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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Relacje między metabolizmem tkanki kostnej a mechanizmami regulującymi gospodarkę węglowodanową nie wyda-
ją się bezpośrednie, choć nie są dostatecznie poznane, a przecież uważa się że tkanka kostna wykorzystuje znaczną 
pulę glukozy przyswajanej przez organizm. Prześledzono relacje między markerami kościotworzenia a działaniem in-
suliny, zachowanie tych markerów w przebiegu cukrzycy typu 1, równoległość procesów angiogenezy i osteogenezy 
oraz uwarunkowania osteopenii w cukrzycy typu 1. Endokrynol. Ped. 13/2014;4(49):35-40.

The relationship between the bone metabolism and the mechanisms regulating carbohydrate homeostasis does not 
appear to be direct, but are not sufficiently known, and yet it is believed that bone tissue is using the large pool of 
the glucose acquired by the organism. The relationship between markers of bone formation and action of insulin, the 
behavior of these markers in type 1 diabetes, the parallel processes of angiogenesis and osteogenesis and conditions 
of osteopenia in type 1 diabetes have been assessed. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;4(49):35-40.
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rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej, co ma zna-
czenie w prawidłowym kształtowaniu się struktury 
kości. Osteoblasty wytwarzają zaś część organicz-
ną macierzy kostnej, w której odkładają się związ-
ki fosforanów wapnia. Proces ten jest regulowany 
przez parathormon i wit. D.

Relacje między metabolizmem tkanki kostnej  
a mechanizmami regulującymi gospodarkę węglo-
wodanową nie są dostatecznie poznane i nie wydają 
się bezpośrednie i proste.

Jak wiadomo, kości są ciągle przebudowywane, 
zużytą tkankę kostną zastępuje nowa. Proces ten 
zachodzi przy pomocy dwu typów komórek: oste-
oblastów i osteoklastów. Osteoklasty mają zdolność 
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Osteokalcyna i osteoprotegeryna/
RANKL a trzustka

Osteokalcyna jest hormonem wytwarzanym 
przez osteoklasty, jej synteza zależna jest od wit. 
D i wit. K, stąd udział tych witamin w procesie 
kościotworzenia. Według Wei i wsp. [1] może ona 
mieć wpływ na metabolizm glukozy, uwalnianie 
insuliny i stymulację insulinowrażliwości. Bada-
nia tych autorów wskazują na potencjalny wpływ 
osteokalcyny na stymulację proliferacji komórek 
beta trzustki zarówno w okresie okołoporodowym, 
jak i u dorosłych. Z kolei niekarboksylowana gam-
ma-osteokalcyna stymuluje komórki beta trzustki 
do sekrecji insuliny oraz zwiększa insulinowraż-
liwość tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wątroby 
[2].

Insulina zaś posiada w obrębie osteoblastów re-
ceptory, których aktywacja prowadzi do stymulacji 
ich do produkcji osteokalcyny [3, 4]. Zatem akty-
wacja receptora insulinowego w osteoblastach po-
średnio wpływa na procesy kościotworzenia [5, 6]. 
Połączenie insuliny z receptorem w osteoblastach 
doprowadza jednak również do obniżenia aktyw-
ności osteoprotegeryny i zwiększenia aktywności 
osteoklastów oraz resorpcji kości. Toteż obniżenie 
wartości osteoprotegeryny i zmiana stosunku OPG/
RANKL sprzyjają aktywacji resorpcji [7].

Osteoprotegeryna (OPG), produkowana w wie-
lu tkankach m.in. układu sercowo-naczyniowego, 
płucach, nerkach, kościach, warunkuje prawidłowe 
dojrzewanie i funkcjonowanie osteoklastów, bo-
wiem wiążąc się z RANKL blokuje dojrzewanie, 
aktywację osteoklastów oraz wzmaga ich apoptozę 
[8–10]. Usunięcie genu OPG u myszy powoduje 
osteopenię i obniżenie mechanicznej wytrzymało-
ści kości [11].

Białko typu RANKL (receptor activator of nuc-
lear factor NF-kB ligand) stanowi czynnik aktywu-
jący proces dojrzewania osteoklastów poprzez ich 
różnicowanie, funkcjonowanie oraz hamowanie ich 
apoptozy. Równowaga pomiędzy OPG a RANKL 
reguluje więc rozwój i aktywację osteoklastów, 
a tym samym reguluje metabolizm kości [8–10]. 
Warto przy tym pamiętać, że związek układu OPG/
RANKL z układem immunologicznym ma zasadni-
cze znaczenie w patogenezie osteoporozy w prze-
biegu chorób autoimmunologicznych (m.in. cukrzy-
ca typu 1) i zapalnych. Ekspresję OPG zmniejszają 
leki immunosupresyjne, a więc następuje wówczas 
aktywizacja osteoklastów [12, 13].

