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Streszczenie

Wstęp. Gospodarka wapniowo-fosforanowa, w tym 
stężenie metabolitu wątrobowego i nerkowego wita-
miny D, podlega licznym regulacjom hormonalnym i 
genetycznym. Jednym z wielu czynników genetycz-
nych może być gen dla receptora witaminy D (VDR). 
Celem pracy była ocena związku pomiędzy wskaźni-
kami gospodarki wapniowo-fosforanowej a wybrany-
mi polimorfizmami VDR u dzieci. Pacjenci i metody. 
Badania przeprowadzono u 395 dzieci w wieku od 
6 do 18 lat. U wszystkich przeprowadzono metodą 
PCR-RFLP genotypowanie miejsc polimorficznych 
rs1544410 (BsmI) i rs2228570 (FokI) w obrębie genu 
VDR. 294 dzieci było grupą porównawczą w bada-
niu częstości poszczególnych genotypów, a u 161 
oceniono parametry gospodarki wapniowo-fosfora-
nowej oraz markery obrotu kostnego (osteokalcyny i 
N-końcowego telopeptydu kolagenu typu I) zgodnie 
z przyjętymi metodami. W grupie badanej wykona-
no badanie densytometryczne kośćca metodą DXA 
w programie Total body i Spine. Analizy statystycz-
nej związku pomiędzy ocenianymi wynikami badań 
dokonano przy pomocy pakietu Statistica 8.0 PL. 
Wyniki. Średnie wyniki badań gospodarki wapnio-
wo-fosforanowej w surowicy w całej badanej grupie 
dzieci (n=161) mieściły się w granicach wartości 
referencyjnych, tylko u 12/161 stwierdzono obniże-
nie stężenia 25OHD poniżej 20 ng/ml. Najniższe, 
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Abstract

Introduction. Maintenance of calcium-phosphorus 
indices, including liver and renal metabolites of vi-
tamin D, is regulated extensively hormonally and 
genetically. One of many possible genetic factors is 
vitamin D receptor (VDR) gene. The study aimed at 
evaluating the relationship between calcium-phos-
phorus indices and selected VDR polymorphism in 
children. Patients and methods. The study group 
consisted of 395 children, aged 6 to 18. All of them 
underwent gene typing using the PCR-RFLP method 
within polymorphic loci BsmI (rs1544410) and FokI 
(rs2228570) of the VDR receptor gene. Comparative 
group for incidence of particular genotypes consist-
ed of 294 children, while 161 patients were evaluated 
for calcium-phoshporus indices and bone turnover 
markers (osteocalcin and N-terminal telopeptide of 
type I collagen) using standard methods. Skeletal 
densitometry (Total body and Spine programmes) 
examination using DXA method was carried out 
within study group. Statistica 8.0 PL was used for 
statistical analysis of relationship between evalu-
ated results. Results. Average test results of serum 
calcium-phosphorus indices wthin the whole study 
group (n=161) fell within reference limits, only 12/161 
results with concentration of 25OHD fell under 20mg/
ml. The lowest, but nevertheless within reference 
limits, concentration of osteocalcin was observed in 
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Wstęp

Gospodarka mineralna organizmu podlega sil-
nej regulacji hormonalnej z udziałem kalcytoniny, 
parathormonu oraz kalcytriolu – aktywnego biolo-
gicznie metabolitu nerkowego witaminy D. Recep-
torowy mechanizm działania 1,25(OH)2D umożli-
wia tę regulację poprzez klasyczne narządy: jelito, 
kości, nerki i przytarczyce (działanie endokrynne). 
Kalcytriol po związaniu z jądrowym receptorem 
VDR, a następnie bezpośrednim wiązaniem z DNA 
reguluje także aktywność wielu innych genów 
(działanie plejotropowe), m.in. w tkance mięśnio-
wej, tłuszczowej, skórze, komórkach nowotworo-
wych, limfocytach B i T oraz gruczołach dokrew-
nych [1,2]. Synteza kalcytriolu jest ograniczona 
dostępnością kalcydiolu (25OHD) – metabolitu 
syntetyzowanego w wątrobie, dlatego jego stężenie 
jest uważane za najlepszy wykładnik zaopatrzenia 
organizmu w witaminę D [1,3]. Zgodnie z aktualną 
wiedzą stężenie optymalne 25OHD wynosi >30–
50 ng/ml (>75–125 nmol/l), a deficyt rozpoznawa-
ny jest poniżej 20ng/ml [3,4].

