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Wielu autorów  krajowych i zagranicznych zwraca uwagę na 
niepokojące zwiększanie się łamliwości układu  kostnego  
w fazach szybkiego wzrastania. Widać to na oddziałach chi-
rurgii dziecięcej; obserwuję to również w mojej praktyce le-
karskiej.

Ostatnio ukazała się bardzo aktualna i ważna książka pod re-
dakcją prof. Danuty Chlebnej–Sokół: Diagnostyka  i leczenie 
osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym.

Osteopenia oznacza obniżenie masy kostnej określone na 
podstawie badania ilościowego stanu mineralizacji. Wymaga 
leczenia, ponieważ stanowi ryzyko wystąpienia w przyszłości 
osteoporozy. Stan taki hamuje osiągnięcie wysokiego pozio-
mu szczytowej masy kostnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
wraz z wiekiem dokonuje się fizjologiczny, postępujący zanik 
kości, u kobiet szczególnie intensywny w pierwszych kilku  
latach po menopauzie, tzn. po ustaniu miesiączkowania.  
U mężczyzn proces ten pojawia się również z powodu zmniej-
szonej aktywności hormonów męskich. Zjawisko to obserwu-
je się u coraz młodszych mężczyzn. Natomiast nawet młode 
kobiety po rodzeniu dzieci mają bardzo często dolegliwości 
bólowe kręgosłupa i doświadczają wypadania włosów. 

Rozrzedzenie kości  łatwiej jest zdiagnozo-
wać u dorosłych. Dla dzieci brakuje ustalo-
nych standardów rozpoznania i leczenia. 
Zdarzają się mikrozłamania, (również  
w kręgosłupie) trudne do zdiagnozowania 
zwykłym badaniem rentgenowskim.

Osteopenię generować może szereg ze-
społów chorobowych i długotrwałe stoso-
wanie niektórych leków. U większości cho-

rych wykazano jednak niedobór wapnia  
i magnezu w diecie, witaminy D oraz bardzo 
małą codzienną aktywność fizyczną (gry 
komputerowe). Wskazuje to na olbrzymią  
i niezastąpioną rolę szeroko pojętej profi-
laktyki.

Kruchość kości bardzo często występuje 

u wcześniaków. Dlatego u dzieci z niską urodzeniową masą 
ciała już po ukończeniu 1 roku życia stosuję Lite, po 1 łyżecz-
ce od herbaty dziennie. Suplement ten podaję w odpowied-
nio większych dawkach dzieciom w wieku przedszkolnym  
i szkolnym,  u których obserwuje się słabo rozwinięty i wiotki 
układ mięśniowy. To mięśnie grzbietu, klatki piersiowej  
i brzucha utrzymują w prawidłowej pozycji kręgosłup!

U dzieci w wieku szkolnym stosuję Nature-Min - 1 tabletkę 
dziennie (połowę dawki dla dorosłego). Bardzo użytecznym 
suplementem jest też Forever Calcium, ponieważ oprócz 
wapnia zawiera magnez i witaminę D.

Według aktualnych poglądów – optymalna dieta w okresie 
szybkiego wzrostu szkieletu (do 10 roku  życia) powinna 
zwierać co najmniej 800 mg wapnia na dobę, natomiast  
u dojrzewającej młodzieży 1200 mg (zalecenia Instytutu 
Żywności i Żywienia). W ostatnim czasie sugeruje się jednak 
zwiększenie normy dziennej, tzn. łącznej podaży wapnia  
w diecie razem z suplementem farmakologicznym nawet do 
1250 mg dla dzieci i 1450 mg dla młodzieży. W naszej szero-
kości geograficznej głównym źródłem wapnia jest mleko  
i jego przetwory. Nie bez znaczenia jest dość częsta nietole-
rancja lub alergia na białka mleka.

Na metabolizm (budowę) tkanki kostnej wpływają  nie tylko 
wapń i magnez zawarte w pokarmach – niestety w niewy-
starczających ilościach – ale także witaminy D i C.

Szczególnym wskazaniem do intensywnej suplementacji 
mineralno-witaminowej są sytuacje unieruchomienia koń-
czyny np. opatrunkiem  gipsowym.

Wszystkim doradzać należy zwiększenie aktywności rucho-
wej, która niestety została bardzo ograniczona, ponieważ 
młodzież spędza coraz więcej czasu przed komputerem. 

Przy pisaniu powyższego tekstu korzystałem z pracy zbiorowej pod redakcją 
Pani prof. Danuty Chlebnej-Sokół „Diagnostyka i leczenie Osteoporozy i Os-
teopenii w wieku rozwojowym”.

Artykuł zawiera materiały o charakterze szkoleniowym, przeznaczone wy-
łącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie należy używać w celach rekla-
my i sprzedaży. 


