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Summary

Post-steroid osteoporosis is one of the most common secondary osteoporosis observed. It is asso-

ciated with multitude of clinical applications of glucocorticoids /GCS/ in number of chronic dis-

eases of the locomotor system, hematology, transplantology, pneumology, where the therapeutic value

of GCS is superior to the risk known from 1932 when Cushing first described their unfavourable

influence on bone tissue. Importance of the disease that determines indication to use GCS repeat-

edly results in underestimating phenomenon of post-steroid osteoporosis until the moment of the

first pathologic fracture, risk of which rises almost three times during chronic GCS therapy. Paper

describes patomechanism of unfavourable direct and indirect influence of GCS on bone tissue,

possibilities and strategy of therapeutic action in different groups of patients threatened with post-

steroid osteoporosis, drugs used and potential trend of further investigations on prevention of post-

steroid osteoporosis.
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Streszczenie

Osteoporoza posterydowa jest jedną z najczęściej spotykanych postaci osteoporozy wtórnej. Wiąże

się z to z mnogością klinicznych zastosowań glikokortykosterydów /GKS/ w szeregu schorzeń

narządu ruchu, hematologii, transplantologii, pneumo-nologii, gdzie wartość terapeutyczna GKS

przewyższa ryzyko znanego od chwili opisania w 1932 roku przez Cushinga ich niekorzystnego

wpływu  na tkankę kostną.  Waga schorzenia stanowiącego wskazanie do stosowania GKS wie-

lokrotnie skutkuje niedocenianiem zjawiska osteoporozy posterydowej, aż do momentu wystąpie-

nia pierwszego patologicznego złamania, którego ryzyko wzrasta prawie trzykrotnie w przewlekłej

sterydoterapii GKS.  W pracy opisano patomechanizm niekorzystnego bezpośredniego i pośrednie-

go oddziaływania GKS na tkankę kostną, wskazano na możliwości i opisano strategię postępowa-

nia terapeutycznego w różnych grupach chorych zagrożonych osteoporozą posterydową, stosowa-

ne leki oraz potencjalny kierunek dalszych prac badawczych nad zapobieganiem osteoporozie

posterydowej.

Słowa kluczowe: osteoporoza posterydowa – epidemiologia, patofizjologia, zapobieganie, postę-

powanie terapeutyczne
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WSTĘP
Problematyka niekorzystnego oddziaływania glikokorty-

kosteroidów (GKS) na tkankę kostną znana jest od cza-

sów Harveya Cushinga, który w 1932 roku opisał zmniej-

szenie gęstości kości i złamania u chorych z podwyższo-

nym endogennym stężeniem kortyzolu [1]. Przeciwzapal-

ne i immunosupresyjne działanie GKS jest wielokrotnie

trudne do zastąpienia w szeregu schorzeniach zapalnych

o charakterze nieinfekcyjnych, takich jak: przewlekła

obturacyjna choroba płuc (POCHP), astma oskrzelowa,

reumatoidalne zapalenie stawów, choroby układowe tkan-

ki łącznej, choroby zapalne jelit. Korzyści stosowania

GKS przewyższają i odsuwają na plan dalszy ich dzia-

łania niepożądane.

Utarta masy kostnej w konsekwencji sterydoterapii to

najczęstsza postać osteoporozy wtórnej.

ZNACZENIE KLINICZNE I EPIDEMIOLOGIA
Powszechnie uważa się, że stosowanie dużych i średnich

dawek GKS skutkuje zmniejszeniem gęstości tkanki

kostnej w stopniu istotnie zwiększającym ryzyko złamań.

W warunkach prawidłowych nadnercze człowieka

wydziela w ciągu doby ilość GKS równoważną 5mg

prednisonu [2]. Właściwym jest zatem stwierdzenie, że

każda dodatkowa ilość GKS zaburza homeostazę ustro-

ju, oddziaływując niekorzystnie również na tkankę kost-

ną. The Amercian College of Rheumatology zaleca by

prewencyjnie stosować leczenie przeciwresorpcyjne u pa-

cjentów rozpoczynających lub będących w trakcie dłu-

gotrwałej sterydoterapii w dawce co najmniej 5 mg pred-

nisonu na dobę [3]. Nieprzerwane przyjmowanie GKS

w dawce równoważnej 7,5 mg/dobę prednisonu przez

okres trzech miesięcy skutkuje szybkim spadkiem BMD

[4]. Maksymalna utrata gęstości kości występuje w cią-

gu sześciu pierwszych miesięcy nieprzerwanej sterydo-

terapii, o około 10 – 15% wyjściowej masy kostnej, na-

tomiast w kolejnych latach nieprzerwanego leczenia

około 2 - 5% rocznie [5, 6].