Gen dla receptora dla witaminy D jest łączo-
ny z osteoporozą i niską masą kostną właśnie 
poprzez jego wpływ na gospodarkę wapniowo-
-fosforanową, mineralizację szkieletu i podatność 
kości na złamania. W tym aspekcie endokrynnym 
analizowane są m.in. takie polimorfizmy VDR, jak 
rs1544410 rozpoznawany przez enzym restrykcyj-
ny BsmI oraz rs2228570 identyfikowany przez en-
zym FokI [5,6,7]. 

W niniejszej pracy przedstawiono tylko część 
wyników badań projektu badawczego, które-
go podstawowym celem była ocena znaczenia 
zmienności VDR w etiologii niskiej masy kostnej 

u dzieci i młodzieży. Utrzymano w niej podział 
pacjentów na grupy: odniesienia, z niską masą 
kostną i osteoporozą oraz zwrócono uwagę na 
relacje pomiędzy wskaźnikami gospodarki wap-
niowo-fosforanowej i markerami obrotu kostnego 
a polimorfizmami genu dla receptora witaminy D, 
rozpoznawanymi przez enzymy restrykcyjne FokI 
i BsmI. 

Pacjenci i metody

Grupę badaną stanowiło 395 dzieci w wieku od 
6 do 18 lat. U wszystkich przeprowadzono metodą 
PCR-RFLP genotypowanie miejsc polimorficznych 
BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570) w obrębie genu 
VDR. Badania przeprowadzono w Pracowni Immu-
nopatologii i Genetyki Kliniki Pediatrii, Onkologii, 
Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. Grupę porównawczą w badaniu 
częstości poszczególnych genotypów stanowiło 
294 dzieci wyselekcjonowanych z komputerowej 
bazy danych Pracowni Immunopatologii i Genety-
ki. W tabeli I przedstawiono sekwencje primerów 
oligonukleotydowych wykorzystanych do amplifi-
kacji DNA fragmentów genomu otaczających bada-
ne miejsca polimorficzne.

U 161 pacjentów oceniono stężenie wapnia, 
fosforu i magnezu w surowicy krwi oraz ich dobo-
we wydalanie z moczem zgodnie z ogólnie przyję-
tymi metodami. 

Metabolit wątrobowy witaminy D: 25OHD był 
oznaczony metodą radioimmuno enzymatyczną, 
25(OH)2D oznaczano metodą ELISA a jej zakres re-
ferencyjny dla dzieci do 12 lat: 23–74 pg/ml, powy-
żej 12 lat: 17–53 pg/ml. 

ale także w granicach normy, stężenie osteokalcyny 
stwierdzono u dzieci z osteoporozą. Nosicielstwo 
allela A polimorfizmu rs1544410 (BsmI) oraz allela T 
polimorfizmu rs10735810 (FokI) u dzieci z małą masą 
kostną związane było z wydalaniem jonów z mo-
czem. Allel T u dzieci z osteoporozą łączył się także z 
wyższymi stężeniami wapnia (p=0,0190) i osteokla-
cyny (p=0.0833) w surowicy krwi. Podsumowanie. 
Polimorfizmy rs1544410 (enzym restrykcyjny BsmI) 
i rs10735810 (FokI) genu dla receptora witaminy D 
nie wpływają bezpośrednio na gospodarkę wapnio-
wo-fosforanową i tempo obrotu kostnego w badanej 
grupie dzieci.

Endokrynol. Ped. 2016.15.3.56.31-40.
© Copyright by PTEiDD 2016

children with osteoporosis. ‘A’ allel of the rs1544410 
(BsmI) and ‘T’ allel of the rs10735810 (FokI) polymor-
phisms in children with low bone mass were related 
to ions presence in urine. The ‘T’ allel in children suf-
fering from osteoporosis was also associated with 
higher calcium (p=0,0190) as well as osteocalcin 
(p=0.0833) concentration in blood serum. Conclu-
sion. The rs1544410 (restriction enzyme BsmI) and 
rs10735810 (FokI) polymorphisms of Vitamin D re-
ceptor do not affect calcium-phosphorus indices and 
rapidity of bone turnover in the study group.

