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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE     

ALP alkalikus foszfatáz 

APLBM appendicular lean body mass, végtagi zsírmentes testtömeg  

APLMI appendicular lean body mass index, végtagi zsírmentes testtömeg index 

BAP bone alkaline phosphatase, csont eredetű alkalikus foszfatáz 

bFGF basic fibroblast growth factor, bázikus fibroblast növekedési faktor 

BMC bone mineral content, csont ásványianyag tartalom  

BMD bone mineral density, csontsűrűség 

BMI body mass index, testtömeg index 

BMP bone morphogenetic protein, csont morfogenetikus fehérje 

BMU basic multicellular unit 

CART cocaine amphetamine regulated transcript, kokain amphetamin szabályozású  

                        transzkripció 

CaSR kalcium-érzékelő receptor 

COLIA1 I.típusú kollagén alfa 1 lánc 

COLIA2 I.típusú kollagén alfa 2 lánc 

CTx C-terminális telopeptid 

DEXA dual energy Xray absorptiometry, kettős foton abszorpciometria 

DPD deoxypiridinolin 

E2 ösztradiol 

ECLIA elektrokemilumineszcens immunoassay 

EGF epidermal growth factor, epidermális növekedési faktor  

ER ösztrogén receptor  

FGF fibroblast growth factor, fibroblast növekedési faktor 

FMI fat mass index, zsírtömeg index 

FSH folliculus stimuláló hormon 

GH growth hormon, növekedési hormon 

GM-CSF granulocyta/makrofág kolónia stimuláló faktor  

HIV human immunodeficiency virus, humán immundeficiencia vírus 

IGF insulin-like growth factor, inzulinszerű növekedési faktor 

IL interleukin 

LBMC lumbar bone mass content, lumbális (L1-L4) BMC 

LBMD lumbar bone mineral density, lumbális (L1-L4) BMD 

LMI lean mass index, zsírmentes testtömeg index 
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LRP-5 low-density lipoprotein receptor-related protein 5, alacsony denzitású 

lipoprotein receptor-kapcsolt fehérje 5 

M-CSF makrofág kolónia stimuláló faktor 

NO nitrogén-oxid 

NTx N-terminális telopeptid 

OC oszteokalcin 

OPG oszteoprotegerin 

PBM peak bone mass, csúcs-csonttömeg 

PDGF platelet thrombocyte growth factor, thrombocyta növekedési faktor 

PICP I.típusú kollagén C-terminális propeptid 

PINP I.típusú kollagén N-terminális propeptid 

PYD piridinolin 

PTH parathormon  

pQCT perifériás kvantitatív tomographia 

ROI region of interest 

QCT kvantitatív computer tomographia 

RANK receptor activatorof nuclear factor kappa B 

RANKL receptor activator of nuclear factor kappa B ligand 

T total tesztoszteron 

TBMC teljes test BMC 

TBMD teljes test BMD 

TGFβ beta transzformáló növekedési faktor 

TNFα tumor necrosis faktor alfa 

TSH thyreoidea-stimuláló hormon 

TRAP tartarátrezisztens savi foszfatáz 

VDR D3-vitamin receptor 

VDRR D-vitamin rezisztens rachitis 

VEGF vascular endothelial growth factor, vascularis endothelialis növekedési faktor 

β-Cl béta-crosslaps 
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2. BEVEZETÉS 

A gyermekgyógyászatban a megelőzésnek kiemelt szerepe van, hiszen az ifjúság 

egészségvédelme annál hatékonyabb, minél korábbi életkorban kezdünk vele foglalkozni. A 

prevenciónak fontos szerepe van a komplex betegségek kialakulásának megelőzésében és 

késleltetésében is. A csontmineralizáció folyamatának zavarára vezető gyermekkori 

betegségeket, a metabolikus osteopathiákat is ide sorolhatjuk. Ezek a kórképek meghatározó 

genetikai hajlamosító tényezők mellett, környezeti faktorok hatására is kialakulhatnak. A 

csontok ásványianyag-tartalmának és a csontforgalom biokémiai paramétereinek vizsgálata 

korszerű módszerekkel rendelkezésre áll. A gyermekek csontjának növekedése és fokozottabb 

anyagcseréje miatt a csontmineralizáció zavarainak megbízható vizsgálata gyermekkorban 

azonban csak, kizárólag nemek és életkor szerinti referencia tartományok birtokában 

lehetséges. 

2. 1. A csontszövet élettana és alkotórészei 

A csontszövet 40 %-a víz, a vízmentes részt (60%) szerves és szervetlen alkotórészek adják. 

A szerves alkotórész közel 35 %, melyet döntően I. típusú kollagén (90%) és úgynevezett 

nem kollagén típusú proteoglikánok (kondroitin-szulfát, heparin-szulfát, biglikán, dekorin), 

gamma-karboxilált fehérjék (oszteokalcin) összekötő fehérjék (fibronectin, integrin, 

osteopontin) és glikoproteinek (osteonectin, alkalikus foszfatáz) építenek fel és a szerkezet, a 

mechanikai és a biokémiai tulajdonságok meghatározásában játszanak fontos szerepet [1]. A 

szervetlen alkotórész (65 %) Ca
2+

- és PO4
3
 ionokból felépülő, vízben oldhatatlan hidroxi-

apatit [Ca 10 (OH)2 (PO4)6 ] kristályok formájában rakódik le a kollagén rostok által létrehozott 

térhálóban. A csontszövet sejtjei a csontképző osteoblastok, a belőlük kialakuló osteocyták és 

a csontbontó osteoclastok. Az osteoblastok a mesenchyma őssejtjeiből származnak, melyek 

preosteoblastokká (elkötelezett osteoprogenitor sejtek) majd osteoblastokká és végül 

osteocytává alakulnak át. A csontérés folyamatában transzkripciós faktorok (Runx2, Osterix) 

játszanak döntő szerepet. A differenciált osteoblastok extracellularis matrixot termelnek, 

melybe a mineralizációt követően az osteoblastokból származó osteocyták ágyazódnak. Az 

osteocyták központi szerepet játszanak a csontátépülésben, fokozzák a csontszövet 

mechanikai terhelésekkel szembeni ellenálló képességet. A csontvelő haemopoetikus 

őssejtjeiből több sejt egyesülésével jönnek létre az osteoclastok, esszenciális gének, citokinek, 

növekedési faktorok hatására. A közelmúlt kutatási eredményei hívták fel a figyelmet a Notch 

szignál transzdukciós útvonal szerepére az osteoblastogenesis szabályozásában és az 

osteoblastok által mediált osteclastogenesis gátlására a RANKL képződés serkentésével [2]. A 
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Notch fehérjék kettős szerepe a csontfejlődésben gyógyászati szempontból ígéretesnek tűnik a 

jövőben a csontképzés serkentése és a csontbontás csökkentése céljából egyaránt (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A csontsejtek érése és a Notch jelátviteli út szerepe (2). 

 

Az osteoclastogenesis legerőteljesebb serkentője a RANK/RANKL ligandrendszer. Az 

osteoblast membránfehérje, RANK-ligand (RANKL), és a differenciálódó osteoclaston lévő 

membránreceptor, a RANK lép kölcsönhatásba, szisztémás és lokális faktorok irányítása 

mellett. Az osteoblast által közvetített osteoclast-aktiválás intenzitását az osteoblast 

szekréciós termékével (szolubilis receptor) az oszteoprotegerinnel (OPG) szabályozza. Az 

OPG szintén képes kapcsolódni a RANKL-hoz és ezzel megakadályozza az osteoclaston lévő 

RANK kötődést, az OPG a csontreszorpció erőteljes gátlója [3-6]. Az OPG-RANK-RANKL 

rendszer központi szabályozó mechanizmust a 2. ábra mutatja be.  
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2. ábra: A RANK/RANKL/OPG rendszer csontsejteket szabályozó hatása (5). 

(http://www.clinsci.org) 

 

2. 1.1. A csontfelépítés és lebontás folyamata 

A növekedés és épülés (modeling) időszakában a csont a nemi jegyeknek megfelelően eléri 

felnőttkori méretét, alakját, kialakul ásványi-anyagtartalma és vázszerkezete, ezen időszakban 

több csont keletkezik, mint amennyi lebomlik. A test hossznövekedésének leállását követően 

még mintegy 10-12 évig a teljes csonttömeg nő, a csúcs-csonttömeg elérése csak kb. 30 éves 

kor körül fejeződik be. Ezt követően változatlan terhelési viszonyok között is évente az 

összcsonttömeg mintegy 15%-a átépül (remodeling). A remodeling arra szolgál, hogy a csont, 

öregedéssel bekövetkező fáradásos töréseket kivédje, és biztosítsa a csont rugalmas válaszát a 

külső hatásokra. A csontbontás és csontépítés folyamatai egymással szorosan a remodeling 

soksejtű elemi egységekben úgynevezett BMU (basic multicenter unit) zajlanak, szisztémás és 

helyi faktorok szabályozásában (3. ábra). 

http://www.clinsci.org/
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3. ábra: A csontbontás és csontépítés sejtszintű szabályozása (7). 

