorylcholine recep-
tor) regulującego ekspresję mRNA w osteoklastach 
i ich prekursorach • Interferonu γ (interferon-gam-
ma receptor, IFNGR) • Interferonu β (interferon-α/β 
receptor IFNAR) • kalcytoniny (calcitonin receptor, 

CTR) • PEDF (pigment epithelium-derived factor) • 
prostaglandyny PG D2 (DP and CRTH2 receptor) • 
PTH (PTH/PTHrP receptor) – dyskusyjne • RANK 
(receptor activator of nuclear factor-kappaB) • se-
rotoniny (hydroxytryptamine receptor; 5HTR) • 
TNFα i TNFβ (TNFR1, TNFR2) • TSH (thyrotropin 
receptor, TSH receptor) • VEGF (vascular endothe-
lial growth factor receptor), 

c) receptory dla następujących integryn (inte-
grin receptors) • α2β1 and the αVβ3 hetero-dimers 
• αVβ5 (u prekursorów osteoklastów) • Rho family 
GPT-binding proteins Cdc42, Rac1 and Rho A [17]. 

Ścisłe powiązanie funkcji osteoklastów i oste-
oblastów, które wyraża się między innymi wzajem-
ną wymianą informacji poprzez Ephrin B2- EphB4, 
RANK-RANKL-OPG, TGF-β [18, 19] czy czyn-
niki transkrypcyjne takie, jak β-catenin i Runx2 
[20], powoduje iż osteoblast może być w niektó-
rych sytuacjach inicjatorem dojrzewania i wzrostu 
aktywności osteoklastów, dlatego funkcjonowanie 
osteoklastów należy rozważać także w kontekście 
aktywności osteoblastów (mówi się o osi osteokla-
styczno-osteoblastycznej). 

Zaangażowanie osteoblastów w przemiany 
ogólnoustrojowe i lokalne procesy metaboliczne 
odzwierciedla lista receptorów jądrowych, błono-
wych i cytoplazmatycznych osteoblastów. Są to: 
a) jądrowe receptory dla [10, 21–25] • androgenów 
(andeogen receptor, AR) • estrogenów (estrogen re-
ceptors α and β; ERα ERβ) • gikokortykosterydów 
(GR receptors; glucocorticoid receptors) • kalcy-
triolu (vitamin D receptor, VDR) • progesteronu (PR 
receptor) • retinoidów (retinoid X receptor, RAR, 
RXR) • tyroksyny (thyroid receptors, TR) • glita-
zonu (peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma (PPAR-γ or PPARG); the glitazone recep-
tor; NR1C3 (nuclear receptor subfamily 1, group C, 
member 3)) • RUNX2 (Runx2-Upregulated Recep-
tor Activator of Nuclear Factor κB Ligand)

b) receptory błonowe i cytoplazmatyczne dla 
[10, 11, 25–36] • ACTH (ACTH receptors) • ATP 
(P2X purinoceptor 7, P2X7 receptors) • ATP i UTP 
(P2Y2 receptor; P2Y purinoceptor 2) • efryn klasy 
B – dla EphB4 (ephrin receptor EphB4, ephrin ty-
pe-B receptor 4, hepatoma transmembrane kina-
se; HTK; MYK1; TYRO11) • FasL, TNFα, TRAIL 
(FasR; TNFR1, TNFR2; TRAIL-RI, TRAIL-RII) • 
FSH (FSHR follicle stimulating hormone receptor) 
• IGF-1 (IGF1R) • insuliny (insulin receptors, IR) • 
integryn (integrin receptors) • interleukin IL-1, IL-6, 
IL-11 (cytokine receptors for interleukin, interleukin 
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• obniżenie pH zwiększa proresorpcyjne działanie 
PTH na układ ostoblasty-osteoklasty;

• obniżenie pH w otoczeniu osteoklastów zwięk-
sza ich wrażliwość na RANKL;

• zarówno niefizjologiczny wzrost, jak i spadek 
pH zmniejszają aktywność osteoblastów;