Pediatr. Endocrinol. 2016.15.3.56.31-40.
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N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha 
alfa kolagenu typu I oznaczano metodą chemilu-
minescencji w moczu porannym z drugiej porcji, 
w której jednocześnie określano stężenie kreatyni-
ny. Uzyskany wynik przeliczono na nM BCE/mmol 
kreatyniny. Jego wartość porównywano z normami 
opracowanymi przez Bollen i Eyre [8]. Osteokal-
cyna była oznaczana metodą Elisa, a wyniki od-
noszono do norm opracowanych przez Ambrosz-
kiewicz i wsp., które uwzględniają płeć i wiek 
dzieci [9]. W tym samym dniu przeprowadzono 
u wszystkich dzieci badanie densytometryczne 
kośćca metodą absorpcjometrii promieniowania X 
o podwójnej energii (DXA) aparatem Lunar Prodi-
gy Advance (firmy GE Healthcare, Madison, USA) 
z zastosowaniem opcji pediatrycznej. Korzystano 
z dwóch programów: Total body i L2-L4 Spine. 
Oceniono BMD (g/cm2, Z-score) w obu projekcjach 
densytometrycznych. Na podstawie wyniku bada-
nia densytometrycznego ocenianych pacjentów 
podzielono na trzy grupy: I – odniesienia, gdy war-
tość Z-score mieściła się w granicach od +1,0 do 
-1,0, II – z niską masą kostną (obniżoną gęstością 
mineralną kości), Z-score od -1,0 do -2,0, oraz III 
(osteoporoza) – gdy Z-score <-2,1. Badania prze-
prowadzono w Regionalnym Ośrodku Menopauzy 
i Osteoporozy Szpitala Klinicznego Nr 3 Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi. 

Analizy statystycznej dokonano przy pomocy 
pakietu Statistica 9.0 PL (StatSoft, Tulsa, USA). 
Za poziom istotny statystycznie przyjęto wartość 
p<0,05.

Na prowadzenie badań uzyskano zgodę lokal-
nej komisji bioetycznej Nr RNN/72/05/KE. 

Wyniki

W tabeli II zamieszczono średnie wartości stę-
żeń podstawowych jonów gospodarki wapniowo-

-fosforanowej w surowicy krwi i moczu w ocenia-
nych grupach dzieci. Jak z niej wynika, średnie 
wyniki badań gospodarki wapniowo-fosforanowej 
w surowicy krwi mieściły się w zakresie warto-
ści referencyjnych. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnych różnic pomiędzy stężeniem ocenianych 
jonów pomiędzy trzema grupami dzieci, z wyjąt-
kiem stężenia wapnia w surowicy krwi, które było 
najwyższe, ale w granicach wartości referencyj-
nych, u dzieci z grupy II (obniżona gęstość mine-
ralna kości). Dobowe wydalanie jonów z moczem 
u wszystkich dzieci mieściło się także w granicach 
wartości referencyjnych i nie różniło się pomiędzy 
grupami.

Tabela III zawiera wartości średnie stężeń me-
tabolitów witaminy D: 25(OH)D i 1,25(OH)2 oraz 
markerów obrotu kostnego w trzech grupach dzie-
ci. Średnie stężenia obu metabolitów witaminy 
D we wszystkich grupach dzieci były podobne, 
mimo iż w grupie II (obniżona gęstość mineralna 
kości) u 12 dzieci stężenie 25OHD znajdowało się 
poniżej 20 nmol/l (deficyt/niedobór witaminy D). 
W zakresie markerów obrotu kostnego stwierdzo-
no statystycznie istotną różnicę pomiędzy ocenia-
nymi grupami pacjentów w stężeniu osteokalcyny. 
Najniższe wartości wykazano w III grupie dzieci 
– z osteoporozą, co może wskazywać na wolniejszy 
przebieg procesów kościotworzenia u tych pacjen-
tów.

Średnie wartości wyników badań biochemicz-
nych zależne od nosicielstwa allela A polimor-
fizmu rs1544410 (enzym restrykcyjny BsmI) w II 
(n=91) i III (n=40) grupie dzieci są podane w tabe-
li IV. Nosicielstwo allela A w grupie dzieci z obni-
żoną gęstością mineralną kości łączyło się z więk-
szym wydalaniem fosforu i magnezu z moczem.