A folyamat során az osteoclastok a nyugalomban lévő csontfelszínén lévő osteoblastok 

helyére kúsznak, speciális integrinek (αvβ3) közreműködésével elhatárolt teret alakítanak ki és 

proteolítikus enzimeik segítségével megkezdik a csont feloldását, mely bontási fázis 10-12 

nap alatt leáll. A kialakult reszorpciós üregekbe (Howship-lacuna) aktív köbalakú 

osteoblastok érkeznek és először szerves alapállománnyal (osteoid szövet) majd ásványi 

anyagok beépülésével helyreáll az eredeti szerkezetű csontszövet [1]. A csontremodeling 

folyamatát a 4. ábra mutatja. 

 
4. ábra: A csontátépülés folyamata (8). 
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Vázrendszerünkben megközelítőleg 35 millió BMU van, amelyből szisztémás és helyi 

faktorok hatására 3-4 millió aktiválódik évente, teljes vázrendszerünk 10 évente újul meg. A 

csontbontás és építés egyensúlyi arányának fenntartásában hormonok, citokinek, növekedési 

faktorok, genetikai, mechanikai, táplálkozási faktorok összehangolt működése szükséges [3, 

6]. A csontanyagcserét szabályozó helyi faktorokat a 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat: A csontanyagcserét szabályozó helyi faktorok. 

Lokális faktorok Hatások 

RANK/RANKL/OPG rendszer 

RANKL-RANK kapcsolódás az osteoclastogenezis 

legerőteljesebb serkentője, OPG-RANKL kötődése a 

csontbontást gátolja  

  

Citokinek 

Tumornecrosis faktor-α (TNFα), 

Interleukin-1 (IL-1), IL-6 
Preosteoclastok differenciálódása, csontreszorpció serkentése 

IL-4 Osteoclastok és osteoblastok gátlása 

IL-11 
Osteoclast és osteoblast közötti kommunikáció kialakítása, 

csontreszorpció serkentése 

IL-17 Osteoclastok érését, működését irányítja  

  

Növekedési faktorok 

IGF-I 
Osteoblastok számát és működését fokozza, kollagénszintézist 

serkenti, remodeling szabályozása 

IGF-II Embriogenesis folyamatában fontos tényező 

Transzformáló növekedési faktor 

(TGFβ) 

Csontépítés fokozása, osteoblastok differenciációját serkenti, 

csontmátrix szintézisének fokozása  

Csont morfogenetikai fehérjék 

(BMP) 

Osteoblast differenciáció legerősebb faktorai, fontos szerepet 

játszanak a csontosodásban, csonttörések gyógyulásában  

Thrombocytaeredetű növekedési 

faktor (PDGF) 

Osteoblastok kollagén termelését és csontreszorpciót fokozza. 

Érújdondonképződés serkentése, sebgyógyulás elősegítése 

Fibroblastnövekedési faktor 

(FGF) 

Anabolikus hatású a csontra, osteoblastok, fibroblastok, 

érendothel-sejtek proliferációjának fokozása 

Vascularis endothelialis 

növekedési faktor (VEGF) 

Angiogenesis, endothel proliferáció, sérülések utáni 

sebgyógyulás  

Epidermalis növekedési faktor 

(EGF) 
Formációt, reszorpciót fokozó hatása ismert 

  

Granulocyta/macrophag kolónia 

stimuláló faktor (GM-CSF) 

Osteoclastogenesis szabályozása, osteopetrosis 

pathomechanizmusában játszik szerepet 

  

Prosztaglandinok Csontreszorpció fokozása 
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2. 2. A csontanyagcsere hormonális szabályozása 

A csontanyagcsere szabályozásában hormonok, elsősorban a szisztémás kalciumszintet 

szabályozó úgynevezett kalciotrop hormonok, a parathormon (PTH), a calcitriol (1,25-

(OH)2D3), kalcitonin, nemi, mellékvese, pajzsmirigy, növekedési hormon, inzulin valamint a 

leptin vesz részt (2.táblázat).  

2. táblázat: Hormonok hatása a csontanyagcserére. 

Hormonok hatásai a csontanyagcserére 

Fokozott csontreszorpció   

Parathormon   

Glükokortikoidok    

Pajzsmirigy hormon (túltermelés, túladagolás) 

D vitamin metabolitok nagy adagban 

Leptin indirekt úton  

Csökkent csontreszorpció   

Kalcitonin    

Szexuálszteroidok    

Fokozott csontformáció   

Növekedési hormon    

D-vitamin metabolitok   

Szexuálszteroidok 

Inzulin 

Leptin    

Csökkent csontformáció   

Glükokortikoidok 

    
Forrás: Lakatos P, Takács I: Metabolikus csontbetegségek (1,9-11). 

 

A PTH közvetlen hatású a csontra és a vesére, közvetett módon hat a bélrendszerre. Közvetett 

hatására nő a bélből a kalcium felszívódása, a D-vitamin permisszív hatása révén, másrészt 

elősegíti a vesében az aktív D-vitamin képződését, közvetlen hatással a vesetubulusokban nő 

a kalcium-és csökken a foszfát-reabszorpció, a csontokból kalcium mobilizálódik. A 

csontreszorpció fő aktivátora, hatására nő az osteoclastok száma és aktivitása, gyorsul a 

csontturnover. PTH-receptorok csak az osteoblastokon találhatók, PTH hatására az osteocyták 

csonttápláló sejtből osteoclastokká alakulhatnak (osteocytás osteolysis). Az aktív D3 –vitamin 

nélkülözhetetlen a csontszövet (osteoid), kollagén szintéziséhez (TGFβ-termelés fokozása 

révén), az osteoblastok oszteokalcin termelődésének fokozásával biztosítja a mineralizációt, a 

csont interstialis terében pedig a megfelelő kalcium ellátást. Ugyanakkor fokozza a 

csontreszorpciót az osteoclast differenciálódás, aktiválódáson (RANKL hatás) keresztül. A 
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kalcitonin osteoclastokra történő hatása gyors, de átmeneti. A csontvédő tulajdonsággal 

rendelkező nemi hormonok, gátolják a csontbontást és fokozzák a csontképzést. Az 

ösztrogének fokozzák az OPG és csökkentik a RANKL kifejeződését, ezáltal az osteoclast 

aktiválást-az androgénekhez képest nagyobb mértékben- gátolják. Növelik a kalcitonin, 

csökkentik a PTH aktivitását, mely csontvédő tulajdonságuk mellett szól. Az ösztrogének 

hatásukat, receptoraikon, ösztrogén receptor α és β (ERα és ERβ) receptorokon keresztül 

fejtik ki, melyek az osteoblastokon, osteoclastokon és osteocytákon egyaránt megtalálható. A 

pajzsmirigyhormon és a növekedési hormon nélkülözhetetlen a csontok normális éréséhez, 

növekedéséhezés ásványianyag-tartalmának megőrzéséhez. A növekedési hormon hatását 

nem közvetlenül, hanem mediátorain, a szomatomedinen és inzulinszerű növekedési faktoron 

(IGF-I) keresztül fejti ki. A pajzsmirigyhormon csonthatása kettős, egyrészt az IGFI termelés 

serkentése révén fokozza az osteoblastok csontmatrix képzését és mineralizációját, másrészt 

növeli az osteoclastok számát és aktivitásukat (interleukin-6, TNFα hatás). A leptin a 

csonttömegre indirekt és direkt módon hat. Az indirekt szabályozás a hipotalamuszon 

keresztül történik ellentétes hatással, ugyanis egyfelől a szimpatikus idegrendszeren keresztül 

fokozza a csontbontást valamint a hipotalamuszban lévő neuropeptid CART (kokain 

amfetamin szabályozású transzkripció) expresszióját fokozva az osteoklasztok 

differenciációját gátolja, míg közvetlen úton a csontképzést segíti elő [9-11].  

2. 3. A csontok és a csontanyagcsere vizsgálata 

2. 3. 1. A csontmennyiség vizsgálata 

A metabolikus csontbetegségek vizsgálatában a denzitometria alapeszköz, mely a nagy 

pontosságú és megbízhatóságú, kis sugárterheléssel járó (1μSv), gyors, fájdalmatlan, 

számítógépes mérési eljárások gyűjtőneve. Az oszteodenzitometria sugárterhelését 

összehasonlítva a különböző forrásokból származó értékekkel a Melléklet I. táblázata mutatja 

be. Napjainkban a dual energy X-ray absorptiometry, (DXA, korábbi nevén DEXA) terjedt el, 

ahol a készülékkel kétdimenziós pásztázás után kapjuk meg az ásványianyag-sűrűséget, ezért 

itt nem valódi volumetriás, hanem úgynevezett felszíni denzitásról, ásványi csontsűrűségről 

[bone mineral density, BMD (g/cm
2
)] van szó. A BMD nemtől és kortól függ, ezért azt az 

azonos korú és nemű populációs átlagértékhez lehet hasonlítani, és az eltérést a populációs 

érték standard deviációjában kifejezni. Az így kapott Z-score azt jelzi, hogy a mért érték 

BMD megfelel-e az egészségesekben elvárhatónak. Kórosnak tekintendő, a Z-score +2 feletti 

vagy -2 alatti értéke. Az értékelés másik, gyermekekben nem alkalmazható módja, a T-score 
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megadása, mely a mért értéknek a csúcs-csontömegtől való eltérését fejezi ki. Többnyire 

nemzetközi gyermek referencia-adatbázisok terjedtek el, pedig az eltérő életmód, éghajlat és 

genetikai tényezők szerepe miatt még az európai népek között is közel 20 %-kal különbözhet 

a normális csontsűrűség. Törekedni kell hazai normál értékek használatára [1]. Speciális 

gyermekszoftver alkalmazásával teljes test denzitometria végezhető, mely a test 

ásványianyag-tartalmának pontos meghatározása mellett kisebb sugárterheléssel a 

testméretektől függetlenül, egyszerre ad felvilágosítást az axialis és a perifériás csontokról 

illetve alkalmas a test összetétel pontos meghatározására, a zsír és zsírmentes (sovány) 

tömegének és arányának mérésére is [28].  

