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Streszczenie: Przedstawiono opis przypadku dziecka z wrodzon¹ ³amliwoœci¹ koœci (osteogenesis imperfecta) typu I o nietypowym przebiegu klinicznym dla tej postaci defektu kolagenu. U dziecka, uwa¿anego
uprzednio za zdrowe, po serii 3 z³amañ koœci goleni nast¹pi³o znaczne pogorszenie sprawnoœci ruchowej
(niemo¿noœæ pionizacji i samodzielnego chodu), pomimo prowadzonego leczenia usprawniaj¹cego. Progresja objawów, która obserwowana by³a miêdzy 11. a 13. rokiem ¿ycia, w tym nasilaj¹ce siê zaniki
miêœniowe oraz bóle kostne nietypowe dla ³agodnej postaci wrodzonej ³amliwoœci koœci typu I, stwarza³y
potrzebê ró¿nicowania z inn¹ postaci¹ choroby – typu IV wed³ug klasycznej klasyfikacji Sillence’a. W tym
celu poszerzono diagnostykê o ocenê biosyntezy prokolagenu w hodowli fibroblastów skóry metod¹ analizy elektroforetycznej. W badaniu nie wykazano obecnoœci zmutowanego prokolagenu, co mog³oby stwarzaæ potrzebê weryfikacji rozpoznania. Stwierdzono natomiast znaczne obni¿enie prokolagenu typu I oraz
nietypowe dla wrodzonej ³amliwoœci koœci typu I proporcje prokolagenu typu I i typu III. W opracowaniu
uwzglêdniono tak¿e wstêpn¹ ocenê leczenia dziecka preparatem antyresorpcyjnym z grupy bisfosfonianów – alendronianem.
S³owa kluczowe: wrodzona ³amliwoœæ koœci, dzieci, fibroblasty, kolagen typu I, kolagen typu III, bifosfoniany, alendronian
Abstract: The study presents a case history of a child with diagnosed osteogenesis imperfecta type I characterised by atypical - for this form of genetically conditioned collagen defect - clinical course. The child, with
past history unremarkable, after 3 cases of tibial bone fracture, experienced significant worsening of locomotor activity (inability to self-dependent walking) regardless of applied therapy. Progression of symptoms was
observed in the age of 11 to 13 years including intesified muscular atrophy as well as osteodynia atypical for
mild form of osteogenesis imperfecta type I. Therefore it was necessary to differentiate it from other form of the
disease – type IV according to Sillence’s classification. With the aim of attainig this, diagnostic was extended by
evaluation of procollagen biosynthesis applying electrophoretic analysis of skin fibroblasts culture procollagen.
The examination did not reveal mutual procollagen which could make it necessary to verify the diagnosis.
However, we found remarkable decrease in procollagen type I, as well as proportions of procollagen type I and
III, atypical for osteogenesis imperfecta type I. The study also considers preliminary evaluation of treatment in
children with antiresorptive preparation from biphosphonates group – alendronate.
Key words: osteogenesis imperfecta, children, fibroblasts, collagen type I, collagen type III, biphosphonates,
alendronate

Wstêp
Wrodzona ³amliwoœæ koœci (osteogenesis imperfecta, OI) stanowi heterogenn¹ grupê uwarunkowanych genetycznie zaburzeñ syntezy strukturalnej lub iloœciowej kolagenu typu I – g³ównego bia³ka zewn¹trzkomórkowego tworz¹cego zr¹b ³¹cznotkankowy koœci, skóry, œciêgien. Przyczyn¹ nieprawid³owoœci strukturalnych ³añcucha kolagenu typu I s¹ mutacje w genach
COL1A1 i COL1A2 koduj¹cych ³añcuchy alfa1 i alfa2 kolagenu