• w granicach zmian pH 7.1–7.5 (płyn śródtkan-
kowy) można oczekiwać wzrostu BMD (gęstość 
mineralna kości, ang. bone mineral density) 
wraz ze wzrostem pH;

• obniżenie pO2 poniżej 20% (zakres 2%–20%), 
co często (ale nie zawsze) idzie w parze z ob-
niżeniem pH płynów ustrojowych, wiąże się ze 
zwiększeniem liczby i funkcji resorpcyjnej oste-
oklastów, obniżenie pO2 poniżej 1% dezorgani-
zuje funkcję osteoklastów i przyspiesza ich apo-
ptozę. 
Zmiana aktywności osteoblastów i osteoklastów 

może być wynikiem zaistnienia zmian pH w prze-
strzeniach pozakomórkowej kości, a więc w miej-
scu deponowania hydroksyapatytu. Z drugiej strony 
aktywność osteoblastów i osteoklastów modyfikuje 
pH przestrzeni pozakomórkowej w układzie kost-
nym, wpływając na zmianę puli zdeponowanego 
hydroksyapatytu. 

Pomijając opis skomplikowanego mechanizmu 
syntezy białek macierzy kostnej oraz akumula-
cji anionów fosforanowych (reakcje wymagające 
udziału ATP) na ufosforylowanych grupach OH- se-
ryny sialoproteiny kostnej (BSP1 Bone Sialoprotein 
I, BSP-1, Osteopontin, OPN), umożliwiających for-
mowanie jąder krystalizacji hydroksyapatytu, nale-
ży podkreślić, że to właśnie alkalizacja środowiska 
sprzyja krystalizacji i tworzeniu nierozpuszczalne-
go hydroksyapatytu, a zakwaszenie (w obecności 
metaloproteaz stanowiących katalizator resorpcji) 
powoduje dysocjację jonową tego związku.

Hydroksyapatyt (stosowane skróty w litera-
turze: HAp, OHAp, HA) jest wodorotlenkiem 
(sześcioortofosforan (V) dwuwodorotlenku 
dziesięciowapnia). Z punktu widzenia fizjologii 
kościotworzenia oraz funkcjonowania buforów 
krwi i płynów ustrojowych kluczowe staje się 
słowo „dwuwodorotlenek”. Do jego powstania 
konieczna jest obecność jonów OH-. 

Kościotworzenie jest więc procesem zakwasza-
jącym organizm (zubożającym w jony OH-), resorp-
cja hydroksyapatytu zubaża organizm w jony H+, 
a wzbogaca w jony OH-.

receptors) • katecholamin (α1-and β2-adrenergic re-
ceptors) • leptyn (leptin receptor, LEP-R) • LH (lu-
teinizing hormone/choriogonadotropin receptor, LH 
receptor, LHR) • NMDA (N-methyl-d-aspartate re-
ceptors) • PDGFR-β (platelet-derived growth factor 
receptor β) • prolaktyny (prolactin receptor, PRLR) 
• PTH (PTH/PTHrP receptor) • sclerostyny (LRP5) 
• serotoniny (hydroxytryptamine receptors;5HTR) • 
TGF-β (transforming growth factor, beta receptor,T-
GF-beta receptor) • TSH (thyrotropin receptor,TSH 
receptor) • Wnt (Wnt- Fz, Wnt frizzled receptor) 

W wykazie wzajemnych zależności na szczególną 
uwagę zasługuje uwikłanie osteoklastów i osteobla-
stów w regulację gospodarki kwasowo-zasadowej. 

Aktywność osteoblastyczna 
i osteoklastyczna a stan gospodarki 
kwasowo-zasadowej organizmu
Część ze wspomnianych receptorów może po-

średnio i pośrednio zmieniać swoją aktywność 
w odpowiedzi na zmianę pH w otoczeniu komórek 
osi osteoblastyczno-osteoklastycznej [37, 38]:
• pH-sensing mechanizm, stanowiący de fac-

to formę receptora dla jonów H+, modyfikuje 
aktywność osteoklastów w zależności od pH 
w otoczeniu komórki; 

• pH może regulować aktywność kanałów jono-
wych [38];