2.3.2. Csontspecifikus biokémiai markerek 

A csont ásványianyag-sűrűség (BMD) mérése, mint statikus paraméter, csak a pillanatnyi 

állapotot tükrözi és nem ad felvilágosítást a csontforgalom dinamizmusába. Napjainkban 

jelentős módszertani előrelépést jelentett a csontforgalom biokémiai markereinek 

elérhetősége. Ezek a mérések nem invazívak, viszonylag olcsók és alkalmasak a rövid idő 

alatt bekövetkezett csontforgalmi változások mérésére. Gyermekkorban a modeling 

időszakában a csontmineralizáció folyamatainak korai felismerésében és kezelésében fontos 

szerepük van. Megfelelő nemenkénti referencia tartomány a megfelelő értékeléshez 

elengedhetetlen. A csontépítés és csontbontás biokémiai paramétereit a 3-4. táblázatban 

foglaltuk össze. 

3. táblázat: Csontépítés biokémiai paraméterei. 

Csontképzés markerei (szérum) 

Teljes (keringő) alkalikus foszfatáz (ALP)         

Több szövetből (máj, csont, bélrendszer, vese) származik, nem specifikus      

Emelkedett érték forrása: máj, csont           

Csont eredetű alkalikus foszfatáz (BAP)         

Osteoblasztok termelik             

Mért aktivitás arányos a csontépítéssel           

Oszteokalcin               

Osteoblastok termelik, nem kollagén eredetű fehérje         

Csontmatrixból reszorpció során kerül a keringésbe, csontképzés- és forgalom jelzője is 

C-és N terminális I. típusú kollagén extenziós propeptidek (PICP, PINP)   

Kollagén tripla hélix kialakításában vesznek részt         

Prokollagén tropokollagén átalakulás során hasadnak le       

Koncentrációjuk arányos az új kollagén képződés mértékével       
ALP-alkalikus foszfatáz; BAP-csont (bone) eredetű alkalikus foszfatáz; PICP-C terminális 

I. típusú kollagén extenziós propeptid; PINP-N.terminális I. típusú kollagén extenziós propeptid. 
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4. táblázat: Csontbontás biokémiai jellemzői. 

Csontbontás markerei   

Kollagén keresztkötések (vizelet és szérum)     

Kollagéndegradációs termékek         

Piridinolin (PYD) és deoxipiridinolin (DPD) keresztkötések                 

DPD csontspecifikusabb         

N-terminális telopeptid (NTx) és C-terminális telopeptid (CTx) 

Szérumkoncentráció mérése került előtérbe     

CTx α-forma-natív, β-forma-izomerizált, érettebb     

Négyféle CTx (βL, αL, βD, αD) mérésére van lehetőség   

β-crosslaps           

Gyakorlatban elterjedt forma         

Tartarátrezisztens savi foszfatáz (TRAP)     

Egyetlen osteoclast specifikus termék       

Vizelet hidroxiprolin űrítés         

Kollagénmentes diéta előfeltétel         

Kevésbé szenzítív és specifikus, háttérbe szorult     
PYD- piridinolin; DPD-deoxypiridinolin; NTx-N-terminális telopeptid; 

 CTx-C-terminális telopeptid; TRAP-tartarátrezisztens savi foszfatáz. 

 

2. 4. Csontfejlődés jellemzői gyermekkorban 

A csontfejlődést 70 %-ban genetikai tényezők határozzák meg, azonban a környezeti 

faktorok, a táplálkozás és rendszeres fizikai aktivitás a gyermekkor egész ideje alatt 

hozzájárulnak a csonttömeghez, míg a hormonális hatások szerepe a pubertás idején a 

legnagyobb [15,16]. Gyermekkorban a csontfejlődés főleg a csont méreteinek növekedését 

jelenti, mely nem egyenletes, feltűnő változás csecsemőkorban és pubertáskorban észlelhető. 

A törzscsontok növekedése a prepubertásban lassú marad, a pubertás idején hirtelen 

meggyorsul, majd mérséklődik az ütem és a másodlagos nemi jellegek kialakulása után 

befejeződik. A serdülés stádiumainak beosztását a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 

Marshall és Tanner munkássága alapján értékeljük [11], mely a Melléklet II.táblázatában 

található. A pubertás előtt és alatt a csontban zajló modelinget a növekedési hormon, IGF-I 

szabályozza, melyhez a nemi hormonok (androgén, ösztrogén) is hozzájárul. A lányok 

átlagosan 2 évvel korábban kezdenek el serdülni, mint a fiúk. A lányok gerincében 11-12 éves 

korban felgyorsuló ásványi anyag felhalmozódás csúcspontját 12-14 éves korban éri el. 

Pubertás alatt lányokban a csúcscsonttömeg csaknem 50 %-kal nő, míg fiúkban közel 15 %-os 

növekedést tapasztalható [15,16], azonban ekkor a tömeg/térfogat arány még kicsi, ezért ezen 

időszakban a csonttörések gyakoribbak. Az ásványi anyag beépülés sebessége lányokban15 

éves, fiúkban 16 éves kor után csökken, lányokban 18, fiúkban 20 éves kor táján megszűnik. 

A serdülőkor végén mérséklődik a PTH hatása, ugyanakkor a kalcitoniné fokozódik, a nemi 
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hormonok szintje egyenletessé válik [1]. A csontok felépítésében észlelhető nemi 

különbségek egyre kifejezettebbé válnak, androgén hatás következtében a periosteális 

csontképződés változatlanul gyors marad, így a fiúk végtagjai hosszabbak és csontjaik 

corticalis állománya is vastagabb lesz. Mindkét nemben észlelhető a pubertás alatt a 

testösszetétel változása is.  

2. 4. 1. Táplálkozás szerepe a gyermekkori csontfejlődésben  

A gyermekkorban a táplálkozás mind mennyiségi, mind minőségi szempontból kiemelt 

szereppel bír. A fehérjehiány alacsonynövést eredményezhet, károsodik a GH-IGF-I tengely, 

a csont formációja csökken. Ellentétben a felnőttekkel fiatalkorban a fokozott fehérjebevitel 

nem növeli a kalciumürítést. Az étrenddel optimálisan nem biztosítható kalcium bevitel esetén 

kalciumsók adása jön szóba. Néhány fontos élelmiszer kalcium, foszfor, D-vitamin tartalmát 

mutatja be a 5. táblázat.  

5. táblázat: Élelmiszerek kalcium, foszfor, D-vitamin tartalma. 

Élelmiszer (100g) 
Kalcium 

(mg) 

Foszfor 

(mg) 

D-vitamin 

tartalom (NE) 

Tej   120 70 56 

Sajtok 
trappista 600 400 

4-120 
ömlesztett 450 1000 

Tojás   21 88 400 

Máj   10 333 160 

Mák   968 800 ¯ 

Tőkehalmáj   10000 

 

A tej és tejtermékek, halak kalciumtartalom emelhető ki, míg a növényekben lévő oxál-és 

fitinsav oldhatatlan komplexet képezve a kalciummal, jelentősen rontja a felszívódását. A 

csontanyagcserében szintén fontos szerepet betöltő foszfor túlzott mértékű bevitele is 

csökkenti a kalcium felszívódását. A kalcium és a foszfor ideális aránya 1:1-1:1,5. Ez az 

arány az ömlesztett sajtok, húsok, hüvelyesek esetében jelentősen a foszfor irányába tolódik 

el. Magas foszfortartalma van még a szénsavas üdítőitaloknak, kiemelkedően a kólának. Ez 

utóbbi jelentős mennyiségű (250mg/l) koffeint is tartalmaz, mely a diuresis fokozásával 

negatív kalciumegyensúlyhoz vezethet [17]. A kalciumbevitelnek alkalmazkodnia kell a 

gyermekek növekedési fázisaihoz (6. táblázat). 
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6. táblázat: European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) konszenzus ajánlása 

2002-ben.  