(OI typ II, III, IV) lub brak ekspresji zmutowanych alleli daj¹cych w
efekcie zmniejszon¹ iloœæ kolagenu o prawid³owej budowie (OI
typ I) (1-3). Charakterystykê poszczególnych postaci klinicznych
choroby w oparciu o klasyczn¹ klasyfikacjê Sillence’a przedstawiono w tabeli 1.
Leczenie OI dotychczas oparte by³o na ortopedycznym zaopatrzeniu z³amañ, korekcji deformacji szkieletu oraz rehabilitacji. Istotn¹ zmianê wnios³o zastosowanie leków antyresorpcyjnych z grupy bisfosfonianów. Wskazaniem do podjê-
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Tabela 1. Charakterystyka postaci klinicznej wrodzonej ³amliwoœci
koœci (OI) w oparciu o klasyczn¹ klasyfikacjê Sillence’a (1, 3).
OI typu I
- najczêœciej wystêpuj¹ca
- postaæ klinicznie ³agodna, niewielka iloœæ
z³amañ
- niebieska twardówka
- niedos³uch przewodzeniowy u m³odocianych lub w wieku dojrza³ym
- póŸne wyst¹pienie pierwszych z³amañ,
u kilku procent mo¿liwe z³amanie przy urodzeniu
- wiotkoœæ wi¹zade³
- zniekszta³cenia kostne niezale¿ne od z³amañ (wykrzywianie koñczyn dolnych, koœlawoœæ kolan, szpotawotoœæ œródstopia,
kyfoskolioza u doros³ych)
- rzadko zaawansowana osteoporoza
- niedobór wzrostu
- spontaniczna poprawa w okresie dojrzewania
OI typu Ib
- w po³¹czeniu z dentinogenesis imperfecta
OI typu II
- zgon w okresie p³odowym lub krótko po
urodzeniu, rozpoznawana w oparciu o charakterystyczne zmiany w badaniu radiologicznym

OI typu III
- bardzo czêste z³amania, pojawiaj¹ siê
zawsze w pierwszym roku ¿ycia
- postêpuj¹ca osteopenia, pog³êbiaj¹ce siê
deformacje koœæca
- niebieskie twardówki z tendencj¹ do
jaœnienia
- nie stwierdza siê zaburzeñ s³uchu
- znaczny niedobór wzrostu
OI typu IV
- znaczna indywidualna zmiennoœæ przebiegu
choroby dotycz¹ca czêstoœci z³amañ, wieku
wyst¹pienia pierwszych objawów, nasilenia
deformacji kostnych niezale¿nych od z³amañ
- twardówka normalna lub niebieska przy
urodzeniu z tendencj¹ do jaœnienia
- rzadko niedos³uch przewodzeniowy
- niskoros³oœæ u wiêkszoœci chorych

Dziedziczona
w sposób autosomalny dominuj¹cy

Dziedziczona w
sposób autosomalny recesywny lub nowa mutacja autosomalna dominuj¹ca
Dziedziczona
w sposób autosomalny recesywny

Dziedziczona
w sposób autosomalny dominuj¹cy ze zmienn¹
penetracj¹ genu

OI typu IVb
- w po³¹czeniu z dentinogenesis imperfecta

cia leczenia preparatami z tej grupy jest niska gêstoœæ mineralna
koœci (BMD), wtórna do genetycznie uwarunkowanego defektu
kolagenu. W dotychczas podjêtych próbach leczenia bisfosfonianami z zastosowaniem preparatów do podawania parenteralnego (pamidronian) oraz doustnych (pamidronian, alendronian)
stwierdzano poprawê parametrów BMD, ustêpowanie dolegliwoœci bólowych, zmniejszenie ryzyka z³amañ, a w konsekwencji poprawê stanu klinicznego w zakresie sprawnoœci ruchowej.
Jak dot¹d nie obserwowano powa¿nych skutków ubocznych
zwi¹zanych z leczeniem preparatami z grupy bisfosfonianów,
natomiast brak jest danych odnoœnie odleg³ych skutków stosowania tych leków u chorych w wieku rozwojowym (4-10).

