
STRESZCZENIE 

Wstęp i cel pracy 

Szereg badań przeprowadzonych u osób dorosłych wskazuje na związek kamicy 

moczowej na podłożu idiopatycznej hiperkalciurii (IHC) z obniżoną gęstością mineralną kości 

(OGMK) i zwiększonym ryzykiem złamań kostnych. Ze względu epidemiologię kamicy 

moczowej u dzieci i młodzieży problem ten był stosunkowo rzadko przedmiotem badań w tej 

grupie wiekowej, a uzyskane wyniki są niejednoznaczne. 

Jakkolwiek istnieje wiele hipotez dotyczących przyczyn utraty masy kostnej 

w przebiegu IHC, ale ostateczny patomechanizm pozostaje niejasny. Pojawienie się w ostatnich 

latach nowych markerów metabolizmu kostnego, a także udoskonalenie techniki oceny gęstości 

kości stworzyło możliwość prowadzenia bardziej kompleksowych i nieinwazyjnych badań tego 

problemu. Stało się to również bodźcem dla projektu badawczego, którego efektem stała się 

niniejsza rozprawa. Endemiczne występowanie kamicy moczowej w makroregionie lubelskim 

pozwoliło na przeprowadzenie badań w oparciu o stosunkowo dużą liczbę pacjentów 

pediatrycznych. W projekcie zaplanowano analizę wskaźników gęstości kości, wybranych 

parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz markerów i modyfikatorów 

metabolizmu kostnego i ich potencjalnych powiązań.  

Sformułowano następujące szczegółowe cele badawcze: 

1. Analiza wskaźników gęstości mineralnej kości u dzieci z kamicą moczową na podłożu IHC. 

2. Analiza wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej, kwasowo-zasadowej 

oraz markerów/modyfikatorów metabolizmu kostnego u dzieci z kamicą moczową na 

podłożu IHC. 

3. Analiza wpływu wydalania wapnia, wybranych parametrów gospodarki wapniowo-

fosforanowej oraz markerów/modyfikatorów metabolizmu kostnego na wskaźniki gęstości 

mineralnej kości u dzieci z kamicą moczową na podłożu IHC. 

4. Próba wyjaśnienia patomechanizmu ewentualnych zaburzeń mineralizacji kości u dzieci z 

kamicą moczową na podłożu IHC. 

5. Próba określenia implikacji klinicznych ewentualnych zaburzeń mineralizacji kości u dzieci 

z kamicą moczową na podłożu IHC. 



Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w latach 2017–2019 w Klinice Nefrologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Grupa badana liczyła 142 pacjentów, w tym 76 (53,5%) dziewczynek oraz 66 (46,5%) 

chłopców w wieku od 5 do 18 lat z kamicą moczową, poddawanych diagnostyce przyczynowej. 

Na jej podstawie badani zostali następowo zakwalifikowani do dwóch grup – z idiopatyczną 

hiperkalciurią (grupa IHC) oraz z prawidłowym wydalaniem wapnia z moczem – grupa HC(-). 

Odpowiednio, grupę IHC stanowiło 79 dzieci w wieku 5 do 18 (mediana 13) lat, w tym 41 

(51,9%) dziewczynek i 38 chłopców (48,1%), a grupę HC(-) - 63 dzieci w wieku od 5 do 17 

(mediana 13) lat, w tym 35 (55,6%) dziewczynek i 28 (44,4%) chłopców. 

Grupę kontrolną (K) stanowiło 38 dzieci w wieku od 5 do 18 (mediana 10,3) lat z 

monosymptomatycznym moczeniem nocnym, bądź czynnościowymi zaburzeniami pęcherza 

moczowego, w tym 18 (47,4%) dziewczynek oraz 20 (52,6%) chłopców, u których na 

podstawie wskaźnika wapniowo-kreatyninowego w II porannej porcji moczu stwierdzono 

normokalciurię. 

U badanych zbierano wywiad lekarski obejmujący, m. in. informacje związane 

z rozpoznaniem i dotychczasowym przebiegiem klinicznym kamicy moczowej oraz 

z obecnością ewentualnych złamań kostnych. W ramach badania przedmiotowego, 

dokonywano pomiaru masy i wysokości ciała, a u zyskane wartości antropometryczne 

odnoszono do aktualnych norm centylowych dla dzieci polskich (OLA/OLAF). 

Dla oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej, we krwi pacjentów wszystkich grup 

oznaczano stężenia wapnia, fosforanów, parathormonu (PTH), metabolitów witaminy D w tym 

kalcyfediolu – 25(OH)D3 oraz kalcytriolu – 1,25-(OH)2D3. Dodatkowo celem oceny funkcji 

nerek oznaczano poziom kreatyniny w surowicy oraz wykonywano gazometrię krwi żylnej, w 

tym pH oraz stężenie wodorowęglanów (HCO3
-).  