      Kalcium (mg)   Foszfor (mg) D-vitamin (IU) 

Koraszülött   180/kg   140/kg   200-400+ 

Csecsemő   400   300*   200-800+ 

Gyermek     800   800*   0-400 

Serdülő     1200   1200*   0-1000 

Terhes és szoptató nő 1500   1500*   400-1000+ 

Krónikus betegségben 800-1200   800-1200*   400 

Gyógyszeres kezelés mellett 800-1200   800-1200*   0-1000 
* Normális táplálkozás esetén nincs szükség kiegészítésre. 

+ A napozás (UV) lehetőségek figyelembevételével. 

Forrás: Europ. Soc. Paediatr. Endocrinol.: Horm Res 2002; 58:39-51 (14). 

Napjainkban a szénsavas üdítőitalok nagymennyiségű fogyasztásával túlzott foszforbevitel 

történik, hyperphosphataemia alakul ki, majd csökken a szérum kalcium szint, amely 

szekunder hyperparathyreosist okozva csontvesztéshez vezet.  

2. 4. 2. D-vitamin jelentősége a csont és egyéb élettani folyamatokban 

A D-vitamin klasszikus, régóta ismert csontképző hatásán kívül ma már számtalan egyéb 

hatása vált ismertté. Vitaminnak nevezzük, de nem az, szervezetünkben külső forrás nélkül is 

keletkezik (napfény), valamint hormonná alakul, szigorú önszabályozó feed-back 

mechanizmus alapján. A napfény ultraibolya B sugárzás hatására a bőrben a 7-

dehydrokoleszterinből D-previtamin képződik, majd ebből alakul ki a D3-vitamin 

(kolekalciferol). Növényi sterolból D2 vitamin (ergokalciferol) keletkezik. Az élelmiszerek D-

vitamin tartalmának (μg) ismeretében az ajánlott D-vitamin bevitel (IU) a gyakorlatban 

alkalmazott átszámítással, 10 μg=400 IU könnyen meghatározható. A D3 vitamin 

zsíroldékony vegyület, a zsírsejtekben raktározódik. Az anyatej 1 literében 22 NE D-vitamin 

található. Megelőzésre a szakmai ajánlásnak megfelelően 400 NE/nap az ajánlott mennyiség, 

melyet koraszülöttek esetén ötnapos kortól, érett újszülöttek esetén kéthetes kortól egyéves 

korig folyamatosan, majd hároméves korig ősztől tavaszig kell alkalmazni. A D-vitamin 

kötőfehérje (vitamin D binding protein) segítségével a májba kerül, 25-hidroxiláz enzim 25-

OH –kolekalciferollá alakítja, ez még biológiailag inaktív forma. A vese proximális 

tubulusaiban 1-alfa-hidroxiláz enzim hatására, az aktív 1, 25 (OH)2D3 (calcitriol) jön létre [1, 

18,19]. Ez utóbbi hydroxilatio a PTH, kalcium és foszfor szintek szigorú szabályozása alatt 

áll. A D-vitamin képződését és hatásait az 5. ábra mutatja.  



 

17 

 
 

5. ábra: D-vitamin metabolizmusa és hatásai (20). 

 

 

2.4.2.1. D-vitamin hatásai 

D-vitamin klasszikus és nem vázrendszeri hatásai 

D-vitamin fő hatása, hogy a kalcium felszívódását a bélrendszerből illetve annak beépülését a 

csontba stimulálja. A D-vitamin sejtszinten hat az osteoblastok érésére, fokozza az érett 

osteoblastok oszteokalcin és kollagén szintézisét, de ugyanakkor azok RANKL expresszióját 

is [20]. Ismeretesek a D-vitamin úgynevezett nem vázrendszeri hatásai is, melyet a 7.táblázat 

szemléltet [21].  

7. táblázat: D-vitamin nem vázrendszeri hatásai. 

D-vitamin nem vázrendszeri hatásai 

Szövet Hatás 

Immunrendszer antivirális/bakteriális és tumorellenes 

Reproduktív szervek folliculogenesis/spermatogenesis stimulálása 

Hasnyálmirigy az inzulinszintézis/-szekréció serkentése 

Haemopoetikus szövetek 

antiproliferáció és differenciáció gátlás Bőr, izom, szív, porc 

Daganatok (tüdő, hasnyálmirigy, colon) 
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Kimutatták, hogy számos sejtben vannak D-vitamin receptorok, és az itt lokálisan képződő 1, 

25(OH)2D3 vitamin, mint aktív hormon, több mint 200, a sejtek működésében, 

differenciálódásában, apoptózisában szerepet játszó gének működését szabályozza. Kedvező 

hatását elsősorban immunmodulátorként légúti vírusok, HIV, Hepatitis C és Mycobacterium 

tuberculosis fertőzések esetében tapasztalták. Antitumor, inzulinrezisztencia-csökkentő és az 

idegrendszer és izmok közötti koordináció (anti-myopathia), szív-és érrendszerre ható 

kedvező hatásáról, valamint a terhességi eclampsia, koraszülések számának csökkenéséről 

számoltak be. Alzheimer kór kezelésében is ígéretesnek tűnik [20,24].  

2. 4. 3. Fizikai aktivitás szerepe 

A megfelelő tápanyagbevitel mellett a testmozgás is nélkülözhetetlen a normális 

csontfejlődéshez, ugyanis a fizikai terhelés a csúcs csonttömeget kedvezően befolyásolja. Az 

utóbbi években nemcsak a növekvő szervezetben, de a felnőttkori csontszövetben is 

jelentősnek tartják a csontra nehezedő fizikai erőterhelés szerepét, amelynek hatására a 

remodelling a már konszolidálódott csontszövetben is „átválthat” modellinggé. Frost 

úgynevezett mechanosztát elmélete szerint a csontrendszer nem magában, hanem az 

izomrendszerrel együttesen vizsgálható csupán, minthogy a kettő funkcionális egységet alkot. 

Az izomműködés folyamatos nyomási jeleket közvetít a csonthoz, melyet az osteocyta hálózat 

érzékel, ennek hatására IGFI-1-et és NO-t termelnek, amelyek mind a saját, mind az 

osteoblastok érését, működését segítik elő, és fokozzák a csont építését. Nem mindegy 

ugyanakkor, milyen hatás éri a csontot [1, 25 22]. Az izomerő hatása a csontra ugyan 

jelentősebbnek tűnik, mint magának a gravitációs erőnek az effektusa, a lehetséges 

mozgásformák közül mégis azok növelik leginkább a csonttömeget, amelyek egyúttal a 

gravitációs erő legyőzését is szolgálják. Újabb kutatások ismeretében a mechanikai hatás több 

mint 40 %-kal képes növelni a csont teherbírását. A csontot ért rendszeres fizikai terhelés a 

gyermekkorban a leghatékonyabb, de a serdülőkorban is jelentős még. Viszont fontos a 

mérték, mert a nagyon megterhelő sport is a csontbontás irányában hat [22]. Az izomműködés 

hiánya is csontbontással jár.  

2. 5. Csontritkulás gyermekkorban 

Csontritkulás (osteoporosis) a csontszövet mennyiségének megfogyása anélkül, hogy a 

szerves és szervetlen állomány aránya megváltozna. Primer és szekunder formákat 

különböztetünk meg. Gyermekkorban a denzitás kevésbé éles határértékei és a felnőttekhez 
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képest a törési rizikóval való kevésbé közvetlen kapcsolata miatt a csontritkulás megnevezés 

helyett inkább a csökkent ásványianyag megnevezés a megfelelő [1,26]. A gyermek 

csontjának növekedése és anyagcseréje fokozottabb, ezért a metabolikus csontbetegségek 

kifejezettebb tünetekkel járnak a felnőttekéhez képest [1]. 

2. 5.1. Primer osteoporosis 

Gyermekkorban az elsődleges forma előfordulása rendkívül ritka. Formatio helyett a 

reszorpció kerül előtérbe, csontképzés károsodik, fiziológiás hatásra mikrotörések jönnek 

létre. A kevesebb csontképzés miatt a hossznövekedés romlik, a csont vastagsága csökken, 

mely a későbbiekben makrotörésekhez vezet. 2 kórkép tartozik ide, melynek jellemzőit a 8. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

8. táblázat: Primér osteoporosisok gyermekkorban. 