Cel pracy
Celem tej pracy jest opis przypadku wrodzonej ³amliwoœci koœci typu I rozpoznanej u 13-letniej dziewczynki oraz
wstêpna ocena leczenia doustnym preparatem z grupy bisfosfonianów – alendronianem.

Opis przypadku
Dziewczynka A.D. (8915/2001) w wieku 13 lat skierowa-
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na do III Kliniki Chorób Dzieci ze szpitala terenowego z rozpoznaniem „dysfunkcji koñczyn dolnych”. Powodem skierowania do szpitala klinicznego by³o niepowodzenie leczenia
usprawniaj¹cego po trzecim z³amaniu koœci goleni. Dziewczynka nie odzyskiwa³a zdolnoœci samodzielnego chodzenia
pomimo rehabilitacji prowadzonej w warunkach szpitalnych.
Z wywiadu ustalono 3-krotne z³amania nasad dalszych koœci goleni obustronnie w latach 1999-2001. Do momentu wyst¹pienia serii z³amañ, bêd¹cych przyczyn¹ przed³u¿aj¹cej siê
hospitalizacji, dziewczynka – poza appendectomi¹ w 2. roku
¿ycia – nie chorowa³a. Przy przyjêciu stan ogólny dziecka by³
dobry. Dziewczynka nie pionizowa³a siê samodzielnie, porusza³a siê na wózku inwalidzkim. W badaniu fizykalnym z istotnych odchyleñ od stanu prawid³owego stwierdzano niedobór
masy cia³a i wzrostu, niebieskie zabarwienie twardówek, zaniki
miêœni koñczyn dolnych, nieprawid³owe zarysy stawów skokowych, niewielki obrzêk i ból stawów kolanowych.
Wykonane badania dodatkowe wykaza³y podwy¿szone
OB, poziom ca³kowitej fosfatazy zasadowej w surowicy krwi
w granicach 355-411(IU/l); stê¿enie elektrolitów w surowicy
krwi, metabolitów witaminy D3 oraz parathormonu pozostawa³o w granicach normy wiekowej. Zdjêcie rtg nadgarstka/d³oni wykonane w celu oceny wieku kostnego odpowiada³o wiekowi kalendarzowemu ok. 13 lat i 6 miesiêcy.
W badaniu densytometrycznym wykonanym metod¹ DEXA
(aparat DPX-L LUNAR), w pomiarach gêstoœci mineralnej
odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa i ca³ego koœæca, stwierdzono znacznie obni¿one wartoœci, w zakresie L2-L4 – (4,9) SD w odniesieniu do normy wiekowej (Z-score). Ponadto
stwierdzano znaczn¹ wyraŸn¹ dysproporcjê pod wzglêdem
minera³u kostnego pomiêdzy ró¿nymi czêœciami szkieletu,
z bardzo nisk¹ zawartoœci¹ BMC w zakresie koñczyn dolnych
– legs BMC -0,481 g/cm2 przy total BMC – 0,739 g/cm2 (11).
Kilkakrotne z³amania, niebieskie zabarwienie twardówek,
niedobór wzrostu, a tak¿e dane z wywiadu rodzinnego,
zgodnie z którymi wœród krewnych chorej wystêpowa³y liczne przypadki z³amañ oraz niskoros³oœæ, nasunê³y podejrzenie genetycznie uwarunkowanego defektu syntezy kolagenu – wrodzonej ³amliwoœci koœci typu I. W uzupe³nieniu
przeprowadzono badanie laryngologiczne, w którym stwierdzono niedos³uch przewodzeniowy mog¹cy sugerowaæ
osteogenesis imperfecta przy braku wyraŸnych odchyleñ
w badaniu przedmiotowym (Klinika Otolaryngologii Dzieciêcej AMB), a tak¿e konsultacjê genetyczn¹, która potwierdzi³a
autosomalnie dominuj¹cy sposób dziedziczenia sk³onnoœci do
z³amañ z rozpoznaniem osteogenesis imperfecta typ I (Zak³ad
Genetyki Klinicznej AMB – Poradnia Genetyczna DSK).
Pomimo obecnoœci wszystkich cech klinicznych OI
typu I, które dawa³y podstawy postawienia takiego rozpoznania, w diagnostyce ró¿nicowej nale¿a³o uwzglêdniæ
mo¿liwoœæ dodatkowego obci¹¿enia genetycznego – ciê¿ki przebieg kliniczny, a tak¿e progresja objawów, która mia³a miejsce miêdzy 11 a 13 rokiem ¿ycia u dziecka uwa¿anego wczeœniej za zdrowe mog³yby raczej przemawiaæ za
OI typu IV, a nie OI typu I (z definicji postaci ³agodnej). Ocena mineralizacji koœæca w badaniu densytometrycznym
która nie znajduje jak dot¹d bezpoœredniego zastosowania w diagnostyce ró¿nicowej, mo¿e byæ istotnym jej uzupe³nieniem. W przypadku pozostaj¹cej pod nasz¹ opiek¹
pacjentki stwierdzony w badaniu densytometrycznym
znaczny ubytek masy kostnej (-4,9 SD) oraz dysproporcja
pomiêdzy poziomem mineralizacji ró¿nych czêœci szkieletu, ze szczególnie nisk¹ zawartoœci¹ minera³ów kostnych
w zakresie koñczyn dolnych, s¹ w pojedynczych opracowaniach uznawane za wystêpuj¹ce tylko w najciê¿szych
postaciach OI – typu III i IV (12).