W tabeli V przedstawiono wpływ nosicielstwa 
allela T polimorfizmu rs10735810 rozpoznawane-
go przez enzym restrykcyjny FokI na wartości wy-
ników badań biochemicznych u dzieci z obniżoną 

Tabela I. Sekwencje starterowe dla polimorfizmów genu dla receptora witaminy D
Table I. Primer pairs and PCR product conditions used for amplification of DNA regions spanning the analyzed polymorphic 
loci

Enzymy restrykcyjne Numer polimorfizmu w bazie NCBI Sekwencje starterowe

FokI rs10735810
5’ CCC TGG CAC TGA CTC TGG CTC TG 3’ 
5’ GAA ACA CCT TGC TTC TTC TCC CTC C 3’ 

BsmI rs1544410
5’ GCG ATT CGT AGG GGG GAT TCT G 3’ 
5’ TCT CCA TTC CTT GAG CCT CCA GTC C 3



34 Endokrynol. Ped. 2016.15.3.565.31-40 Polimorfizmy BsmI i FokI genu dla receptora witaminy D a 
parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z regionu 
łódzkiego

Tabela II. Stężenie (wartość średnia, mediana, 25 i 75 kwartyl) podstawowych jonów gospodarki wapniowo-fosforanowej 
w surowicy krwi i moczu w ocenianych grupach dzieci
Table II. Concentration (mean, median, 25 and quartile) basic ions of calcium-phosphorus indices in serum and urine in 
the study groups

Parametr 
biochemiczny Grupa I Grupa II Grupa III p

Stężenia jonów w surowicy krwi (mg%)

Ca X 9,83 10,00* 9,82 0,0324

Mediana 9,82 10,02 9,88

25% 9,48 9,79 9,51

75% 9,99 10,25 10,17

Pi X 4,69 4,56 4,35 0,1295

Mediana 4,73 4,65 4,30

25% 4,22 4,13 3,97

75% 5,02 4,91 4,63

Mg X 2,02 2,06 2,00 0,1767

Mediana 2,05 2,06 1,99

25% 1,89 1,94 1,85

75% 2,13 2,18 2,12

Wydalanie jonów z moczem (mg/kg c.c/dobę)

Ca X 2,00 2,34 2,62 0,3337

Mediana 1,56 2,17 2,60

25% 0,95 0,85 0,99

75% 2,50 3,24 4,11

Pi X 13,48 13,79 12,42 0,5737

Mediana 12,78 12,50 12,50

25% 9,05 9,20 6,90

75% 16,80 17,07 15,60

Mg X 2,20 2,34 2,00 0,2581

Mediana 1,99 2,34 1,74

25% 1,34 1,66 1,10

75% 2,91 2,82 2,48

Różnica istotna statystycznie w porównaniu post-hoc w porównaniu do pozostałych grup
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gęstością mineralną kości oraz u tych z osteoporo-
zą – grupa III. Wynika z niej, iż nosicielstwo allela 
T polimorfizmu rs10735810 u dzieci z osteoporo-
zą związane jest z wyższym (w granicach warto-
ści referencyjnych) stężeniem wapnia w surowicy 
krwi oraz mniejszym jego wydalaniem. Łączy się 
także z wyższym stężeniem osteoklacyny, co ozna-
cza bardziej aktywny proces kościotworzenia, a to 
z kolei może sprzyjać mniejszemu ubytkowi masy 
kostnej.

Dyskusja 

Wartość parametrów gospodarki wapniowo-
-fosforanowej i obrotu kostnego jest jednym z ele-
mentów świadczących o aktywności metabolicz-
nej tkanki kostnej, a brak równowagi pomiędzy 

procesami kościotworzenia i resorpcji kości może 
prowadzić do osteoporozy lub/i obniżonej gęstości 
mineralnej kości [10,11].

Rozpoznanie osteoporozy w wieku rozwojo-
wym oparte jest obecnie na wyniku badania den-
sytometrycznego i obecności klinicznie istotnych 
złamań kości. Wynik badania densytometrycz-
nego w programie całego ciała (TBLH, total body 
less head) lub/i opcji spine (odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa) wyrażany jest jako wartość Z-score 
(odniesienie do płci i wieku), a jego wartość -2,0 
lub mniejsza świadczy o obniżonej gęstości mi-
neralnej kości (low bone mass). Jeśli u zdrowego 
dziecka wystąpiło złamanie kręgu lub dwu i więcej 
złamań kości długich do 10 roku życia, a u pacjen-
tów do 19 roku życia – trzy lub więcej złamań, to 
przy wartościach Z-score równych lub mniejszych 
od -2,0 rozpoznajemy osteoporozę [12–14]. Ocena 