Ustalono, że sterydoterapia wziewna, powszechnie

stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej, wpływa rów-

nież niekorzystnie na tkankę kostną, jeśli stosowana jest

przewlekle w dawkach dobowych przekraczających 1200

µg beklometazonu, 1000 µg budesonidu, 750 µg flutika-

zonu, 1000 µg flunizolidu [7].

Skalę problemu opisują wyniki badań epidemiologicz-

nych, które wykazują, że u 11% chorych leczonych GKS

z powodu astmy przez co najmniej rok obserwuje się

złamania kręgów (8). U chorych z rzs leczonych stery-

dami zwiększona jest częstość złamań szyjki kości udo-

wej, żeber, kręgów i kości długich kończyn [9, 10]. Sto-

sowanie prednizonu w dawce większej niż 7,5 mg/d przez

okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje ubytek masy

kostnej u prawie 50% leczonych oraz znacznie zwiększa

ryzyko złamań – do 2,27 [6].

INTRODUCTION
The subject of glucocorticoids impact on bone tissue is

known from the times of Harvery Cushing, who in 1932

described the decrease in bones density and fractures in

patients with increased endogenic cortisol concentration

[1].  It is highly difficult to substitute anti-inflammatory

and immunosuppressive action of glucocorticoids in

many inflammatory diseases of non-infectious character

such as chronic obstructive lung disease, bronchial asth-

ma, rheumatoid arthritis, systemic diseases of connective

tissue, intestine inflammatory diseases. The benefits of

treatment with use of glucocorticoids outweigh and rel-

egate their undesirable effects.

Loss of bone mass in result of steroid therapy is the

most frequent form of secondary osteoporosis.

CLINICAL SIGNIFICANCE AND EPIDEMIOLOGY
It is common a conviction that use of large and medium

doses of glucocorticoids results in decrease of bone tis-

sue to the extent significantly increasing the fracture risk.

In normal condition human adrenal cortex secretes glu-

cocorticoids quantity equivalent to 5 mg of prednisone

[2]. Therefore it is appropriate to state that any addition-

al quantity of glucocorticoids perturbs system homeosta-

sis, having unfavourable impact also on the bone tissue.

The American College of Rheumatology recommends to

apply, as preventive measure,  the anti-resorptive treat-

ment in patients starting their treatment or undergoing

long-lasting treatment in the dose of at least 5 mg of

prednisone per 24 hours [3]. Uninterrupted usage of

glucocorticoids in the equivalent dose of 7,5 mg pred-

nisone per /24 hours during the period of 3 months re-

sults in quick BMD decrease [4]. Maximum bone den-

sity loss occurs during six first months of uninterrupted

steroid therapy, by ca 10-15% of initial bone mass, and

in the next years of uninterrupted treatment it is 2-5% per

annum [5, 6].

It was established that inhalant steroid therapy being

in common use in treatment of bronchial asthma, has also

unfavourable effect on bone tissue, if it is applied chron-

ically in daily dose exceeding 1200 µg beclometazone,

1000 µg budesonide, 750 µg fluticazone, 1000 µg fluni-

zolide [7].

The scale of the problem is described in the results

of epidemiological examinations, which show that in 11%

of patients with asthma treated with glucocorticoids for

at least one year the vertebral fractures are observed [8].

In penitents with chronic rheumatic arthritis treated with

steroids the frequency of fractures of neck of femur, ribs,

vertebrae and long bones of limbs [9, 10] is higher. Using

predonisone in dose higher than 7.5 mg/daily for a pe-

riod longer than three months causes  loss of bone mass

in almost 50% of patients and considerably higher risk

of fractures – up to 2.27 [6].
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PATOGENEZA
Osteoporoza posterydowa jest wynikiem wielorakiego

negatywnego wpływu GKS na tkankę kostną. Można

wyróżnić bezpośredni i pośredni mechanizm działania

GKS na komórki kości. GKS wpływają również na

homeostazę wapnia oraz hormony płciowe [11].

Ważnym ogniwem zrozumienia bezpośrednich me-

chanizmów osteoporozy posterydowej stała się identyfi-

kacja receptora aktywującego jądrowy czynnik κB

(RANK) na powierzchni komórek prekursorowych oste-

oklastów [12]. Ligand dla tego receptora, RANK-L,

wydzielany jest przez osteoblasty, komórki T i makrofa-

gi pod wpływem autokrynnej i parakrynnej stymulacji

przez cytokiny, prostaglandyny, PTH i inne peptydy.

