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Metabolizm kostny trwa całe życie i składa się z dwóch równocześnie zachodzących 

procesów: osteogenezy i osteolizy. W trakcie wzrostu i rozwoju procesy kościotwórcze 

przeważą nad procesami kościogubnymi. W dorosłym życiu procesy te są w wzajemnej 

równowadze. Wraz z wiekiem dochodzi do przewagi procesów osteolizy nad procesami 

osteogenezy. Nie tylko wiek wpływa na zachowanie równowagi w metabolizmie kostnym,  

ale wiele innych czynników zarówno genetycznych jak i środowiskowych m. in.: płeć,  

czy odpowiednie żywienie. Jak również metabolizm kostny zachodzi o wiele szybciej w kości 

gąbczastej w porównaniu do kości zbitej.  

Zaburzenie równowagi w homeostazie metabolizmu kostnego przyczyniają się  

do rozwoju jednostek chorobowych tkanki kostnej, do których zaliczana jest osteoporoza. Jest 

to choroba metaboliczna kości, która może pojawiać się w każdej grupie wiekowej niezależnie 

od płci i rasy. Najczęściej występuje u kobiet po menopauzie, kiedy to przeważają proces 

osteolizy. Wraz z wydłużającą się średnią wieku społeczeństwa osteoporozę można potocznie 

nazwać „globalną epidemią” jak również „cichym złodziejem kości”. Choroba ta często  

ma przebieg bezobjawowy, a jej pierwszym objawem może być złamanie niskoenergetyczne 

np. kości udowej. 

Leczenie osteoporozy polega na stosowaniu leków stymulujących osteogenezę, 

hamujących osteolizę i leków zarówno hamują jak i stymulują metabolizm kostny. Terapia 

osteoporozy jest to proces długotrwały, złożony i kosztownym. Do leków, które równocześnie 

pobudzają osteogenezę i hamuje osteolizę zalicza się ranelinian strontu. Obecnie, także obok 

leków w terapii osteoporozy stosowane są suplementy diety, do których należą m. in.: cytrynian 

i chlorek strontu.  

Celem pracy było sprawdzenie, czy podawanie równoważnych molowo roztworów 

ranelinianu, cytryninu i chlorku strontu przyczynia się do poprawy jakości parametrów 
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osteometrycznych, histometrycznych, geometrycznych, wytrzymałościowych i porowatości  

w osteoporotycznej tkance kostnej gąbczastej i zbitej. 

Do doświadczenia wykorzystano myszy, które charakteryzują się szybkim 

metabolizmem, a ich kości reaguje podobnie do człowieka na rozwój osteoporozy. 

Eksperyment przeprowadzono na 50 samicach myszy z indukowaną osteoporozą w wieku  

7 tygodni. U 40 wykonano owariektimię (OVX), a u 10 wykonaną pozorną owariektomią 

(sham). Zwierzęta OVX podzielono losowo na cztery grupy, po 10 osobników w każdej: 

Kontrolną I, która pojona była czystą wodą, Grupy Badawcze (I, II, III), które pojone było 

odpowiednio roztworami ranelinanu strontu (7,78 mmol/l), cytrnianu strontu (7, 656 mmol/l) 

 i chlorku strontu (7,532 mmol/l) o równoważnych molowo stężeniach strontu. Zwierzęta sham, 

pojone były czystą wodą i stanowiły Grupę Kontrolną II. Suplementację rozpoczęto 

bezpośrednio po zabiegu. Po 16 tygodniach wszystkie zwierzęta poddano eutanazji. Od 

wszystkich zwierząt pobrano kości udowe. 

W trakcie trwania eksperymentu wszystkie zwierzęta była ważone co 2 tygodnie  

od momentu indukcji osteoporozy, aż do dnia eutanazji. Parametry osteometryczne, czyli masę 

i długość kości oznaczono za pomocą standardowych metod. Następnie przy pomocy miro-CT 

zbadano tkankę kostną gąbczastą i zbitą kości udowej badanych zwierząt. Dla tkanki kostnej 

gąbczastej i zbitej zbadano: BMD, parametry histomorfometryczne, geometryczne, 

wytrzymałościowe. Dodatkowo dla tkanki kostnej gąbczastej zbadano porowatość.  