• obniżenie pH może aktywować czynność re-
ceptorów dla TNF, czynnika transkrypcyjnego 
NFATc1 (Nuclear factor of activated T-cells, 
cytoplasmic, calcineurin-dependent 1) kontrolo-
wanego przez kanały wapniowe, oraz stan czyn-
nościowy receptorów dla RANKL [39]; 

• obniżenie pH może mobilizująco wpływać na 
funkcję fosfatazy kwaśnej opornej na winian 
(TRAP, tartrate resistant acid phosphatase) [38, 
40];

• większa koncentracja jonów H+ w otoczeniu 
osteoklasta przekłada się na zwiększoną aktyw-
ność anhydrazy węglanowej II i H+-ATP-azy 
(wakuolarna H+-ATP-aza; V-ATP-aza; vacu-
olar-type H+ -ATPase, V-ATPase) usytuowanej 
w rąbku szczoteczkowym osteoklasta [41, 42]. 
Klasyczne już badania przeprowadzone przez 

Timothy R. Arnetta i wsp. pozwalają na sformuło-
wanie następujących wniosków [43-45]: 
• obniżenie pH w otoczeniu osteoklasta zwiększa 

jego aktywność resorpcyjną i zdolność do two-
rzenia syncytiów;
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Warunkiem mineralizacji tkanki kostnej jest 
dostępność jonów zarówno PO4

2-, Ca2+, jak i OH-, 
właściwe proporcje białek strukturalnych i regu-
latorowych oraz odpowiednia dostawa energii 
(ATP).

Metabolizm ustroju oraz sposób odżywiania 
się człowieka prowadzą do deficytu jonów OH- 
i nadmiaru jonów H+. Utrzymanie funkcji życio-
wych wymaga permanentnego usuwania jonów H+ 
oraz uruchomienia mechanizmów oszczędzania 
i odzyskiwania jonów OH-.

W bilansie dobowym dorosłego człowieka nad-
miar substancji kwaśnych wyraża się obecnością 
nadmiarowych: 15-20 moli CO2 oraz znacznych 
ilości nielotnych kwasów (ang.: noncarbonic or no-
nvolatile acids) (nielotne kwasy składające się na 
lukę anionową [Na+]-[Cl- +HCO3

-] = LA). Dotych-
czas szacowano, iż ten nadmiar nielotnych kwasów 
jest znacznie mniejszy.

Oto przybliżone szacunki (publikowane w latach 
1981–2006) dotyczące dobowej produkcji ilości 
kwasów nielotnych przez organizm standardowego 
osobnika ludzkiego (bez uwzględnienia jonu Cl-): 
70 mmol (1981 r.) [46], 70-100 mmol (1998 r.) [47], 
100-200 mmol (2004 r.) [48], 240 mmol (2006 r.) 
[49].

Zmiana sposobu odżywiania z roku na rok po-
garsza bilans H+/OH-. Ilustracją są powyższe dane. 
Uwzględniając podaż NaCl, można szacować, że 
przeciętny Polak dostarcza z pokarmem już 300–
400 milimoli nielotnych kwasów [50]. Obecnie, 
w bilansie dobowym dorosłego człowieka nadmiar 
substancji kwaśnych wyraża się więc obecnością 
nadmiarowych: 15–20 moli CO2, 300–400 mmol 
nielotnych kwasów (wliczając podaż jonów Cl-).

Teoretycznie cały hydroksyapatyt zgromadzony 
w kościach dorosłego, zdrowego człowieka (7–8 
moli zasad, w większości dwuwodorotlenku, czyli 
potencjalne źródło 14-16 moli OH-) ma możliwość 
zbilansowania maksymalnie 1–2 miesięcznej poda-
ży nielotnych kwasów.

Wpływ diety na gospodarkę kwasowo-
-zasadową i wielkość depozytów 
hydroksyapatytu w układzie kostnym
Bilans H+/OH- u dzieci i młodzieży jest także za-

leżny od sposobu odżywiania i podlega tym samym 
wpływom kulturowym, co bilans u dorosłych.