W celu poszerzenia diagnostyki podjêto próbê oceny biosyntezy kolagenu w hodowli komórkowej fibroblastów. Badanie to umo¿liwia przedstawienie w obrazie elektrofore-
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tycznym prokolagenu syntetyzowanego przez fibroblasty
skóry osoby badanej. Charakterystyka elektroforetyczna
obejmuje ocenê iloœciow¹ poszczególnych typów prokolagenu oraz migracjê ³añcuchów – opóŸniona lub przyspieszona migracja pozwala wyodrêbniæ ³añcuchy zmutowane.
Uzyskane obrazy porównuje siê z próbami kontrolnymi uzyskanymi z bioptatów skóry osób zdrowych.
Badanie biochemiczne syntezy kolagenu zosta³o wykonane u chorej dziewczynki oraz jej ojca. Ojciec dziecka zosta³
w³¹czony do badañ ze wzglêdu na to, i¿ cechy fonotypowe niskoros³oœæ – 149 cm, deformacja sylwetki z proporcjonalnym skróceniem koñczyn dolnych, sugeruj¹cym obecnoœæ
zmian okreœlanych w klasyfikacji jako „deformacje kostne
niezale¿ne od z³amañ” – pozwala³y podejrzewaæ, ¿e on tak¿e
jest obci¹¿ony defektem syntezy kolagenu. Wobec autosomalnie dominuj¹cego sposobu dziedziczenia wady dawa³o
to mo¿liwoœæ poszerzenia materia³u porównawczego.
Analiza obrazu elektroforetycznego prokolagenu syntetyzowanego przez fibroblasty chorej nie wykaza³a obecnoœci
prokolagenu o nieprawid³owej budowie. Stwierdzono jednak,
¿e wynik nie jest charakterystyczny dla ³agodnej postaci choroby typu I. W chorobie typu I z powodu znacznej (o po³owê)
redukcji iloœci prokolagenu typu I, wzrostowi ulega stosunek
iloœciowy prokolagenu typu III do I, i taki obraz elektroforetyczny potwierdza³ diagnozê ³agodnej formy OI typu I u ojca dziewczynki. Bardziej drastyczne zmiany iloœciowe prokolagenu obserwowane w obrazie elektroforetycznym u chorego dziecka
mog¹ wskazywaæ na (obok zredukowanego poziomu kolagenu typu I) równie¿ obni¿on¹ biosyntezê kolagenu typu III, co
nie jest charakterystyczne dla OI. Struktura i iloœæ kolagenu typu
III jest zazwyczaj prawid³owa u chorych z OI.
W celu potwierdzenia diagnozy u chorej, planowane s¹
badania molekularne genu COL1A1 koduj¹cego ³añcuch
alpha 1 kolagenu typu I (13). Badanie wykonano w Zak³adzie Chemii Medycznej AMB.
Po uwzglêdnieniu rozpoznania podstawowego (genetycznie uwarunkowanego defektu kolagenu typu I), znacznego obni¿enia wskaŸników gêstoœci mineralnej koœæca
w badaniu densytometrycznym (równoznacznego ze zwiêkszonym ryzykiem kolejnych z³amañ), stanu klinicznego (pacjentka nie chodz¹ca, zaniki miêœniowe koñczyn dolnych)
oraz niepowodzenia dotychczas prowadzonego postêpowania usprawniaj¹cego, do leczenia w³¹czono - za zgod¹
opiekunów chorego dziecka - preparat z grupy bisfosfonianów – alendronian w dawce dziennej 10 mg, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowano sta³¹ suplementacjê preparatami wapnia (1000 mg/dobê) oraz witaminy D3 (400500j.m./dobê). W trakcie obserwacji prowadzona by³a rehabilitacja ruchowa stosowna do aktualnego stanu klinicznego, prowadzona w Zak³adzie Rehabilitacji SP DSK oraz ambulatoryjnie, zgodnie z wczeœniej wdro¿onym programem.
W trakcie prowadzonej obserwacji leczenie alendronianem zosta³o przerwane na okres 4 miesiêcy ze wzglêdu na
wielood³amowe z³amanie koœci udowej – zaopatrzenie ortopedyczne z³amania uniemo¿liwia³o pionizowanie dziecka,
które jest wymagane w czasie codziennego podawania leku.
Proces gojenia z³amania przebiega³ prawid³owo, leczenie
ponownie wdro¿ono zgodnie z opisanym wy¿ej schematem, gdy pozwala³ na to stan kliniczny pacjentki.
Obserwowano stopniow¹ poprawê stanu klinicznego
dziecka w zakresie aktywnoœci ruchowej (samodzielny chód),
ustêpowanie dolegliwoœci bólowych koñczyn dolnych.
Bóle brzucha zg³aszane przez pacjentkê w okresie obserwacji, które mog¹ byæ zwi¹zane z zastosowaniem doustnego
preparatu z grupy bisfosfonianów, diagnozowano i leczono
zgodnie z ogólnie przyjêtymi zasadami (badania gastroskopowe, diagnostyka w kierunku zaka¿enia H. pylori, leki zmniejszaj¹ce wydzielanie soku ¿o³¹dkowego, zobojêtniaj¹ce oraz
poprawiaj¹ce motorykê przewodu pokarmowego).