Podawanie chlorku i cytrynianu strontu przyczyniło się do wzrostu masy ciała badanych 

zwierząt w 8 i 10 tygodniu, a w 12 tygodniu tylko w grupie pojonej SrCl. W grupie sham 

nastąpił spadek masy cała zwierząt w 4, 10, 14 i 16 tygodniu. Podawanie zwierzętom 

doświadczalnym z indukowaną osteoporozą soli strontu (SrR, SrC, SrCl) nie wpłynęło na masy 

kości udowych. Jednak podawanie chlorek strontu wpłynął na wzrost długości kości udowych. 

Ranelinian i chlorek strontu przyczynił się do wzrost BMD tkanki kostnej gąbczastej i zbitej.  
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Sole strontu (SrR, SrC, SrCl) spowodowały pogorszenie histomorfometrii tkanki 

kostnej gąbczastej. We wszystkich grupach badawczych nastąpił spadek pola powierzchni 

tkanki kostnej i gęstości połączeń między beleczkami kostnymi. W grupie pojonej SrR 

wystąpiło zmniejszenie liczby beleczek kostnych. W grupie otrzymującej SrC zaobserwowano 

wzrost odległości między beleczkami kostnymi oraz spadek procentowej zawartości i objętości 

tkanki kostnej. W grupie suplementowanej SrCl odnotowano zmniejszenie ilości połączeń 

między beleczkami kostnymi. W grupie sham nastąpił wzrost procentowej zawartości tkanki 

kostnej. Podawanie soli strontu (SrR, SrC, SrCl) nie miało wpływu na porowatość tkanki 

kostnej gąbczastej badanych zwierząt. W przypadku tkanki kostnej zbitej uzyskano tylko  

w grupie pojonej SrC wzrost liczby beleczek kostnych, a w grupie sham spadek odległości 

między beleczkami kostnymi.  

Sole strontu przyczyniły się do pogorszenia wytrzymałości tkanki kostnej gąbczastej. 

We wszystkich grupach badawczych oraz w grupie sham zaobserwowano zmniejszenie 

wytrzymałość na skręcanie. W grupie pojonej SrR nastąpił spadek wytrzymałości na zginanie 

wokół osi poziomej, a w grupie suplementowanej SrC zmniejszenie wytrzymałości na zginanie 

wokół osi pionowej. Natomiast w przypadku tkanki kostnej zbitej podawanie SrC zmniejszyło 

jej wytrzymałość na skręcanie oraz na zginanie wokół wszystkich osi, a podawanie SrR 

wpłynęło na spadek wytrzymałości na zginanie wokół osi strzałkowej.  

Pojenie zwierząt SrR i SrCl pogorszyło geometrie tkanki kostnej gąbczastej poprzez 

zmniejszenie wartości biegunowego promienia bezwładności dla osi pionowej. Natomiast 

suplementacja SrC wpłynęła na wzrost promienia bezwładności dla osi poziomej, 

 przez co nastąpiła poprawa geometrię tkanki kostnej gąbczastej w tej grupie zwierząt.  

W przypadku kości zbitej podawanie badanym zwierzętom soli strontu zarówno ranelinianu, 

cytrynianu czy chlorku nie miało wpływu na żaden z badanych parametrów geometrycznych 

tej tkanki kostnej.  
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Uzyskane wynika badań pokazują, że obserwowane zmiany zarówno w tkance kostnej 

gąbczastej oraz zbitej kości udowej zwierząt z indukowano osteoporozy zależne  

są od podawanych soli strontu. 

Słowa kluczowe: osteoporoza, sole strontu, metabolizm kostny, leczenie osteoporozy, 

suplementy, myszy, owariektomia 
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Summary 

Bone metabolism is life-long and consists of two simultaneous processes: osteogenesis 

and osteolysis. In the course of growth and development, osteogenesis prevails over osteolysis. 

In adulthood, these processes are in balance with each other. With age, the processes  

of osteolysis predominate over the processes of osteogenesis. Not only age affects the balance 

in bone metabolism, but many other factors, both genetic and environmental, including gender, 

or adequate nutrition. As well as bone metabolism, it occurs much faster in the cancellous bone 

compared to the compact bone. 

The imbalance in the homeostasis of bone metabolism contributes to the development 

of bone tissue diseases, which include osteoporosis. It is a metabolic bone disease that can 

appear in any age group regardless of gender or race. It is most common in postmenopausal 

women when the osteolysis process predominates. With the increasing average age  

of the population, osteoporosis can be colloquially called a "global epidemic" as well as a "silent 

bone thief". This disease is often asymptomatic, and its first symptom may be a low-energy 

fracture, for example, of the femur. 