Tabela III. Stężenie (wartość średnia, mediana, 25 i 75 kwartyl) metabolitów witaminy D: 25(OH)D i 1,25 (OH)2 D oraz 
markerów obrotu kostnego w ocenianych grupach dzieci
Table III. Concentration (mean, median, 25 and quartile) of Vitamin D metabolits: 25(OH)D and 1,25(OH)2D and markers 
of bone turnover in the study groups

Parametr biochemiczny Grupa I Grupa II Grupa III p

25OHD 
(ng/ml)

X 31,91 31,35 30,77 0,9632

Mediana 26,00 27,90 29,25

25% 18,80 20,50 19,50

75% 40,30 38,70 41,90

1,25(OH)2D 
(pg/ml)

X 46,57 47,41 46,31 0,9471

Mediana 49,38 47,30 41,90

25% 34,25 32,90 33,23

75% 56,35 59,70 58,10

OC** 
(ng/ml)

X 109,40 103,66 80,94 0,0048*

Mediana 105,90 101,90 71,70

25% 83,70 76,30 46,00

75% 143,10 137,70 119,50

Ntx** 
(nM BCE/ mmol Kr)

X 693,92 774,03 707,41 0,9289

Mediana 514,35 557,65 376,25

25% 381,40 292,20 210,15

75% 850,60 863,10 708,90

* Różnica istotna statystycznie w porównaniu post-hoc pomiędzy grupami
** W okresie rozwojowym zakres wartości referencyjnych jest zależny od wieku i płci dzieci
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Tabela IV. Średnie wartości wyników badań biochemicznych zależne od nosicielstwa allela A polimorfizmu rs1544410 
(BsmI) w II (n=91) i III (n=40) grupie dzieci
Table IV. Average biochemical tests results related to carriage of the allele A of polymorphism rs1544410 (BsmI) in the 2nd 
(n=91) and the 3rd (n=40) group of children

Grupa II (n=91)

Parametry badań AA lub AG GG
p

X SD X SD

Biochemiczne surowicy

Ca (mg%) 9,95 0,47 10,08 0,47 0,1989

Pi (mg%) 4,60 0,72 4,46 0,72 0,2061

Mg (mg%) 2,07 0,19 2,05 0,19 0,5422

25OHD (ng/ml) 32,05 20,33 30,60 20,33 0,8821

1,25(OH)2D (pg/ml) 46,94 18,26 48,45 18,26 0,9961

OC (ng/ml) 100,91 39,31 108,27 39,31 0,5442

Dobowe wydalanie jonów z moczem i wydalanie Ntx

Ca (mg/kg c.c/dobę) 2,33 1,94 2,39 1,94 0,5205

Pi (mg/kg c.c/dobę) 14,59 6,75 12,53 6,75 0,0792

Mg(mg/kg c.c/dobę) 2,51 1,05 2,10 1,05 0,0851

Ntx 
(nM BCE/mmol Kr) 692,05 577,36 895,53 577,36 0,7369

Grupa III (n=40)

Parametry badań AA lub AG GG p

X SD X SD

Biochemiczne surowicy

Ca (mg%) 9,74 0,45 9,96 0,40 0,1439

Pi (mg%) 4,32 0,72 4,38 0,41 0,5692

Mg (mg%) 1,94 0,14 2,11 0,28 0,0278

25OHD (ng/ml) 30,40 15,28 32,47 12,74 0,5383

1,25(OH)2D (pg/ml) 49,79 21,15 41,95 15,73 0,3676

OC (ng/ml) 75,43 40,61 88,58 51,02 0,5868

Dobowe wydalanie jonów z moczem i wydalanie NTX

Ca (mg/kg c.c/dobę) 2,62 1,58 2,38 2,17 0,5455

Pi (mg/kg c.c/dobę) 12,04 6,67 12,84 6,33 0,6560

Mg (mg/kg c.c/dobę) 1,97 1,13 1,95 1,46 0,7264

Ntx  
(nM BCE/mmol Kr)

642,42 822,29 874,11 1760,46 0,5083
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Tabela V. Średnie wartości wyników badań biochemicznych zależne od nosicielstwa allela T polimorfizmu rs10735810 
(FokI) w II i III grupie dzieci
Table V. Average biochemical tests results related to carriage of allele T of polymorphism rs10735810 (FokI) in the 2nd and 
the 3rd group of children