Tabela 2. Zestawienie wybranych parametrów rozwoju
fizycznego, wskaŸników gospodarki wapniowo-fosforanowej
oraz gêstoœci mineralnej koœæca u dziecka przed rozpoczêciem
leczenia oraz po 10 i 16 miesi¹cach przyjmowania leku alendronian w dawce dziennej 10 mg.
Przed
Po 10
Po 16
rozpoczêciem miesi¹cach miesi¹cach
leczenia
leczenia
leczenia
Wiek
13 lat 2 mies. 14 lat 5 mies.
15 lat
Masa cia³a (kg)
36
45
45
Wzrost (cm)
148
154,5
150,5
Ca (mmol/l)
2,54
2,6
2,35
Ca++ (mmol/l)
1,29
1,32
1,25
P (mg/dl)
4,4
5,5; 4,36
4,34
25(OH)D3 (pg/ml)
18,9
1,25(OH)D3 (ng/ml) 55,8
PTH (pg/ml)
23,4
15,4
ALP (IU/l)
411; 534
299 179
BMD (g/cm2)
0,515
0,704
0,760
BMD zmiana (%)
36,7
47,6
BMD SD Z-score
-4,97
-3,62
-3,78
BMD zmiana (SD %) 18,9
24,5

Badana cecha

Szczegó³owe dane odnoœnie parametrów rozwoju fizycznego, gêstoœci mineralnej koœæca w badaniach kontrolnych
oraz wybranych parametrów biochemicznych przedstawiono w tabeli 2.