Niedobór innych hormonów 
a osteopenia

Jak wiadomo, w procesach kościotworzenia bie-
rze udział parathormon, który aktywizuje komórki 
mezenchymy do różnicowania się w osteoklasty 
(kalcitonina hamuje ten proces); z kolei wit. D, od 
której w dużej mierze zależy synteza osteokalcyny, 
przyspiesza mineralizację substancji podstawowej 
kości. Warto także przypomnieć, że badania ostat-
nich lat wskazują na immunomodulacyjną rolę wit. 
D oraz jej obniżone poziomy u dzieci, zwłaszcza  
z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1, co może suge-
rować również jej inicjującą rolę w procesach auto-
immunizacyjnych leżących u podłoża tej choroby, 
a także działanie ochronne na komórki beta i ha-
mowanie ich dalszej destrukcji [14–16]. Niedobory 
wit. D równocześnie wpływają na słabą strukturę 
kości w rozpoznanej cukrzycy typu 1, co niewątpli-
wie ułatwia procesy osteopeniczne. Według Thrail-
kill i Fowlkesa [17] osteopatia cukrzycowa charak-
teryzuje się zmianami w mikroarchitekturze, które 
obniżają jakość kości, na co korzystny wpływ ma 
wit. D. Potwierdzają ten nieprawidłowy stan tkanki 
kostnej pogłębione badania Hameda i wsp. [18], do-
tyczące dzieci z cukrzycą typu 1. Wskazują one, że 
aktywność fizyczna i podawanie wit. D ma istotne 
znaczenie dla właściwego funkcjonowania tkanki 
kostnej w cukrzycy typu 1.

U chorych na cukrzycę typu 1 źle kontrolowa-
nych wyraźnie zmniejsza się aktywność osteobla-
stów. Tworzenie macierzy kostnej jest zwolnione. 
W tej sytuacji dochodzi do rozkojarzenia obrotu me-
tabolicznego w tkance kostnej i osteopenii (ryc. 1).  
Zwłaszcza kwasica ketonowa zwiększa aktywność 
osteoklastów [19–21].

Przyczyny osteopenii w cukrzycy typu 1
Publikacje dotyczące zagadnienia osteopenii/

osteoporozy u chorych na cukrzycę typu 1 podkre-
ślają [19, 21] znaczenie wielu uwarunkowań:

• Stan kataboliczny spowodowany niedoborem 
insuliny zmniejsza tworzenie białek, a więc i białek 
macierzy kostnej oraz zmniejsza mineralizację ko-
ści. Jednak wczesne włączenie do leczenia insulino-
terapii może regulować metabolizm białek.

• Stany kwasicy ketonowej zwiększają aktyw-
ność osteoklastów, ale są to stany szybko likwido-
wane w czasie intensywnej terapii

• Ograniczenia dietetyczne sprzyjają ujemnemu 
bilansowi azotu, wapnia, fosforanów. Nowoczesna 
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edukacja dietetyczna stara się wdrożyć u pacjentów 
z cukrzycą typu 1 stosowanie właściwej diety.

• Nefropatia cukrzycowa dodatkowo wpływa na 
zmniejszenie wytwarzania 1,25dihydroksychole-
kalciferolu.

• Angiopatia cukrzycowa może upośledzać prze-
pływ krwi w drobnych naczyniach kostnych i po-
garszać odżywianie tkanki kostnej. 

W efekcie zmniejszenie macierzy kostnej może 
prowadzić do zmniejszenia gęstości masy kostnej. 
Dotyczy to zwłaszcza osób z dłużej trwającą cu-
krzycą typu 1.

W związku jednak z coraz lepszym wyrówna-
niem metabolicznym cukrzycy typu 1 (preparaty 
insuliny i zbliżone do fizjologicznych warunków 
podawanie insuliny) u większości chorych wchła-
nianie Ca, P w jelicie i ich stężenie we krwi po-
zostaje niezmienione [21]. Tym samym w dobrze 
kontrolowanej cukrzycy typu 1 niebezpieczeń-
stwo wczesnej osteopatii cukrzycowej wydaje się 
mniej prawdopodobne. Natomiast obserwacje m.in. 
Mathieu i wsp. [14] oraz Szewczyka i wsp. [15] po-
twierdziły niedobory wit. D u osób ze świeżo roz-
poznaną cukrzycą typu 1, które mogą rzutować na 
funkcjonowanie tkanki kostnej.