  Osteogenesis imperfecta Juvenilis osteoporosis OPPG szindróma 

Családi 

anamnesis pozítív negatív pozítív 

Gyakoriság ritka ritka nagyon ritka 

Öröklődés autoszómális sporadikus autoszómális 

  recesszív v. domináns   recesszív 

Betegség kezdete veleszületett,kisdedkor pubertas előtt kisgyermekkor 

Betegség formái 4 típus (2.lethalis) 1 típus 1 típus 

Betegség tartama élethosszan tartó 1-4 év élethosszan tartó 

Tünetek kék sclera fehér sclera pseudoglioma 

  cataracta szemészeti eltérés nincs fiatalkori vakság 

  

dentinogenesis 

imperfecta normális fogazat normális fogazat 

  deformációk gyakoriak deformáció ritka/nincs 

deformáció 

ritka/nincs 

Radiológia vékony csontok osteoporosis osteoporosis 

Csontturnover fokozott fokozott csökkent 

1.típusú kollagén COLIA 1 v. 2 mutáció ép szerkezetű ép szerkezetű 

LRP5 gén ép szerkezetű ép szerkezetű inaktiváló mutáció 

Kezelés ortopédiai, rehabilitáció kalcitonin, kalcitriol szemészeti 

Prognózis biszfoszfonát ígéretes serdülőkor után javulás biszfoszfonát ígéretes 

OPPG- osteoporosis-pseudoglioma szindróma; COLIA 1 - I. típusú kollagén α1 gén;  

COLIA 2- I. típusú kollagén α 2 gén; LRP5- lipoprotein receptor-related protein 5 
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2. 5. 2. Szekunder osteoporosis 

Másodlagosan számos betegség következtében alakulhat ki a csontképződés és a 

csontreszorpció egyensúlyzavarának következményeként osteoporosis. Leggyakrabban 

endokrinológiai, gasztroenterológiai, krónikus vese-és májbetegségek, haemato-onkológiai 

kórképek állnak a háttérben, melyeket a 9. táblázatban foglaltunk össze. 

 

9. táblázat: Másodlagos csontritkulással járó betegségek, állapotok. 

Gyógyszerek 
Endokrin 

betegségek 
Gyomor-

bélrendszeri okok 

Vérképzőrendszeri 

betegségek 

Glükokortikoidok Hyperthyreosis Májbetegségek Leukaemia 

Antikoagulánsok Hypogonadismus Coeliakia Lymphoma 

Antikonvulzív 

szerek 
Cushing-szindróma Malabsorptiok Haemophilia 

Tumorellenes 

kemoterápia 

1-es típusú diabetes 

mellitus 

Gyulladásos 

bélbetegségek 

Haemolytikus 

anaemiák 

Citosztatikumok Hyperparathyreosis Életmód Myeloma multiplex 

GnRH agonista, 

antagonista 

Anorexia nervosa Tartós inaktivitás Szisztémás ok 

Primer hypadrenia 
Kalciumszegény 

étrend 
Cisztás fibrózis 

Forrás: Leövey A : Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve (22). 
 

Az olyan veszélyeztetett populációkban, akiknél az életkörülmények (táplálkozás, életmód) 

vagy krónikus betegség fennállása illetve rendszeres gyógyszerszedés miatt a csontfejlődés és 

az ideális csúcs-csonttömeg kialakulása károsodik, a másodlagos forma kialakulásával 

számolni kell. 

 

3. CÉLKITŰZÉSEK 

A gyermekgyógyászatban alapvető a növekedéssel és fejlődéssel kapcsolatos összetett 

folyamatok ismerete, a fejlődés optimális menetének, mérföldköveinek követése, valamint a 

normálistól való eltérés minél korábban történő felismerése. Igaz ez, a csontanyagcsere 

gyermekkori dinamikus változásaira is. Ezen időszakban a csont méreteinek folyamatos 

növekedése a kisgyermekkortól a serdülőkor gyors változásain át előfeltétele a felnőttre 

jellemző megfelelő paraméterek elérésének. Saját anyagunkban 2 napos, érett fiú újszülöttnél 

észlelt klinikai (átmeneti légzészavar, mindkét femur disztális harmadában intrauterin 

csonttörés maradványaként észlelt perioszteális meszesedés) és laboratóriumi tünetek (súlyos 

hypercalcaemia, alacsony vizelet kalcium űrítés, normális szérum intakt parathormon szint) 
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hátterében a későbbi folyamatos ellenőrzések során hypercalcaemiás szövődményt nem 

észleltünk, az újszülöttkori csontelváltozások reverzibilisnek bizonyultak. Ép pszichomotoros 

fejlődés mellett, 9 és fél éves korban fenti kórkép hátterében a kalciumérzékelő receptor 

(CaSR) de novo heterozigóta pontmutációja (R551K) és a CaSR génjének heterozigóta 

polimorfizmusa igazolódott (A986S). Gondozottunknál a hypercalcaemia változatlan mértéke 

mellett csont biomarkerek és csont ásványi anyag tartalom meghatározásokat terveztünk. 

Régiónkban a denzitometriás mérések német gyermek referencia tartományok alapján 

történnek és a csontanyagcsere biokémiai vizsgálatainak értékeléséhez gyermek referencia 

tartományok nem állnak rendelkezésre. Mindezek alapján a fenti ritka kórkép követéséhez, és 

a csontanyagcsere zavarok korai felismeréséhez, kezeléséhez hazai nem-, és életkor szerinti 

osteodenzitometriai és biokémiai paraméterek referencia tartományának ismerete szükséges. 

Ezen cél vezérelt minket, amikor Szombathely három iskolájában egészséges gyermekek 

csontanyagcsere vizsgálatát végeztük el, a serdülés dinamikus változásainak követésére, a 

Tanner stádiumok figyelembe vételével. Vizsgálataink előzetes szülői tájékoztatást és 

beleegyezést követően történtek. 

 

3.1. 6-18 éves gyermekeknél lumbális csont ásványianyag-tartalom és csont 

biomarkerek referencia tartományának meghatározása, táplálkozási 

szokásaik és fizikai aktivitásuk felmérésével  

406 gyermek részvételével osteodenzitometriai vizsgálatokat, lumbális (L1-L4) BMD [bone 

mineral density (g/cm
2
)] és BMC [(bone mineral content) (gr)] kettős energiájú röntgen 

abszorpciometria (DEXA) módszerrel, Lunar Prodigy géppel végeztük.  

Célunk biokémiai paraméterek nem és életkor szerinti referencia tartományának 

meghatározása volt. A csontépítés markerei közül, szérum oszteokalcin, míg a csontbontás 

jellemzői közül szérum β-crosslaps vizsgálat történt elektrokemilumineszcens módszerrel 

(Elecsys 2010 Analyzer, Roche). 

Dietetikus segítségével összeállított kérdőívben (Melléklet III. táblázat) tájékozódtunk a 

gyermekek napi kalciumbeviteléről, annak forrásáról. Korcsoportoknak megfelelően a 

szükséges napi kalciumbevitelt, alsó tagozatosoknál 800 mg/nap, felső tagozatban 1000 

mg/nap, középiskolásoknál 1200 mg/nap mennyiségben határoztuk meg. Felmértük a diákok 

körében a szénsavas üdítő- és kólafogyasztás mértékét is, valamint a gyermekek fizikai 
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aktivitását, versenyszerű illetve alkalomszerű és/vagy iskolai keretek között történő 

testmozgás történt-e. 

3.2. 6-16 éves gyermekek teljes test ásványianyag-tartalmának, 

testösszetételének és szérum PINP referencia tartományának 

meghatározása 

Teljes test ásványianyag-tartalom pontos meghatározása során testméretektől függetlenül 

felvilágosítást kapunk az axialis és a perifériás csontokról illetve lehetőség nyílik a test 

összetétel pontos meghatározására, a zsír és a zsírmentes (izom) tömegének és arányának 

mérésére is. E mérési technika lehetőségeit felhasználva, 237 gyermek (104 fiú, 133 leány) 

teljes BMD (TBMD) és BMC (TBMC), teljes zsírtömeg (kg), teljes test zsírmentes tömeg 

(kg) és úgynevezett végtagi zsírmentes testtömeg (kg) mérései [(appendicular lean body mass 

(APLBM)] történtek. Testösszetétel mérésekből zsírtömeg index [(fat mass index (FMI) 

kg/m
2
], teljes test zsírmentes [lean body mass index (LMI) kg/m

2
] és végtagi zsírmentes 

testtömeg index [(APLMI) kg/m
2
] számolása történt (kg/m2). Biokémiai vizsgálatainkat, a 

csontépítés további fontos markerével, a 1-es típusú teljes prokollagén amino-terminális 

propeptid (P1NP) referencia tartományának meghatározásával egészítettük ki. 

3.3. 7-16 éves gyermekek teljes test és lumbális csont ásványianyag-

tartalmának, és a testösszetétel, csontanyagcsere-paraméterek, nemi 

hormonok kapcsolatának vizsgálata  

A csonttömeg, testösszetétel, biokémiai paraméterek referencia tartományának 

meghatározásán túl vizsgáltuk, a serdülés előtt (Tanner I) és serdülőkorban (Tanner II-IV) a 

csonttömegre a testösszetétel, csont biokémiai paraméterek, nemi hormonok, parathormon 

hatását. Statisztikai elemzéseket követően meghatároztuk a csonttömeget leginkább 

meghatározó tényezőket.  

3.4. 6-10 éves gyermekek D-vitamin ellátottságának felmérése 

86 (43 fiú és 43 leány) kizárólag pre-pubertasban (Tanner I) lévő gyermek szérum 

25(OH)2D3-vitamin és kérdőíves feldolgozás alapján napi D-vitamin bevitelének elemzése 

történt. Vizsgáltuk a szakmai ajánlásoknak megfelelően 3 éves korban befejezett D-vitamin 

pótlás milyen módon befolyásolja a kisiskolások D-vitamin ellátottságát, valamint a csontok 

ásványi anyag tartalmát. Nemzetközi szakirodalom eredményei a D-vitamin pótlás 
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mennyiségének mielőbbi emelésére hívják fel a figyelmet. Saját eredményeinkkel szeretnék 

hozzájárulni a jelenlegi hazai ajánlások újraértékeléséhez.  