Wiele pokarmów może zawierać znaczne ilości 
związków organicznych i nieorganicznych, które 
w wyniku przemian ustrojowych stają się źródłem 
reszt nielotnych kwasów (białka zawierające ami-

Tabela IV. Jon chlorkowy w pokarmach [59–61]
Table IV. Chloride ion in foods [59–61]

Produkt spożywczy Cl w przeliczeniu na Cl- [mmol] w 100 g produktu 

Słone paluszki 120–150 

Ser Nidzki, Morski, Tylżycki i Mazurski 60 

Ser Salami 52 

Ser Camembert 66

Sery typu ‘feta’ 47

Konserwy rybne 40–48

Sery pełnotłuste i tłuste (np. Edamski, Gouda) 43–47

Ryby morskie wędzone i marynowane 33–72

Chleb pełnoziarnisty, ciemny do 25

Szynka peklowana 41 

Kiełbasy 36–70

Konserwy mięsne 8.6–86 

Chleb pszenny 9–29 
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nokwasy siarkowe, nukleotydy, fosfolipidy, fosfo-
rany, siarczany, azotyny, azotany, chlorek sodu). 
Niektóre z tych pokarmów uważane są za szczegól-
nie bogate w wymienione kwasy lub ich prekursory 
(tabele IV4–VI). Wiele z nich stało się składnikami 
naszego codziennego pożywienia, wiele z nich po-

jawia się w diecie dzieci i młodzieży, w tym także 
w tak zwanym śmieciowym pożywieniu. 

Zwiększona podaż pokarmów będących źró-
dłem nielotnych kwasów zwiększa aktywność oste-
oklastyczną i sprzyja demineralizacji tkanki kostnej 
[51–57].

Tabela V. Pokarmowe źródła jonów fosforanowych [60, 61]
Table V. Dietary sources of phosphate ions [60, 61]

Produkt spożywczy P w przeliczeniu na PO4
-3 [mmol] w 100 g produktu 

Soja 21,3

Sery żółte 16–25

Orzeszki ziemne; brazylijskie 8,1; 19 

Jaja kurze całe 6,3

Mięso kurze 5,1–11,3

Sery twarogowe 4,3–7,8 

Pieczywo żytnie 4,2–10 

Ryby 3,6–18

Wołowina, wieprzowina i wędliny 3,5–12,5

Mleko 3,1–4,5

Pieczywo pszenne 2,0–5,5 

Coca-cola 0,53 

Tabela VI. Pokarmowe źródła jonów siarczanowych [60, 62]
Table VI. Nutritional source of sulphate ions [60, 62]

Produkt spożywczy S w przeliczeniu na SO4
-2

 [mmol]  
w 100 g produktu 

Sery żółte 7,2–7,8

Rośliny strączkowe (fasola, groch, soja) 6,5–15.6 

Ryby 6,5–16

Jaja 6,5

Orzechy 5–10 

Mięso, podroby 4,3–10,3

Wędliny 3,7–5,6

Mleko 2,8 
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Schorzenia, leki, szczególne stany 
fizjologiczne zwiększające ryzyko 
pojawiania się ujemnego bilansu 
jonów OH-

Wybrane leki, których podaż może bezpośred-
nio lub pośrednio negatywnie wpływać na rezerwę 
alkaliczną ustroju: acetazolamid, aldactone, ami-
noglutethimide, glutethimid (blokery syntezy ste-
rydów nadnerczowych), antagoniści układu RAA 
(hypoaldosteronizm, wzrost poziomu kw. mleko-
wego z powodu spadku przepływu tkankowego), 
beta- blokery (hypoaldosteronizm, wzrost poziomu 
kw. mlekowego z powodu spadku przepływu tkan-
kowego), cholestyramina, heparyna (możliwy hy-
poaldosteronizm), kwas walproinowy, metformina 
u osób w podeszłym wieku i z niewydolnością krą-
żenia, niektóre antybiotyki, jak linezolid, niektóre 
leki przeciwhistaminowe (zwłaszcza przedawko-
wane), niektóre leki przeciwwirusowe, jak: didano-
sine, stavudine, and zidovudine, niesterydowe leki 
p-zapalne (nie tylko salicylany), paracetamol u osób 
z niedoborem G-6-PD (methemoglobinemia i he-
moliza), topiramat, wiele cytostatyków.