W obecności czynnika stymulującego kolonizację makro-

fagów (M-CSF), RANK-L wiąże się z RANK wywołu-

jąc skuteczną osteoklastogenezę i supresję apoptozy oste-

oklastów. Osteoprotegeryna jest białkiem wydzielanym

przez osteoblasty, rozpuszczalnym receptorem-pułapką,

który wiąże się z RANK-L i neutralizuje go, w ten spo-

sób hamuje osteoklastogenezę. Wykazano, że GKS

zwiększają ilość m-RNA dla RANK-L, zwiększają eks-

presję M-CSF, jednocześnie hamują produkcję osteopre-

tegeryny przez osteoblasty [13]. Skutkuje to wzrostem ak-

tywności osteklastycznej, zwłaszcza w początkowej fa-

zie osteoporozy posterydowej. Poza stymulowaniem ak-

tywności osteoklastycznej, GKS hamują osteoblastoge-

nezę w szpiku kostnym, hamują funkcję i zwiększają

apoptozę osteoblastów. Ponieważ aktywność osteokla-

stów jest zależna od osteoblastów, negatywny wpływ

GKS na osteoblasty stopniowo wpływa również na

zmniejszenie aktywności osteoklastów. Wyjaśnia to

wstępną, nasiloną utratę masy kostnej w ciągu pierwszych

6-12 miesięcy stosowania GKS oraz zwolnienie dynamiki

tego procesu w okresie późniejszym.

Negatywne oddziaływanie GKS dotyczy także oste-

ocytów, stymulując ich apoptozę [14]. Wyjaśnia to me-

chanizm martwicy aseptycznej głowy kości udowej ob-

serwowanej u pacjentów stosujących GKS.

W mechanizmie pośrednim osteoporozy GKS zmniej-

szają produkcję hormonów płciowych poprzez wpływ na

przysadkę mózgową, gonady i nadnercza w wyniku

negatywnego sprzężenia zwrotnego na osi podwzgórze

– przysadka mózgowa – gonady [15]. Ponieważ hormo-

ny płciowe są ważnym regulatorem metabolizmu kost-

nego, zahamowanie ich syntezy i uwalniania w trakcie

terapii GKS w sposób istotny wpływa na rozwój osteopo-

rozy posterydowej.

Dodatkowo GKS zaburzają wchłanianie wapnia

w jelitach i zmniejszają reabsorpcję wapnia w kanalikach

nerkowych [16].

GKS mogą również wpływać na odpowiedzi komór-

kowe w obrębie mikrośrodowiska kości poprzez modu-

lację cytokin, które oddziaływają miejscowo na procesy

remodelowania kości. Dotyczą interleukiny-1, czynnika

martwicy guzów i insulinopodobnego czynnika wzrosto-

wego [17].

PATHOGENESIS
Post-steroid osteoporosis is a result of manifold negative

impact of glucocorticoids on bone tissue. You may dis-

tinguish direct and indirect mechanism of glucorticoids

affect on bone cells. Glucocorticoids affect also calcium

homeostatis and sex hormones [11].

An important event in understanding direct mecha-

nisms of post-steroid osteoporosis was identification of

receptor activating nuclear factor B (RANK) on the sur-

face of osteoclasts precursors [12].  Ligand for this re-

ceptor, RANK-L, is secreted by osteoblasts, T cells and

macrophages under the influence of autocrine and para-

crine stimulations by cytokines, prostaglandines, parathy-

roid hormone (PTH) and other peptides. In the presence

of the  macrophage colonization stimulating factor

(M-CSF), RANK-L binds with  RANK  inducing effec-

tive osteoclatogenesis and osteoclasts apoptosis suppres-

sion. Osteoprotegerin is a protein secreted by osteoblasts,

soluble receptor trap, which binds with RANK-L and

neutralizes it, inhibiting in this way the osteoclastogen-

esis. It was shown that glucocorticoids increase the

quantity of m-RNA for RANK-L, increase M-CSF ex-

pression and at the same time inhibit production of os-

teoprotegerin by osteoblasts [13]. It results in increase of

osteoclastic activity, particularly in the initial phase of

post-steroid osteoporosis.  In addition to stimulation of

osteoclastic activity, glucocorticoids inhibit osteoblasto-

genesis in bone marrow, inhibit function and increase

osteoblast apoptosis.  Since osteoclast activity depends

on osteoclasts, unfavourable impact of glucocorticoids on

osteoblasts has also gradual impact on decreasing osteo-

clast activity.  It explains the initial, intensified loss of

bone mass during first 6-12 months of glucocorticoids use

and slower pace of this process dynamics in later period.