4. VIZSGÁLT GYERMEKEK, PARAMÉTEREK ÉS VIZSGÁLATI 

MÓDSZEREK 

4.1. Gyermekek lumbális BMD, BMC és szérum oszteokalcin, β-crosslaps 

referencia tartományának meghatározása, életmódi szokásaik értékelése 

(n=406) 

Vizsgálatainkat a Vas Megyei Markusovszky Kórház Gyermekendokrinológiai Gondozójában 

három korcsoportban végeztük. A vizsgálatok időpontja korcsoportonként eltérő időpontban 

történt: I. korcsoport (2008. április-május), II. korcsoport (2005. április-május), III. korcsoport 

(2003. október-2004. január). 

A helsinki Deklaráció szellemében, a gyermekek szülei előzetes tájékoztatást követően írásos 

belegyezésüket adták a vizsgálatba, amelyhez a regionális Kutatásetikai Bizottság engedélye 

rendelkezésre állt. Családi és egyéni anamnézisükről, étkezési, italfogyasztási, sportolási 

szokásaikról a szülők által kitöltött kérdőív alapján értesültünk (Melléklet III. táblázat). 

A vizsgálatban kizárólag egészséges, krónikus betegségben nem szenvedő, összesen 406 (175 

fiú és 231 leány) gyermek és serdülő vett részt. A családi anamnesisben tájékozódtunk 

csontritkulás előfordulásáról, míg a gyermekek kórtörténetében csonttörésről, krónikus 

betegségről, állandó gyógyszerszedésről, különös tekintettel a csontanyagcserét érintő 

kórképekre kaptunk információt. Az étkezési szokásoknál felmértük a napi kalcium- és D-

vitamin bevitelt természetes forrásokból illetve vitaminkészítmények, étrend kiegészítők 

formájában történő fogyasztásból [29]. A nemzetközi [14, 30] és hazai ajánlásoknak [14] 

megfelelően a szükségletet korcsoportonként határoztuk meg (10. táblázat).  

10. táblázat: Korcsoportok napi kalcium- és D-vitamin szükséglete. 

Korcsoportok 

Kalcium 

szükséglet 

(mg/nap) 

D-vitamin 

szükséglet (NE/nap) 

I. 800 400 

II. 1000 400 

III. 1200 1000 

 

Felmértük a szénsavas űdítőital és kólafogyasztás gyakoriságát (naponta, hetente, ritkán) és 

mennyiségét (mennyiség/alkalom) is. A csúcs-csonttömeg kialakításában a rendszeres 
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testmozgás alapvető fontosságú. A gyermekek és fiatalok körében a sportolási szokásokat, 

versenyszerű, alkalomszerű, csak iskolai keretek között történő illetve testnevelés alól 

felmentett csoportokban vizsgáltuk. A vizsgálatban résztvevő gyermekek nem testnevelés 

tagozatos iskolák tanulói voltak. A vizsgált populáció 406 gyermekből (175 fiú, 231 leány) 

állt, átlagéletkoruk 13,5±2,8 év volt. Korcsoportonkénti, nemek és Tanner stádiumok szerinti 

megoszlást a 11.-12. táblázatokban mutatjuk be. 

11. táblázat: A korcsoportok életkor, nemenkénti megoszlása (n=406). 

Korcsoportok Életkor (év) Esetszám (n=406) Fiúk Lányok 

I. 6-10 94 44 50 

II. 11-16 143 60 83 

III. 14-18 169 71 98 

 

12. táblázat: Fiúk-lányok Tanner stádium szerinti megoszlása (n=406). 

  Tanner I Tanner II  Tanner III Tanner IV  Tanner V  

n 88 37 67 60 154 

Fiúk 44 19 31 15 66 

Lányok 44 18 36 45 88 

 

Antropometriai mérések 

Testmagasság és testsúlyméréseket kalibrált SECA stadiometer és mérleg segítségével 

végeztünk (Vogel & Halke GmbH & Co. Hamburg, Németország). Testtömeg index (Body 

mass index, BMI) számolás a nemzetközileg elfogadott és használt képlet (kg/m
2
) 

segítségével történtek. Tekintettel az azonos korcsoporton belüli auxiológiai paraméterekben 

várható különbségre, mindhárom esetben (testmagasság, testsúly, BMI) Z-score 

meghatározást is végeztünk, az Országos Longitudinális és Gyermeknövekedés Vizsgálat 

eredményei alapján [31]. A serdülés stádiumait mindkét nemben a Tanner kritériumok alapján 

értékeltük [32]. 

 

Biokémiai vizsgálatok 

A laboratóriumi vizsgálathoz a vérvétel reggel 8 és 10 óra között történt az Endokrin 

Gondozónkban. A minták szállítása és a vér lecentrifugálása a mintavételt követő egy órán 

belül megtörtént. A rutin laboratóriumi vizsgálatok a következők voltak: szérum kalcium, 

foszfor, magnézium, albumin, alkalikus foszfatáz, melyek meghatározását a rutin méréseknél 

is alkalmazott fotometriás módszerrel (Roche, Modular) végeztük, a minták tárolása a 

feldolgozásig -20 C –on történt. Szérum oszteokalcin (OC), β-rosslaps (β-Cl) 
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meghatározásokat elektrokemilumineszcens, teljesen automatizált immunoassay (ECLIA, 

Elecsys 2010, Roche) módszerrel végeztünk. A tesztek analitikai szenzitivitása a következő 

volt. Oszteokalcin: 0,5 ng/ml (referencia tartomány: 0,5-300 ng/ml), β-crosslaps: 0,01 ng/ml 

(referencia tartomány: 0,01-6 ng/ml). 

 

Csontdenzitás mérések 

Lumbális (L1-L4) csontásványianyag-sűrűség BMD [(bone mineral density (gr/cm
2
)] és 

ásványi csonttömeg BMC [(bone mineral content (gr)] méréseket DXA Medical Systems 

Prodigy (Lunar, GE Health Care, USA) műszer és speciális gyermek szoftver (CORE 2002 

v.6.5) végeztük (6. ábra). A készülék megbízhatósága a vizsgálatok ideje alatt 0,6% volt, 

sugárterhelése 0,04 μS.  

 

 

6. ábra: Lumbális DXA vizsgálat (Lunar Prodigy készülékkel) gyermeknél.  
(szülő engedélyével) 

Statisztikai módszerek 

Az adatokat Rop Stat programcsomaggal dolgoztuk fel. Leíró statisztikaként az eloszlások 

elemzését követően, átlagot és SD-t vagy mediánt és kvartiliseket adtunk meg. A nemek 

közötti összehasonlítást t- próbával vagy Mann-Whitney teszttel végeztük. Statisztikailag 

szignifikánsnak a 0,05-nál kisebb p értékeket tekintettük. 
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4.2. Gyermekek teljes test BMD, BMC, testösszetétel és szérum PINP 

referencia tartományának meghatározása 

Vizsgálatainkat kettő korcsoportban: I. korcsoport (2008. április-május) és II. korcsoport 

(2005. április-május) végeztük. A vizsgálat etikai, adatgyűjtési, antropometriai 

csontdenzitometriai szempontjai megegyeznek a 4.1. pontban leírtakkal. 

A vizsgált populáció 237 gyermekből (104 fiú és 133 leány) állt, átlagéletkoruk 11,6±2,2 év 

volt. Korcsoportonkénti, nemek és Tanner stádiumok szerinti megoszlását a 13-14. 

táblázatokban mutatjuk be. 

13. táblázat: Életkor és nemek szerinti megoszlás (n=237). 

Korcsoportok Életkor (év) Esetszám (n) Fiúk (n) Lányok (n) 

I. 6-10 94 44 50 

II. 11-16 143 60 83 

 

 

 

14. táblázat: Nemek és Tanner stádiumok szerinti megoszlás (n=237). 

  Tanner I Tanner II Tanner III Tanner IV 

n 88 37 68 44 

Fiúk 44 19 32 10 

Lányok 44 18 36 34 

 

Csontdenzitás mérések  

Teljes test ásványianyag-tartalom és test összetétel meghatározást a 4.1. pontban említett 

DXA Lunar Prodigy készülékkel végeztünk. Teljes BMD (TBMD) és BMC (TBMC), teljes 

zsírtömeg (kg), teljes test zsírmentes (izom) tömeg és úgynevezett végtagi csonttömeg nélküli 

zsírmentes testtömeg mérések (appendicular lean body mass=APLBM) történtek. 

Testösszetétel mérésekből FMI, LMI, APLMI index számolása is történt (kg/m2).  