Choroby, szczególne stany fizjologiczne sprzy-
jające pojawianiu się deficytu jonów OH-: dieta 
ketogenna, drgawki, stan padaczkowy, głodzenie, 
jadłowstręt psychiczny, kwasice cewkowe, lokal-
ne niedokrwienie i niedotlenienie, niedokrwistości, 
niewyrównane zaburzenia rytmu: serca – tachy- 
i bradyarytmie, ostra i przewlekła niewydolność 
krążenia, ostra i przewlekła niewydolność nerek, 
ostre i przewlekłe biegunki, ostre przewlekłe scho-
rzenia układu oddechowego, schorzenia przebiega-
jące z gorączką, sinicze wady serca, źle wyrównana 
cukrzyca, inne schorzenia przebiegające z przyspie-
szonym katabolizmem białkowym (np. tyreotoksy-
koza, choroba i zespół Cushinga, choroby nowotwo-
rowe, zaostrzenie schorzeń autoimmunologicznych, 
wiele schorzeń infekcyjnych).

Zwiększone ryzyko obecności zaburzeń mine-
ralizacji tkanki kostnej pojawia się u pacjentów 
z następującymi danymi w wywiadzie: schorzenie 
reumatologiczne, schorzenia gastroenterologiczne, 
schorzenia wymagające stosowania leków upośle-
dzających wchłanianie Ca, metabolizmu witaminy 
D lub indukujące kwasicę metaboliczną (padaczka, 
niektóre schorzenia kardiologiczne), schorzenia 

wymagające długotrwałego stosowana leków prze-
ciwzapalnych, immunosupresyjnych i glikostery-
dów w dawkach leczniczych, schorzenia hemato-
onkologiczne, przewlekłe schorzenia prowadzące 
do zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej, np. 
niewydolność nerek, tubulopatie, źle wyrównana 
cukrzyca, choroby układu oddechowego, opóź-
nione dojrzewanie/ brak dojrzewania płciowego, 
krzywica, intencjonalne niedobory masy ciała – od-
chudzanie się, jadłowstręt psychiczny, długotrwałe 
unieruchomienie.

Szczególne stany fizjologiczne/rodzaj aktyw-
ności usposabiające do pogłębiania deficytu jonów 
OH-: wcześniactwo, okres niemowlęcy, starzenie 
się organizmu, intensywna praca fizyczna, uprawia-
nie sportu, wyczerpujące treningi, odchudzanie się, 
ciąża.

Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej (niedo-
bór hydroksyapatytu), to problem, który pojawia się 
u pacjentów przewlekłe chorych leczonych przez 
specjalistów z zakresu: alergologii, dermatologii, 
chirurgii, endokrynologii, gastroenterologii, hema-
toonkologii, kardiologii, nefrologii, neurologii, or-
topedii, pulmonologii, reumatologii.

Podsumowanie

Kość jest jednym z regulatorów pH ustrojowe-
go, a hydroksyapatyt jest jednym z elementów ukła-
du wykonawczego regulacji pH.

Optimum dla prawidłowej przebudowy kości 
stanowi pH osocza w granicach 7,35–7,45.

Pula hydroksyapatytu w kościach zwiększa się 
wraz ze wzrostem pH osocza, maleje wraz z obni-
żeniem pH i/lub pO2.

Prawidłowa podaż Ca2+ i PO4
2- bez zapewnienia 

prawidłowego pH osocza nie prowadzi do wzrostu 
puli hydroksyapatytu w układzie kostnym.

Typowa dieta współczesnego człowieka, nowe 
zwyczaje żywieniowe, wiele schorzeń i powszech-
nie stosowanych leków, a także niektóre szczególne 
stany fizjologiczne predysponują do ubytku puli hy-
droksyapatytu kostnego i obniżenia wartości gęsto-
ści mineralnej kości (BMD).

Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej to pro-
blem interdyscyplinarny, z którym mają styczność 
specjaliści ze wszystkich niemal dyscyplin wiedzy 
medycznej, nie tylko endokrynolodzy. 
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