Grupa II (n=91)

Parametry badań
TT lub TC CC

p
X SD X SD

Biochemiczne surowicy

Ca (mg%) 9,97 0,43 10,05 0,43 0,2773

Pi (mg%) 4,53 0,76 4,58 0,70 0,6833

Mg (mg%) 2,07 0,19 2,06 0,19 0,5770

25OHD (ng/ml) 31,81 19,60 29,95 14,74 0,8743

1,25(OH)2D (pg/ml) 43,84 19,46 52,42 18,18 0,0573

OC (ng/ml) 105,09 40,17 102,31 35,05 0,6202

Dobowe wydalanie jonów z moczem i wydalanie Ntx

Ca (mg/kg c.c/dobę) 2,08 1,74 2,77 1,77 0,0335

Pi (mg/kg c.c/dobę) 13,89 6,27 13,82 7,78 0,4829

Mg (mg/kg c.c/dobę) 2,28 1,06 2,48 1,05 0,2888

Ntx (nM BCE/mmol Kr) 833,15 1512,95 726,89 644,19 0,8786

Grupa III (n=40)

Parametry badań TT lub TC CC p

X SD X SD

Biochemiczne surowicy

Ca (m%) 10,00 0,40 9,60 0,40 0,0041

Pi (mg%) 4,25 0,62 4,49 0,66 0,3994

Mg (mg%) 2,04 0,25 1,96 0,17 0,2676

25OHD (ng/ml) 32,09 12,54 29,11 16,06 0,5250

1,25(OH)2D (pg/ml) 47,62 20,04 43,71 19,99 0,4274

OC (ng/ml) 92,21 43,56 67,15 43,87 0,0833

Dobowe wydalanie jonów z moczem i wydalanie Ntx

Ca (mg/kg c.c/dobę) 1,88 1,46 3,21 1,64 0,0190

Pi (mg/kgc.c/dobę) 11,87 5,83 12,41 7,38 0,7826

Mg (mg/kg c.c/dobę) 2,00 1,41 1,93 1,02 0,8541

Ntx  
(nM BCE/ mmol Kr)

861,35 1520,87 378,79 275,39 0,2612



38 Endokrynol. Ped. 2016.15.3.565.31-40 Polimorfizmy BsmI i FokI genu dla receptora witaminy D a 
parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z regionu 
łódzkiego

jej aktywności oraz efekty leczenia oparte są na 
wskaźnikach gospodarki wapniowo-fosforanowej, 
a w etiologii obniżonej gęstości mineralnej kości 
dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne, w tym 
gen dla receptora witaminy D [15–17]. Dlatego 
przedmiotem pracy jest analiza związku pomiędzy 
wskaźnikami gospodarki wapniowo-fosoranowej 
i markerami obrotu kostnego a polimorfizmami 
VDR u dzieci i młodzieży łódzkiej.

A zatem w ocenianej grupie 161 dzieci i mło-
dzieży polimorfizm rs1544410 VDR rozpoznawa-
ny przez enzym restrykcyjny BsmI wiązał się ze 
stężeniem magnezu w surowicy krwi u dzieci z ni-
ską masą kostną (osteoporoza, obniżona gęstość 
mineralna kości, czyli III i II grupa), lecz zmiany 
te mieściły się w zakresie wartości referencyjnych 
metody. U pacjentów z grupy II wykazano także 
zwiększone wydalanie magnezu z moczem, zwią-
zane z tym polimorfizmem. 

Stosunkowo liczniejsze zależności pomiędzy 
wynikami badań biochemicznych a  zmiennością 
VDR wykazano dla polimorfizmu rs10735810 roz-
poznawanego przez enzym FokI. Nosicielstwo allela 
C wiązało się z większym, ale w granicach warto-
ści referencyjnych, wydalaniem wapnia z moczem 
zarówno u dzieci z osteoporozą jak i z obniżoną 
gęstością mineralną kości. U dzieci z osteoporozą, 
wykazano wyższą medianę oraz większy zakres po-
ziomów wydalania wapnia z moczem. Oznacza to, 
że u części z nich była stwierdzona hiperkalciuria. 