Celem analizy metabolizmu kostnego, w osoczu krwi oznaczano stężenia wybranych 

markerów, w tym kościotworzenia – frakcję kostną alkalicznej fosfatazy (BAP), osteokalcynę 

(OC), N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP), resorpcji kostnej – C-końcowy 

usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX-I) oraz ich modyfikatorów – 

osteoprotegerynę (OPG), sklerostynę (SCL), czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) oraz 

rozpuszczalna forma białka Klotho (sKL). Dodatkowo celem oceny nasilenia procesów 

resorpcji kości wyliczano wskaźnik CTX-I/OC. Z wyjątkiem BAP, który oznaczano 

kolorymetrycznie, analityka pozostałych markerów opierała się na metodzie 

immunoenzymatycznej ELISA.  



U pacjentów grupy badanej wykonywano dobową zbiórkę moczu (DZM), w której w 

sposób zautomatyzowany (analizator Cobas 6000 i analizator Cobas Mira S) oceniano 

wydalanie promotorów i inhibitorów krystalizacji, w tym wapnia (metoda 

spektrofotometryczna), szczawianów (metoda enzymatyczna), fosforanów (reakcja 

molibdenowa), kwasu moczowego (metoda enzymatyczna), cytrynianów (metoda 

enzymatyczna) i magnezu (metoda spektrofotometryczna). W grupie kontrolnej wydalanie 

wapnia oceniano na podstawie wartości wskaźnika wapniowo-kreatyninowego w II porannej 

porcji moczu. 

U pacjentów grupy badanej i kontrolnej wykonywano pomiar gęstości mineralnej kości 

techniką dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) aparatem HORIZON Wi firmy 

Hologic inc. (Bedford, USA).  

Ocenie poddano cały szkielet (TBLH) i odcinek L2-L4 kręgosłupa lędźwiowego. Wynik 

BMD przedstawiano jako Z-score, czyli wartość SD w odniesieniu do średnich wartości tych 

parametrów u zdrowych rówieśników tej samej rasy i płci i wieku. Analizę statystyczną 

przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 

Dla cech jakościowych do wykrycia istnienia zależności pomiędzy analizowanymi 

zmiennymi użyto testu Chi2. Sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w badanych 

grupach wykonano za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka. Do zbadania różnic pomiędzy 

dwiema grupami zastosowano test t-Studenta, a w przypadku niespełnienia warunków do jego 

zastosowania test Manna-Whitneya. Ocenę różnic pomiędzy trzema lub więcej grupami 

wykonano przy pomocy analizy wariancji ANOVA, a w przypadku niespełnienia warunków 

do jej zastosowania testu Kruskala-Wallisa. Do sprawdzenia zależności pomiędzy niektórymi 

zmiennymi wykorzystano także korelację rang Spearmana. Za istotne statystycznie różnice 

i zależności przyjęto te, dla których poziom istotności p wynosił <,05.  

Projekt badawczy otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej (nr KE-0254/74/2017) przy UM 

w Lublinie, a rekrutacja pacjentów była poprzedzona uzyskaniem odpowiedniej świadomej i 

pisemnej zgody. 

ABSTRACT 

Introduction and purpose 

A number of studies in adults have shown the association of idiopathic hypercalciuria (IHC) 

urolithiasis with decreased bone mineral density (BMD) and increased risk of bone fractures. Due to 



the epidemiology of urolithiasis in children and adolescents, this problem has been relatively rarely 

studied in this age group, and the results obtained are inconclusive. 

Although there are many hypotheses concerning the causes of bone mass loss in IHC 

the exact pathomechanism remains unclear. The emergence of new markers of bone 

metabolism in recent years, as well as improvements in the technique of bone density 

assessment, have created the possibility of conducting more comprehensive and non-invasive 

studies of this problem. This also became the stimulus for the research project that resulted in 

this dissertation. The endemic occurrence of urolithiasis in the Lublin macroregion made it 

possible to conduct research based on a relatively large number of paediatric patients. The 

project was planned to analyze bone density indices, selected parameters of calcium-phosphate 

metabolism and markers/modifiers of bone metabolism and their potential relationships. 

Purposes of the study 

1. Analysis of bone mineral density indices in children with urolithiasis on IHC. 

2. Analysis of selected parameters of calcium-phosphate, acid-base and markers of bone 

metabolism in children with urolithiasis on IHC. 