Omówienie
Typ I wrodzonej ³amliwoœci koœci jest najczêœciej wystêpuj¹c¹ postaci¹ choroby. Genetycznie uwarunkowany
defekt kolagenu jest defektem iloœciowym, struktura molekularna kolagenu jest prawid³owa. Wed³ug klasyfikacji Sillence’a jest to ³agodna postaæ choroby, w której nie obserwuje siê du¿ej iloœci z³amañ, znacznych deformacji koœæca i trwa³ego upoœledzenia aktywnoœci ruchowej. Nietypowy dla OI typu I przebieg choroby u pozostaj¹cej pod
nasz¹ obserwacj¹ pacjentki by³ powodem poszerzenia
diagnostyki o ocenê biosyntezy prokolagenu w hodowli
komórkowej fibroblastów. W wykonanym badaniu nie
stwierdzono obecnoœci prokolagenu o nieprawid³owej
budowie. Potwierdza to, i¿ defekt genetyczny dotyczy iloœciowego upoœledzenia syntezy kolagenu. Nietypowa dla
OI typu I struktura i iloœæ prokolagenu typu III opisana
w obrazie elektroforetycznym prokolagenu chorego dziecka nie pozwala w sposób wyczerpuj¹cy wyjaœniæ patogenezy zmian w opisanym przypadku i wymaga dalszego
opracowywania. Planowane jest poszerzenie diagnostyki, co byæ mo¿e w przysz³oœci wniesie istotne dane na
temat mechanizmów reguluj¹cych procesy syntezy kolagenu o prawid³owej budowie.
Kolagen jest g³ównym bia³kiem tworz¹cym zr¹b ³¹cznotkankowy koœci, iloœciowe lub jakoœciowe zaburzenie
jego syntezy ma wp³yw na proces mineralizacji koœci
i mo¿e siê przejawiaæ ró¿nego stopnia obni¿eniem gêstoœci mineralnej koœæca. Jednym z najwa¿niejszych badañ, które pozwala obiektywnie oceniæ mineralizacjê
koœci, niezale¿nie od patogenezy obserwowanych
zmian, jest badanie densytometryczne. Posiada cenn¹
wartoœæ prognostyczn¹ - obni¿one parametry mineralizacji koœci stwierdzane w ocenie densytometrycznej s¹
równoznaczne ze stwierdzeniem jednego z istotnych
czynników zwiêkszonego ryzyka z³amañ.
W przypadku dziecka opisanego powy¿ej skrajnie niskie
wartoœci parametrów gêstoœci mineralnej koœæca (-4,9 SD Zscore) mia³y zasadnicze znaczenie dla ustalenia zasad podjêtego leczenia farmakologicznego oraz metod usprawniania leczniczego.
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Zaburzenia mineralizacji koœæca w wieku rozwojowym
nie s¹ rozpoznawane czêsto i w wiêkszoœci przypadków
s¹ wtórne do schorzeñ endokrynologicznych, hematologicznych, reumatologicznych, czy zaburzeñ od¿ywiania, mog¹ byæ konsekwencj¹ sterydoterapii albo wspó³istniej¹ z genetycznie uwarunkowanymi chorobami (wrodzona ³amliwoœæ koœci, choroba Gauchera, zespó³
McCune-Albright ) (14). Zapewnienie w³aœciwej dla wieku poda¿y wapnia oraz witaminy D3, postêpowanie stosowne do rozpoznawanego schorzenia podstawowego i
kontrola sterydoterapii mo¿e prowadziæ do poprawy stanu koœæca. W defektach genetycznych nadziejê na skuteczne leczenie w przysz³oœci stwarza perspektywa terapii genowej. W fazie eksperymentalnej znajduj¹ siê badania nad przeszczepem komórek mezenchymalnych
pochodz¹cych ze szpiku kostnego, które mia³yby podj¹æ syntezê prawid³owego kolagenu u chorych dotkniêtych genetycznie uwarunkowanym defektem kolagenu
(15). Jednak¿e aktualnie, przy braku mo¿liwoœci skutecznego postêpowania przyczynowego, a tak¿e wobec koniecznoœci stosowania w wielu schorzeniach przewlek³ej sterydoterapii, mo¿liwoœæ leczenia daj¹ leki antyresorpcyjne, w tym bisfosfoniany.
Z dostêpnych w piœmiennictwie opisów leczenia z zastosowaniem bisfosfonianów w grupie pacjentów w wieku rozwojowym najwiêcej danych dotyczy chorych z
rozpoznan¹ wrodzon¹ ³amliwoœci¹ koœci (4,5,7,9,10). O
korzystnym wp³ywie na stan kliniczny donosz¹ te¿ autorzy podejmuj¹cy leczenie u pacjentów z osteoporoz¹
idiopatyczn¹ oraz u osób z chorobami reumatycznymi
przewlekle leczonych glikokortykoidami (5, 6).
Brakuje dot¹d œcis³ych kryteriów, które umo¿liwia³yby precyzyjne wyszczególnienie wskazañ do podjêcia
leczenia lekami antyresorpcyjnymi u dzieci, brak jest te¿
danych, które pozwala³yby na wyznaczenie progu terapeutycznego w oparciu o ocenê gêstoœci mineralnej ko-