Zwiększone wydalanie wapnia z moczem może 
wynikać z z chorób przewodu pokarmowego, 
układu kostnego lub nerek oraz niewłaściwej die-
ty [18]. We wcześniejszej pracy zespołu łódzkie-
go opisywano hiperkalciurię u dzieci z zespołem 
nerczycowym i niską masą kostną oraz u zgłasza-
jących wielokrotne złamania kości [19,20]. W pre-
zentowanej grupie był tylko jeden chłopiec chory 
na zespół nerczycowy steroidozależny, co nie mo-
gło mieć istotnego wpływu na otrzymane wyniki. 
Być może natomiast hiperkalciuria była związana 
ze złamaniami kości, które zgłosiło 73 spośród 161 
badanych dzieci [21]. Hiperkalciuria jako wykład-
nik zwiększonej resorpcji kości w  idiopatycznej 
osteoporozie młodzieńczej jest opisywana przez 
Chlebną-Sokół i wsp. [23]. Wśród pacjentów oce-
nianej grupy było 51/131 dzieci z pierwotnym ob-
niżeniem gęstości mineralnej kości, w tym dwoje 
z idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą. Peris 
u dorosłych pacjentów, mężczyzn i kobiet, z oste-
oporozą idiopatyczną wykazał także wzrost wyda-
lania wapnia z moczem (u 88 spośród 232 i u 10/28 
odpowiednio) [24,25]. 

Związek hiperkalciurii z osteoporozą jest opisa-
ny także w bardzo licznej grupie mężczyzn (ponad 
62 tysiące) powyżej 50 roku życia, u których oce-
niano czynniki ryzyka złamań kości [26]. Innym 
możliwym tłumaczeniem są zaburzenia przewodu 
pokarmowego u pacjentów ze zwiększonym wyda-
laniem wapnia, w prezentowanej grupie było troje 
dzieci z ciężką postacią osteoporozy w przebiegu 
choroby Leśniowskiego-Crohna (ze złamaniami 
kręgów i bólami kostnymi) [27]. 

Zwiększone wydalanie wapnia z moczem 
u dzieci posiadających allel C, w porównaniu do 
nosicieli allela T polimorfizmu rs10735810, to je-
dyny wskaźnik nasilonej resorpcji kości w ocenia-
nej grupie pacjentów. Nie zanotowano statystycz-
nie istotnych zmian w wydalaniu N-końcowego 
usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu 
typu I (NTx) z moczem ani pomiędzy grupami, ani 
w relacji do polimorfizmów VDR. Może to wynikać 
z tego, że zmiany w wydalaniu Ntx są obserwowa-
ne przede wszystkim podczas leczenia dorosłych 
pacjentów z osteoporozą i świadczą o skuteczności 
stosowanej terapii [28,29]. 

Wyjaśnieniem powyższych obserwacji mogą 
być również odrębności rozwojowe dzieci i mło-
dzieży, u których procesem dominującym jest 
kościotworzenie i ono ulega upośledzeniu jako 
pierwsze, czego konsekwencją jest względna prze-
waga kościogubienia. Ponadto gen dla receptora 
witaminy D jest kojarzony z adsorpcją (budową 
i odbudową) kości, a nie jej resorpcją. 

Zależności pomiędzy VDR a Ntx nie zanotował 
Baroncelli, który przedstawił bodaj najbardziej 
wszechstronną analizę gospodarki mineralnej ko-
ści u dzieci. W badanej przez siebie grupie dzieci 
nie wykazał też związku pomiędzy polimorfizma-
mi genu dla receptora witaminy D a stężeniem 
osteokalcyny [7]. 

Z naszych obserwacji wynika natomiast, że al-
lel T polimorfizmu rs10735810 rozpoznawanego 
przez enzym restrykcyjny FokI łączy się z wyż-
szym stężeniem osteoklacyny u pacjentów z oste-
oporozą. Jednocześnie wykazano statystycznie 
istotne różnice w poziomie osteokalcyny pomię-
dzy badanymi grupami. W III grupie stężenie OC 
w surowicy było najniższe (stwierdzono najniższą 
medianę oraz największe różnice indywidualne). 
Istotna ujemna zależność została zanotowana tak-
że pomiędzy osteokalcyną a wydalaniem wapnia 
z moczem w całej 161-osobowej populacji. W su-
rowicy krwi wyższym stężeniom osteokalcyny od-
powiadały wyższe poziomy wapnia, oczywiście 
w granicach norm referencyjnych. Jest to praw-
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Podsumowanie
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w badanej grupie dzieci.
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