Angiogenesis i osteogenesis

Interesująca, z punktu widzenia relacji między 
tkanką kostną a cukrzyca typu 1 wydaje się kwe-
stia równoległości istotnych dla funkcjonowania 
tej tkanki procesów angiogenezy i osteogenezy, 
pomimo że nie do końca są poznane ich komórko-
we i metaboliczne mechanizmy. Kości zaś są bo-
gato unaczynioną tkanką i rozwój kości współist-
nieje z angiogenezą szkieletową. Kusumbe i wsp. 
[22] dokonali identyfikacji specyficznych komórek 
śródbłonka naczyń krwionośnych kości i ich sy-
gnalnych wskaźników wskazujących na mechani-
zmy, poprzez które unaczynienie przyczynia się do 
budowy kości. Równoległy rozwój naczyń szkie-
letowych i osteogeneza sugerują obecność mole-
kularnego, krzyżowego współdziałania pomiędzy 
śródbłonkiem a komórkami osteoblastów. Według 
badań Ramasamy i wsp. [23] rozwój naczyń w ko-
ści jest uwarunkowany wyspecjalizowanymi tkan-
kowymi formami angiogenezy. Badania te wyka-
zały obecność populacji komórek endotelialnych  
w naczyniach, które są specyficzne dla kości i osteo-
genezy, mają istotne znaczenie w kształtowaniu się 
waskulatury kostnej (L-endotelium, H-endotelium) 
i tym samym w dojrzewaniu i regeneracji kości. 
Przy tym komórki kostne wytwarzają czynnik re-

Ryc. 1. Cukrzyca typu 1 a osteopenia (wg J. Tatoń [21])
Fig. 1. Type 1 diabetes mellitus and osteopenia (according to J. Tatoń [21])
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że BMD wzrastała systematycznie u osób zdrowych 
i chorych na cukrzycę typu 1, ale była istotnie niższa 
u chorych, głównie w fazie skoku pokwitaniowego, 
Natomiast nie stwierdzili oni zależności pomiędzy 
kontrolą metaboliczna (HbA1c, zapotrzebowanie na 
insulinę), trwaniem cukrzycy a BMD.

Z kolei Saha i wsp. [33], prowadząc badania 
porównawcze u nastolatków chorych na cukrzy-
cę typu 1, wykazali, że deficyty dotyczące tkanki 
kostnej wydają się dotyczyć bardziej chłopców niż 
dziewcząt. Heap i wsp. [34] podkreślają, że zmie-
niona mineralizacja kości u nastolatków z cukrzy-
cą typu 1 może ograniczać osiągnięcie szczytowej 
masy kostnej i zwiększyć nasilenie osteoporozy  
w późniejszym okresie życia. Podobnie obserwa-
cje Valerio i wsp. [35] wskazują na fakt, że słabo 
wyrównana metabolicznie cukrzyca typu 1 może 
stanowić dla adolescentów z długotrwającą chorobą 
ryzyko rozwoju osteopenii w dorosłym życiu. Po-
twierdzają to wyniki badań Hamiltona i wsp. [36] 
osób dorosłych z cukrzycą typu 1, które wykazują, 
że mają oni obniżoną BMD w porównaniu do zdro-
wych rówieśników.