œci w badaniu densytometrycznym, czy te¿ zaawansowanie zmian osteoporotycznych koœci w ocenie radiologicznej. W przypadkach chorób koœci decyzjê o podjêciu leczenia lekami antyresorpcyjnymi w wieku rozwojowym podejmuje siê indywidualnie, bior¹c pod uwagê
stan kliniczny i mo¿liwe dalsze powa¿ne powik³ania prowadz¹ce do trwa³ego kalectwa.

Wnioski
1. Wrodzona ³amliwoœæ koœci jako choroba heterogenna mo¿e wykazywaæ znaczn¹ indywidualn¹ zmiennoœæ przebiegu klinicznego – w przypadkach nietypowych ocena biosyntezy kolagenu w hodowli komórkowej fibroblastów mo¿e wnieœæ istotne informacje umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê rozpoznania, ocenê rokowania oraz
ryzyka powtórzenia wady.
2. Leczenie wrodzonej ³amliwoœci koœci z zastosowaniem doustnego preparatu z grupy bisfosfonianów (alendronian), wydaje siê mieæ pozytywny wp³yw na naturalny przebieg choroby (poprawa parametrów gêstoœci mineralnej koœæca, z³agodzenie dolegliwoœci bólowych,
poprawa w zakresie aktywnoœci ruchowej). W krótkim
okresie obserwacji nie stwierdzono istotnych obci¹¿eñ,
które mog³yby byæ ³¹czone z prowadzonym leczeniem.
3. Leczenie bisfosfonianami z zastosowaniem preparatu doustnego, które zgodnie z zaleceniami producenta
wymaga pionizacji cia³a pacjenta w czasie codziennego
podawania leku, mo¿e byæ niekorzystne w razie nag³ego
pogorszenia stanu klinicznego w zakresie aktywnoœci ruchowej (np. unieruchomienie na skutek z³amania) – sytuacja taka uniemo¿liwia kontynuowanie leczenia. W
przypadkach o ciê¿kim przebiegu u chorych z zaawansowanymi deformacjami koœæca, bardziej racjonalne wydaje siê byæ leczenie z zastosowaniem preparatów do¿ylnych.
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