Unfavourable impact of glucocorticoids relates also

to osteocites, through stimulation of their apoptosis [14].

It explains the mechanism of femoral bone head necro-

sis observed in patients using glucocorticoids.

In indirect osteoporosis mechanism glucocorticoids

decrease production of sex hormones through affecting

the pituitary gland, gonads and adrenal cortex in result

of negative feedback on the axis hypothalamus – pituitary

gland – gonads [15]. Since sex hormones are an impor-

tant regulator of bone metabolism, inhibition of their

synthesis and release during therapy with use of gluco-

corticoids has significant effect on post-steroid osteoporo-

sis development.

Furthermore, glucocorticoids disturb calcium absorp-

tion in intestines and decrease calcium re-absorption in

renal tubules [16].

Glucocorticoids may also affect the cell response

within the  bone micro-environment through modulation

of cytokines, which have local affect on bone remodel-

ling processes. They relate to interleukine-1, tumour

necrosis factor (TNF) and insulin-like growth factor [17].
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ZAPOBIEGANIE I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE
W OSTEOPOROZIE POSTERYDOWEJ
Zapobieganie osteoporozie posterydowej jest typowe

i polega na modyfikacji stylu życia poprzez eliminację

czynników ryzyka: palenia tytoniu, picia kawy, spożycia

alkoholu. Ponadto zaleca się zwiększenie aktywności

fizycznej – wykonywanie ćwiczeń obciążających szkie-

let przez 30-60 minut dziennie oraz modyfikacje diety,

w celu zwiększenia podaży wapnia.

Postępowanie farmakologiczne obejmuje stosowanie

leków zapobiegających utracie masy kostnej, bądź powo-

dujących jej odbudowę. Leczenie powinno dotyczyć

wszystkich pacjentów leczonych GKS, w sposób ciągły

przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wszyscy pacjenci

powyżej 65 roku życia winni mieć wdrożone leczenie

antyresorbcyjne, nawet bez badań densytometrycznych.

Młodsi chorzy winni mieć wykonane badanie DXA,

przyjmując wartość – 1,5 SD lub niższą w zakresie krę-

gosłupa lędźwiowego i/lub szyjki kości udowej jako

wskazanie do leczenia antyresorbcyjnego. Lekami pierw-

szego rzutu w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy po-

sterydowej są aktualnie bisfosfoniany, takie jak alendro-

nian lub rizedronian. Nietolerancja doustnie podawanych

form wymienionych leków stanowi wskazanie do poda-

wania bisfosfonianów dożylnie. Niezbędna jest suplemen-

tacja wapnia w dawce 1000mg/dobę. Podawanie witami-

ny D lub jej aktywnych metabolitów stanowi leczenie

drugiego rzutu. Leczenie wspomagające obejmuje HTZ

u kobiet, podawanie testosteronu u mężczyzn, głównie

jednak w celu poprawy jakości życia. HTZ nie jest

polecana u kobiet powyżej 50 roku życia ze względu na

ryzyko powikłań nowotworowych, zakrzepowych. Każ-

dorazowe włączenie HTZ winno być zatem starannie

rozważone, z pouczeniem pacjentki o możliwym ryzyku

leczenia, w sytuacji, gdy nie ma możliwości leczenia

bisfosfonianami. Leczenie SERM, fluorkami, kalcytoni-

ną, tiazydowymi lekami moczopędnymi, PTH, prepara-

tami strontu nie jest powszechnie stosowane.

Terapia przyszłości winna jednak skupiać się na

możliwości uzyskania leków hamujących apoptozę

wszystkich linii komórkowych kości, bowiem nasilona

apoptoza w przebiegu terapii GKS wydaje się być głów-

nym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie

i manifestacje kliniczne osteoporozy posterydowej.

PREVENTION AND THERAPEUTIC PROCEEDING
IN POST-STEROID OSTEOPOROSIS
Prevention of post-steroid osteoporosis is typical and

consists in lifestyle modification  through elimination of

such risk factors as: smoking, coffee drinking, alcohol

consumption . In addition it is recommended to increase

physical activity – making exercises charging the skel-

eton for 30-60 minutes daily and diet modification, aimed

at  increasing calcium supply.

Pharmacological proceeding includes using medicines

preventing bone mass loss or causing its rebuilding.