Powikłania cukrzycy a osteopenia

Obserwacje i badania wskazują na pewną rów-
noległość zaburzeń struktury kostnej w cukrzycy 
typu 1 i występowania innych tzw. późnych powi-
kłań cukrzycy. Rosadilla i wsp. [37] wykazali, że 
BMD u pacjentów z cukrzycą typu 1 była podobna 
u tych, którzy mieli prawidłową i nieprawidłową 
mikroalbuminurię, zwracając uwagę, że dysfunkcje 
kostne nie są istotnym problemem cukrzycy typu 1  
z krótkim czasem trwania i bez ostrych powikłań. 
Natomiast Kundsen i wsp. [38] stwierdzili podwyż-
szone stężenie osteoprotegeryny, co prawda u cho-
rych z cukrzycą typu 2 z mikroalbuminurią i ma-
kulopatią, co może świadczyć o związku zaburzeń 
układu OPG/RANKL z występowaniem mikroan-
giopatii. Wcześniejsze obserwacje Forsta i wsp. [39] 
wykazały zależność pomiędzy obniżeniem BMD  
w kości udowej (ale nie w osi szkieletu) i neuropa-
tią cukrzycową. Interesujące obserwacje poczynili 
Campos i wsp. [40] mierząc BMD (DEXA) i para-
metry remodelingu kości na początku i po siedmiu 
latach terapii insulinowej. Stwierdzili, że poprawa 
kontroli metabolicznej, wzrost BMI i obniżenie pa-
rametrów resorpcji kości mogą przyczynić się do 
stabilizacji masy kostnej w cukrzycy typu 1, ale 
obecność retinopatii jest krytycznym wskaźnikiem 
postępującej osteopatii cukrzycowej.

gulujący angiogenezę (głównie VEGF – vascular 
endothelial growth factor). Oczywiście wiele czyn-
ników może wpływać na mechanizmy angiogenezy, 
m.in. następstwa cukrzycy. Np. Shin i wsp.(24) ob-
serwowali ścisłą zależność między podwyższonymi 
stężeniami osteoprotegeryny a dysfunkcją śródbłon-
ka naczyń, co prawda u chorych na cukrzycę typu 
2. Ale w cukrzycy typu 1 możemy się spodziewać 
większego ryzyka zaburzeń naczyniowych (mikro-
angiopatia cukrzycowa)

Cukrzyca typu 1 a ryzyko zaburzeń 
metabolizmu kostnego
W przebiegu cukrzycy typu 1 wiele czynników 

może wpływać na osłabienie struktury kostnej. 
Jak podają Jackuliak i Payer [25], ryzyko złamań 
jest sześciokrotnie większe niż u zdrowych osób  
i jest związane z mniejszą masą kostną. Maddalo-
ni i wsp. [26] wykazali, że poziomy osteokalcy-
ny zachowują się odwrotnie proporcjonalnie do 
stężeń hemoglobiny glikowanej i wartości BMI 
(bone mass index), potwierdzając hipotezę, że zła 
kontrola glikemii może wpływać na funkcję oste-
oblastów. Z kolei Saito i wsp. [27] stwierdzili, że 
nie tylko hiperglikemia, ale i stres oksydacyjny 
redukuje korzystne enzymatyczne relacje w ob-
rębie tkanki kostnej (cross-links). Z badań Abd El 
Dayem i wsp. [28] wynika, że pacjenci z cukrzycą 
typu 1 charakteryzowali się niskimi wartościami 
BMI, słabą budową kości i wysokimi markerami 
resorpcji kości, Zaś obserwacje Maggio i wsp. [29] 
wykazały, ze u dzieci z cukrzycą typu 1 zachęco-
nych do regularnej aktywności fizycznej poprawiła 
się wartość biomarkerów kostnych (osteokalcyna, 
kolagen typu 1) oraz szczytowa masa kostna, zapo-
biegając osteoporozie. Yaturu i wsp. [30], podkre-
ślając znaczenie mechanizmów, które wpływają na 
funkcjonowanie tkanki kostnej, jak insulina, IGF-1, 
cytokiny, stopień glikacji białek i produkty glikacji  
a także równowaga wapniowo-fosforanowa, wy-
kazali obniżone poziomy osteokalcyny w cukrzy-
cy typu 1, zaś BMD (Bone mass density) podobną  
u chorych i zdrowych osób i niezależącą od warto-
ści hemoglobiny glikowanej, czasu trwania cukrzy-
cy, aktywności fizycznej, diety. Według obserwacji 
Camurdana i wsp. [31] hemoglobina glikowana i 
trwanie cukrzycy typu 1 są najważniejszymi deter-
minantami BMD, zaś faza dojrzewania ma inne zna-
czenie, bowiem BMD jest niższa we wcześniejszych 
fazach dojrzewania w nowo rozpoznanej cukrzycy 
tego typu. Obserwacje Viny i wsp. [32] wykazały, 
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Podsumowanie

Analiza funkcjonowania tkanki kostnej w wa-
runkach fizjologii i patologii związanej z zaburze-
niami metabolicznymi w cukrzycy wskazuje na 
możliwość powstawania u pacjentów z cukrzycą 
typu 1 wśród późnych powikłań również osteopa-
tii cukrzycowej. Jednak w krótkotrwałej cukrzycy 
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