Biokémiai vizsgálatok 

Biokémiai vizsgálatainkat, a csontépítés szintén fontos markerével, az I-es típusú teljes 

prokollagén amino-terminális propeptid (PINP) referencia tartományának életkor és nemek 

szerinti meghatározásával egészítettünk ki. PINP meghatározások elektrokemilumineszcens, 

teljesen automatizált immunoassay (ECLIA, Elecsys 2010, Roche) módszerrel végeztünk. A 

teszt analitikai szenzitivitása 5 ng/ml (referencia tartomány: 5-1200 ng/ml) volt. 

Statisztikai elemzések 

Statisztikai elemzéseink megegyeznek a 4. 1. pontban leírtakkal. 
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4.3. Gyermekek teljes test és lumbális BMD és testösszetétel, csont 

biomarkerek, nemi hormonok kapcsolatának vizsgálata 

Vizsgálatainkat a 4. 2. pontban említett két korcsoportban: I. korcsoport (2008. április-május) 

és II. korcsoport (2005. április-május), 237 gyermek és serdülő (133 leány, 104 fiú) 

részvételével végeztük. A gyermekek Tanner stádiumának meghatározását követeőn két 

csoportot képeztünk: Tanner I (pubertás előtti állapot), Tanner II-IV (serdülőkor).  

Csontdenzitás mérések 

Csontdenzitás méréseink megegyeznek a 4.2. pontban leírtakkal.  

Biokémiai vizsgálatok 

Szérum osteocalcin (OC), β-crosslaps (β-Cl), parathormon intakt (PTHi), ösztradiol (E2) total 

tesztoszteron (T), 1-es típusú teljes prokollagén amino-terminális propeptid (PINP), 

thyreoidea-stimuláló hormon (TSH), folliculus stimuláló hormon (FSH) meghatározásokat 

elektrokemilumineszcens, teljesen automatizált immunoassay (ECLIA, Elecsys 2010, Roche) 

módszerrel történtek. A tesztek analitikai szenzitivitását és referencia tartományát a 15. 

táblázatban mutatjuk be. A vizsgálatok korcsoportonként eltérő időpontban történtek, 2005-

ben serdülőkorban (II. korcsoport) az ösztradiol I, míg prepubertásban (I. korcsoport) az 

ösztradiol II. tesztet alkalmaztunk. Laboratóriumi vizsgálatok jellemzőit és életkor és nemek 

szerinti referencia tartományait a 15.-16. táblázatok mutatják. 

15. táblázat: Laboratóriumi vizsgálatok jellemzői. 

Vizsgálat neve 

Analitikai 

szenzitivitás 

Referencia 

tartomány 

Ösztradiol I 36,7 pmol/l 36,7-16882 pmol/l 

Ösztradiol II 18,4 pmol/l 18,4-15871 pmol/l 

Tesztoszteron 0,069 nmol/l 0,069-52 nmol 

OC * 0,5 ng/ml 0,5-300 ng/ml 

β-Cl * 0,01 ng/ml 0,01-6 ng/ml 

P1NP * 5 ng/ml 5-1200 ng/ml 

PTHi  0,127 pmol/l 0,127-530 pmol/l 

FSH 0,1 mU/l 0,1-200 mU/l 

TSH 0,005 mIU/l 0,005-100.0 mIU/l 

* Gyermek referencia tartomány jelenleg nem áll rendelkezésre 
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16. táblázat: Laboratóriumi vizsgálatok életkor és nemek szerinti referencia 

tartományai 

Laboratóriumi vizsgálatok életkor és nemek szerinti referencia tartományai 

Paraméter Életkor (év) Lányok Fiúk Mértékegység 

Ösztradiol 

1-10 22-99 18,4- 73 

pmol/l 

Serdülőkor <132 <132 

Felnőttkor   28-156 

Menstruatios ciklus     

Follikuláris fázis 46-607   

Ovulatio 315-1828   

Luteális fázis 161-774   

FSH 

<1év 3,5 1,7 

U/l 

1-10 0,2-11,1 0,2-3,8 

11-13 2,1-11,1 0,4-4,6 

14-17 1,6-17,0 1,5-12,9 

Felnőttkor   1,5-12,4 

Follikuláris fázis 3,5-12,5   

Ovulatio 4,7-21,5   

Luteális fázis 1,7-7,7   

LH 

1 hónap-5 év <0,5 <0,4 

U/l 

6-10 <3,1 <1,4 

11-13 <11,9 0,1-7,8 

14-17 0,5-41,7 1,3-9,8 

Felnőttkor   1,7-8,6 

Follikuláris fázis 2,4-12,6   

Ovulatio 14-96   

Luteális fázis 1,0-11,4   

Tesztoszteron 

1-6 <0,07-0,35 0,1-1,12 

nmol/l 7-12 0,07-0,67 0,10-2,37 

13-17 0,1-2,5 0,98-38,5 

TSH 

0-12 hónap 1,36-8,8 1,36-8,8 

mU/l 
1-6 0,85-6,5 0,85-6,5 

7-12 0,28-4,3 0,28-4,3 

13-17 0,51-4,3 0,51-4,3 

FT4 

0-12 hónap 13,9-26,1 13,9-26,1 

pmol/l 
1-6 12,1-22,0 12,1-22,0 

7-12 13,9-22,1 13,9-22,1 

13-17 13,6-23,2 13,6-23,2 

FT3 

0-12 hónap 4,5-10,5 4,5-10,5 

pmol/l 
1-6 3,8-8,2 3,8-8,2 

7-12 3,8-8,6 3,8-8,6 

13-17 3,7-7,7 3,7-7,7 

     



 

29 

Parathormon intakt 

5-6 0,1-1,4 0,46-1,7 

pmol/l 

7-8 0,28-2,6 0,26-2,8 

9-10 0,21-3,2 0,48-3,6 

11-12 0,45-3,6 0,26-2,6 

13-14 0,17-3,9 0,15-2,7 

15-16 0,13-4,1 0,47-3,8 

25(OH)D3 Gyermekkor >75 >75 nmol/l 

 

Statisztikai módszerek 

Az adatok elemzése IBM SPSS szoftver (20.0 változat) segítségével történt. Eredményeinket, 

az eloszlások elemzését követően átlag és SD illetve medián és kvartilisek segítségével 

jellemeztük és T-próbákkal vagy Mann-Whitney teszttel értékeltük. A kapcsolatot a függő 

változók: TBMD és L1-L4 BMD és független változók: OC, β-Cl, nemi hormonok 

(ösztrogén, tesztoszteron), és testösszetétel paraméterek között (zsírtömeg index és végtagi 

LMI) egyváltozós és stepwise (lépésenkénti) többváltozós lineáris regresszióval végeztük. 

Statisztikailag szignifikánsnak a 0,05-nál kisebb p értékét tekintettük. 

 

4.4. Kisiskolások D-vitamin ellátottságának vizsgálata 

Vizsgálatainkat az I. korcsoport (Tanner I) 86 pre-pubertasban lévő gyermek szérum 25(OH)2 

D3-vitamin és kérdőíves feldolgozás alapján napi D-vitamin bevitelét dolgoztuk fel.  

Biokémiai vizsgálatok 

Szérum 25 (OH)2 D3vitamin meghatározások elektrokemilumineszcens, teljesen automatizált 

immunoassay (ECLIA, Elecsys 2010, Roche) módszerrel történt.  

A teszt analitikai szenzitivitása:4 ng/ml (10 nmol/l), optimális szérum 25(OH)2D3 szintje: ≥ 

30 ng/ml (75nmol/l). A referenciaértékek meghatározása normál haematológiai, PTHi szint 

(15-65 pg/ml) és kálciumértékek birtokában, D-vitamint nemszedő egészséges személyek 

bevonásával történt. 

Statisztikai elemzések 

Statisztikai elemzéseink megegyeznek a 4.1. pontban leírtakkal. 
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5.0. EREDMÉNYEK 

5.1. Gyermekek auxiológiai, csontdenzitási, biokémiai paramétereinek, 

életmódi szokásainak korcsoportonkénti elemzései (n=406) [saját 

közlemények:1,3,5]. 

A vizsgált paramétereket a Melléklet (IV-VI). táblázatai mutatják be. 

 Az I. korcsoportban lévő gyermekek auxiológiai adatai a Z-score értékeket is 

figyelembe véve referencia tartományban voltak. Szignifikáns eltérést a nemek között a 

testmagasságban észleltünk. Kalcium bevitelük elérte az életkornak megfelelő referencia 

tartományt (> 800mg/nap), ugyanakkor a D-vitamin bevitel jelentősen elmaradt 

(fiúk:72NE/nap és a lányok:76 NE/nap) az ajánlásoktól (400NE/nap). Lányok lumbális 

ásványianyag-tartalma magasabb volt a fiúkénál. Szignifikáns különbséget az L1-L4 BMD 

értékben lehetett kimutatni. A vizsgált csont biomarkerek közül a csontépítésben meghatározó 

szérum OC érték szignifikánsan magasabb volt lányokban (p <0,02). 