Treatment should relate to all patients treated uninterrupt-

edly with glucocorticoids for a period exceeding three

months. All patients above 65 years of age should have

implemented anti-resorptive treatment, even without

densitometric examinations. Younger patients should have

DXA examination made, assuming the value – 1.5 SD

or lower for lumbar spine and/or neck of femur as indi-

cation to anti-resorptive treatment. The medicines of first

choice in post-steroid osteoporosis prevention and treat-

ment are presently bisphosphonates, such as alendronate

or rizedronate. Non-tolerance of orally administered

forms of above mentioned medicines, makes an express

indication for intravenous  administration of  bisphospho-

nates. Calcium supplementation in a dose of 1000 mg/

daily is necessary. Administering D vitamin or its active

metabolites makes a  second choice treatment. Supple-

mentary treatment includes hormonal replacement ther-

apy in women, administering testosterone in men, main-

ly in order to improve the life quality.   Hormonal replace-

ment therapy is not recommended in women above 50

years of age in view of neoplastic and thrombotic com-

plications risk. In this situation each event of including

hormonal replacement therapy should be very carefully

considered with informing the patient about possible risk

of treatment if it is not possible to apply treatment with

use of bisphosphonates. Treatment with use of SERM

(selective oestrogen receptor modulators), fluoride, cal-

citonin, tiazide diuretics, PTH, strontium preparations is

not commonly used.

The therapy of the future should, however,  focus on

the possibility of obtaining such medicines, which shall

inhibit the apoptosis of all bone cells line, since inten-

sified apoptosis in the course of glucocorticoids  therapy

seems to be a main factor responsible for occurrence and

clinical manifestations of post-steroid osteoporosis.



35Post-steroid osteoporosis – epidemiology, pathophysiology, prevention and therapeutic proceeding

2 (6) 2007

References/Piśmiennictwo:

1. Cushing H.: The basophil adenomas of the pituitary body and

their clinical manifestations /pituitary basophilism/ Bull Jonhns

Hopkins Hosp 1932; 50: 137-195.

2. Katzung B.: Basic and clinical pharmacology. 2001 Lange Me-

dical Bools/McGraw Hill, New York, NY.

3. American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Glu-

occorticoid-Induced Osteoporosis. Recommendations for the pre-

vention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis:

2001 update. Arthritis Rheum 2001; 44: 1496-1503.

4. McKenzie R, Reynolds JC, O’Fallon A et al: Decreased bone

mineral density during low dose glucocorticoid administration

in a randomized, placebo controlled trial. J Rheumatol 2000; 27,

2222-2226.

5. Lo Cascio V, Bonucci E, Imbimbo B et al. : Bone loss in response

to long term glucocorticoid therapy. Bone Miner 1990; 8: 39-51.

6. Jehle PM: Steroid induced osteoporosis: how can it be avoided?

Nephrol Dial Transplant 2002; 18, 861-864.

7. Goldstein MF, Fallon JJ, Harning R: Chronic Glucocorticoid

Therapy – Induced Osteoporosis in Patients with Obstructive

Lung Disease. Chest 1999; 116, 1733-1749.

8. Adinoff  AD, Hollister JR:  Steroid-induced fracture and bone loss

in patients with asthma. N  Engl J Med 1983, 309, 265-268.

9. Michel BA, Bloch DA, Fries JF: Predictors of fractures in early

rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1991; 18, 804-808.

10. Michel BA, Bloch PA, Wolfe F, Fries JF: Fractures in rheuma-

toid arthritis: an evaluation of associated risk factors. J Rheu-

matol, 1993; 20, 1666-1669.

11. Adachi JD: Corticosteroid-induced osteoporosis. Am J Med Sci

1997; 313, 41-49.

12. Teitelbaum SL: Bone resorption by osteoclasts. Science 2000;

289, 1504 – 1508.

13. Hofbauer LC, Gori F, Riggs BL et al: Stimulation of osteopro-

tegerin ligand and inhibition of osteoprotegerin production by

glucocorticoids in human osteoblastic lineage cells: potential

paracrine mechanisms of glucocorticoid-induced osteoporosis.

Endocrinology 1999; 140, 4382 – 4389.

14. Manolagas SC: Birth and death of bone cells: basic regulatory

mechanisms and implications for the pathogenesis and treatment

of osteoporosis. Endocr Rev 2000; 21, 115 – 137.

15. Lukert BP, Raisz LG: Glucocorticoid induced osteoporosis: pa-

thogenesis and management. Ann Intern Med 1990; 112, 352

– 364.

16. Reid IR, Ibertson HK: Evidence for decreased tubular reabsorp-

tion of calcium in gluocoticoid-treated asthmatics. Horm Res;

1987, 27, 200 – 204.

17. Canalis E: Mechanisms of glucocorticoid action in bone: impli-

cations to gluocorticoid-induced osteoporosis. J Clin Endocrinol

Metab; 1996, 81, 3441 – 3447.