Treatment of osteoporosis involves the use of drugs that stimulate osteogenesis, inhibit 

osteolysis, and drugs that both inhibit and stimulate bone metabolism. Treatment  

of osteoporosis is a long, complex and costly process. Strontium ranelate is one of the drugs 

that simultaneously stimulate and inhibit osteoporosis. Apart from drugs, dietary supplements 

are used in the treatment of osteoporosis, which include, among other things, strontium citrate 

and chloride. 

The aim of the study was to check whether the administration of molar equivalent 

solutions of ranelate, citrinite and strontium chloride contributes to the improvement  

of the quality of osteometric, histometric, geometric, strength and porosity parameters  

in osteoporotic spongy and compact bone tissue. 
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Mice, which are characterized by fast metabolism, and whose bones react similarly  

to humans to the development of osteoporosis, were used in the experiment. The experiment 

was carried out on 50 osteoporosis-induced female mice at 7 weeks of age. In 40 mice  

it was ovariectomy (OVX), and in 10 mice it was apparent ovariectomy (sham). OVX animals 

were randomly divided into four groups, 10 animals in each: Control I, which was watered  

with clean water, Research Groups (I, II, III), which were watered with solutions of strontium 

ranelate (7.78 mmol/l), citrate strontium (7.656 mmol/l) and strontium chloride (7.532 mmol/l) 

at molar equivalent concentrations of strontium. The sham animals were watered with clean 

water and constituted Control Group II. Supplementation was started immediately  

after the ovariectomy. After 16 weeks, all animals were euthanized. Femoral bones were 

dissected from all animals. 

During the experiment, all animals were weighed every 2 weeks from the induction  

of osteoporosis until the day of euthanasia. Osteomeyric parameters, i.e. bone mass and length, 

were determined using standard methods. Then, using miro-CT, the spongy and compact bone 

tissue of the femur of the experimental animals was assessed. For spongy and compact bone 

tissue the following parameters were investigated: BMD, histomorphometric, geometric  

and strength parameters. Additionally, porosity was tested for spongy bone tissue. 

The administration of strontium chloride and citrate contributed to the increase in body 

weight of the tested animals at 8 and 10 weeks, and at 12 weeks only in the SrCl group.  

In the sham group, the weight of the animals decreased at 4, 10, 14 and 16 weeks. 

Administration of strontium salts (SrR, SrC, SrCl) to experimental animals with osteoporosis 

had no effect on femoral weights. However, administration of strontium chloride influenced  

the increase in the length of the femurs. 

Strontium ranelate and chloride contributed to an increase in BMD in spongy  

and compact bone tissue. Strontium salts (SrR, SrC, SrCl) caused a deterioration  
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of the histomorphometry of the spongy bone tissue. Bone surface and connectivity density 

decreased in all research groups. There was a reduction in the trabecular number in the SrR 

group. In the SrC group, there was an increase in trabecular separation and decrease  

in the percent bone volume and bone volume. In the group supplemented with SrCl, a decrease 

in the connectivity was noted. There was an increase in the percent bone volume in the sham 

group. Strontium salt supplementation (SrR, SrC, SrCl) had no effect on the porosity  

of the spongy bone tissue of the experimental animals. In the case of compact bone,  

only in the SrC group, an increase in the trabecular number was obtained, and in the sham 

group, there was a decrease in the trabecular separation. 

Strontium salts contributed to the deterioration of the strength of the spongy bone tissue. 

In all research groups and in the sham group, a reduction in torsional strength was observed.  

In the SrR group there was a decrease in bending strength around the horizontal axis,  

and in the SrC group a decrease in bending strength around the vertical axis. In the case  

of dense bone tissue, SrC supplementation decreased its torsional strength and bending strength 

around all axes, and SrR watering resulted in a decrease in bending strength around the sagittal 

axis. 

The watering of the SrR and SrCl animals deteriorated the geometry of the spongy bone 

tissue by reducing the value of the polar radius of gyration for the vertical axis.  

SrC supplementation increased the radius of gyration for the horizontal axis, which improved 

the geometry of spongy bone tissue in this group of animals. In the case of cortical bone tissue 

watering the experimental animals with strontium salts, both ranelinate, citrate or chloride  

had no effect on any of the examined geometric parameters of this bone tissue. 

The obtained results show that the observed changes in the cancellous bone and cortical 

bone of the femur of animals with induced osteoporosis are dependent on the administered 

strontium salts. 
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