3. Analysis of the influence of calcium excretion, selected parameters of calcium-phosphate 

metabolism and markers/modifiers of bone metabolism on bone mineral density indices in 

children with urolithiasis on IHC. 

4. An attempt to clarify the pathomechanism of possible bone mineralization abnormalities in 

children with urolithiasis on IHC. 

5. An attempt to determine the clinical implications of possible bone mineralization 

abnormalities in children with urolithiasis on IHC. 

Patients and methods 

The study was conducted between 2017 and 2019 in the Department of Paediatric 

Nephrology of Lublin Medical University. 

The study group comprised 142 children, including 76 (53,5%) girls and 66 (46,5%) 

boys aged from 5 to 18 years with urolithiasis, undergoing causal diagnosis. The patients were 

divided into two groups: with idiopathic hypercalciuria (IHC group) and with normal urinary 

calcium excretion (HC(-) group). The IHC group contained 79 children aged 5 to 18 (median 

13) years, including 41 (51,9%) girls and 38 (48,1%) boys. The HC(-) group contained 63 

children aged 5 to 17 (median age 13) years, including 35 (55,6%) girls and 28 (44,4%) boys. 

The control group (K) contained 38 children aged 5 to 18 (median age 10,3) years with 

nocturnal enuresis or daily voiding dysfunctions, including 18 (47,4%) girls and 20 (52,6%) 



boys, who had normocalciuria based on the calcium/creatinine ratio in the second-morning 

urine sample. 

Medical history was collected, including information concerning diagnosis and clinical 

course of urolithiasis and the presence of possible bone fractures. During a physical examination, 

body weight and height were measured, and the anthropometric values obtained were related to the 

current percentile norms for Polish children (OLA/OLAF). 

Selected blood parameters were analyzed, including calcium and phosphate metabolism, 

blood concentrations of calcium, phosphate, native parathormone (PTH), and vitamin D 

metabolites including calcifediol – 25(OH)D3 and calcitriol – 1,25-(OH)2D3. In each patient, 

the estimated glomerular filtration rate (eGR) was estimated using the Schwartz formula. In 

addition, venous blood gasometry including pH and bicarbonate (HCO3- level) concentration 

was evaluated. 

To analyze bone metabolism, plasma concentrations of selected bone turnover 

markers/modifiers were determined, including bone formation markers – bone fraction of 

alkaline phosphatase (BAP), osteocalcin (OC), N-terminal propeptide of type I procollagen 

(PINP), bone resorption – C telopeptide of type 1 collagen (CTX-I) and their modifiers – 

osteoprotegerin (OPG), sclerostin (SCL), fibroblast growth factor 23 (FGF23) and soluble form 

of Klotho protein (sKL). In addition, the CTX-I/OC ratio was calculated to assess the severity 

of bone resorption processes. Except for BAP, which was determined colorimetrically, the 

analysis of other markers was based on the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

In the patients of the study group, a 24-h urine collection was performed, in which the 

excretion of promoters and inhibitors of crystallization, including calcium (spectrophotometric 

method), oxalate (enzymatic method), phosphate (molybdenum reaction), uric acid (enzymatic 

method), citrate (enzymatic method) and magnesium (spectrophotometric method) were 

evaluated in an automated manner (Cobas 6000 analyzer and Cobas Mira S analyzer). In the 

control group, calcium excretion was assessed by the calcium/creatinine ratio value in the 

second-morning urine sample. 

Bone mineral density was measured by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) with 

the HORIZON Wi apparatus of Hologic inc. (Bedford, USA). Total body less head (TBLH) 

and the L2-L4 segment of the lumbar spine were evaluated. BMD score was presented as Z-

score or SD value with respect to mean values of these parameters in healthy peers of the same 

race and sex and age. Statistical analysis was performed using the computer program Statistica 

9.1 software (StatSoft, Poland). 



For qualitative characteristics, the Chi2 test was used to detect the existence 

of a relationship between the analyzed variables. Checking the normality of the distribution of 

variables in the studied groups was performed using the Shapiro-Wilk normality test. To 

examine the differences between the two groups, Student's t-test was used, and in case the 

conditions for its use were not met, the Mann-Whitney test was used. The evaluation of 

differences between three or more groups was performed using ANOVA analysis of variance 

and, if the conditions for its application were not met, the Kruskal-Wallis test. Spearman's rank 

correlation was also used to check the relationships between some variables. Statistically, 

significant differences and relationships were considered those for which the significance level 

p was <,05. 

The study was approved by the Bioethical Commission of Medical University in Lublin. 

(No. KE-0254/74/2017), and recruitment of patients was preceded by obtaining dedicated 

questionnaires and written consent. 

 