 A II. korcsoportban 143 egészséges serdülő (60 fiú) vizsgálata történt. Auxiológiai 

paramétereik mindkét nemben normális tartományban voltak. Napi kalcium bevitelük az 

életkori normális tartományt kissé meghaladta (> 1000mg/nap), azonban D-vitamin bevitelük 

jelentősen elmaradt az ajánlásoktól (1000NE/25μg/nap). Mindkét csontdenzitási paraméter 

(L1-L4 BMD, BMC) a lányokban volt szignifikánsan magasabb (p <0,01). Míg a szérum OC, 

β-Cl értékek a fiúknál voltak szignifikánsan magasabbak (p <0,001).  

 A III. korcsoportban 169 egészséges a serdülést csaknem befejező fiatal (71 fiú) 

vizsgálata történt. Auxiológiai paraméterek közül a fiúk testmagasság, testmagasság Z-score, 

testsúly és testsúly Z-score értéke szignifikánsan meghaladta a lányokét. Napi kalcium-

fogyasztásuk az életkori normális tartományt nem érte el (> 1000mg/nap), D-vitamin 

bevitelük (fiúk mindössze 12 NE/nap, lányok 16 NE/nap) jelentősen elmaradt az ajánlásoktól 

(1000 NE/nap). A fiúk csont biomarker (OC, β-Cl) és csontdenzitási (L1-L4 BMD, BMC) 

értékei szignifikánsan magasabbak voltak a lányokéhoz képest.  

Szénsavas üdítőital fogyasztás felmérése korcsoportonként 

A szénsavas üdítőitalok, kiemelten a kólafogyasztás felmérése is megtörtént, amit a 17. 

táblázat mutat be. 



 

31 

17. táblázat: Szénsavas üdítőital fogyasztási szokások az I-III korcsoportokban (n=400). 

Üdítőital fogyasztás 

típus kategóriák 

az I. korcsoportban 

(n=88)* 

a II. korcsoportban 

(n=143) * 

a III. korcsoportban 

(n=169) * 

fiúk  lányok fiúk  lányok fiúk  lányok 

n=44 % n=44 % n=60 % n=83 % n=71 % n=98 % 

kóla 

naponta   1 <1 21 35 25 31 38 54 36 37 

hetente 8 18 5 11 39 65 58 69 13 18 10 14 

nem 36 82 34 69     20 28 52 52 

egyéb 

naponta 8 21 9 21 22 37 24 29 33 46 46 47 

hetente 11 25 3 1 17 28 25 30 13 18 16 16 

nem 25 56 32 72 21 35 34 40 25 35 36 38 

*0,5 l/naponta vagy hetente meghatározással 

Kisgyermekkorban a kólafogyasztás még nem jellemző, inkább egyéb szénsavas üdítőitalok a 

népszerűbbek. A II. korcsoportban a kólafogyasztás is mindkét nemben megfigyelhető már. A 

serdülők harmada fogyaszt 0,5l/nap mennyiségű kólát. Az egyéb szénsavas üdítőitalok 

gyakorisága is emelkedett az I. korcsoporthoz képest. Serdülőknél a kólát fogyasztók körében 

a naponta történő fogyasztás aránya mindkét nemben emelkedett, ugyanakkor a nem-

fogyasztók száma a II. korcsoporthoz képest nőtt. Ezt a lányok esetében észlelhető több mint 

50%-uk nem fogyaszt kólát. Egyéb szénsavas üdítőitalt mindkét nem gyakrabban (közel 

50 %) fogyaszt.  

Sportolási szokások felmérése korcsoportonként 

A sportolási szokásokat a 18. táblázat elemzi. Testnevelés alól felmentett gyermek és serdülő 

a vizsgált mintában nem volt. 

18. táblázat: Sportolási szokások az I -III. korcsoportokban (n=400). 

Sportolási szokások 

típus 

az I. korcsoportban 

(n=88)* 

a II. korcsoportban 

(n=143) * 

a III. korcsoportban 

(n=169) * 

fiúk  lányok fiúk  lányok fiúk  lányok 

n=44 % n=44 % n=60 % n=83 % n=71 % n=98 % 

Aktívan/ 

versenyszerűen 
23 52 28 63 19 32 33 40 22 31 19 19 

Alkalomszerűen/ 

iskolában 
21 47 16 36 41 69 50 60 49 69 79 79 
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A kisiskolások körében mindkét nemben az aktívan sportolók aránya jelentős fiúk (52 %, 

lányok 63%). A serdülőknél az aktív sportolási kedv csökkenését észleljük, a fiúk közel 

harmada (32%), míg a lányok kevesebb, mint fele (40 %) sportol rendszeresen. A III 

korcsoportban tovább romlik a helyzet. A fiúk harmada még aktívan sportol, de a lányoknak 

csak közel 20 %-a űz versenyszerű sportot. 

5.2. Auxiológiai, biokémiai és lumbális BMD, BMC paraméterek nemek, 

életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban (n=406) [saját 

közlemények: 1,3,5,7]. 

A vizsgálatban résztvevő gyermekek és serdülők auxiológiai, biokémiai (szérum β-crosslaps, 

oszteokalcin), és csontdenzitási (L1-L4 BMD, BMC) paramétereinek nemek, életkor és 

Tanner stádiumok szerinti elemzéseit a Melléklet (VII.-XII. táblázatok) tartalmazza. 

A szérum β-crosslaps értékek mediánjait nemek, életkor szerinti bontásban a 7. ábra mutatja 

be. 

 
7. ábra: Szérum β-crosslaps értékek mediánjai nemek és életkor szerinti bontásban 

(n=406). 
Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05.  

 

Lányokban a szérum β-crosslaps értékének emelkedése 11-12 éves korra tehető, míg fiúban 2 

évvel később, 13-14 éves korban éri el csúcspontját. A serdülés kezdetének eltérő időpontját a 

két nem között jól szemléltetik elemzéseink szignifikáns eltérései (p<0,05).  

* 

* 

* 
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Fiúk szérum β-crosslaps értékeinek életkor és Tanner stádiumok szerinti meghatározása 

(n=175) 

A szérum β-crosslaps paraméterek életkor és Tanner stádium szerinti mediánjait fiúkban a 8. 

ábra szemlélteti. 

 
8. ábra: Szérum β-crosslaps értékek mediánjai az életkor és Tanner stádiumok szerint 

fiúkban (n=175). 

 

A csont anyagcsere biokémiai markerének értéke gyermekekben nemcsak életkor, hanem 

Tanner stádiumoktól is függ, tükrözi a növekedési sebességet. A legmagasabb szérum β-

crosslaps értékek 13 éves korban voltak mérhetők. A serdülés csontanyagcserére ható 

összetett hatását, még jobban tudjuk érzékeltetni a szérum csont biomarkerek életkor és 

Tanner stádium szerinti vizsgálatával. A diagramon jól látható, hogy a serdülés a 

csontforgalom dinamikus markereit is befolyásolja.  

Lányok szérum β-crosslaps értékeinek életkor és Tanner stádium szerinti 

meghatározása (n=230). 

Lányok szérum β-crosslaps paramétereit a Melléklet (X.) táblázata tartalmazza. Tanner 

stádiumok alapján történő elemzésekből az alacsony esetszám (n=1) miatt egy 9 éves (Tanner 

II-IV.) leányt kivettünk. Lányok szérum β-crosslaps mediánjait életkor és Tanner stádiumok 

függvényében a 9. ábra mutatja. 
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9. ábra: Szérum β-crosslaps értékek mediánjai életkor és Tanner stádiumok szerint 

lányokban (n=230). 

 

Lányok esetében a szérum β-crosslaps csúcspontja 11-12 éves korra tehető, mely összhangban 

van a növekedési sebesség elindulásával. 11 éves életkorban a serdülés másodlagos jegyeit 

mutató leányoknál jelentősen magasabb szérum β-crosslaps értékek igazolódtak, a csont 

turnover fokozódását alátámasztva. 

Lányok szérum oszteokalcin (OC) értékeinek életkor és Tanner stádiumok szerinti 

meghatározása (n=230). 

A szérum oszteokalcin mediánjait nemek és életkor szerinti bontásban a 10. ábra mutatja. 
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10. ábra: Szérum oszteocalcin értékek mediánjai nemek között életkor szerint (n=406). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05. 

 

Lányokban a növekedési ütem csökkenését, 13 éves kortól a csont turnover markerek 

csökkenése is követi. Fiúkban mindez 14-15 éves korra tehető, a csökkenés mértéke kisebb 

ütemű.  

Fiúk szérum OC értékeinek mediánjai az életkor és Tanner stádiumok szerint (n=175) 

Szérum oszteocalcin értékek életkor és Tanner stádiumok szerinti mediánjai a 11. ábrán 

látható. 

 
11. ábra: Szérum oszteokalcin értékek mediánjai életkor és  

Tanner stádiumok szerint fiúknál (n=175). 

* 

* 

* 

* 
 



 

36 

 

Azonos életkorú, de különböző Tanner stádiumban lévő fiúknál, jelen esetben 15 éves fiúk 

szérum OC értéke Tanner II-IV stádiumban jelentősebb magasabb, Tanner V. stádiumban 

lévő társaiknál. A nemi hormonok csontépítésre gyakorolt meghatározó szerepét fenti 

eredmények is alátámasztják. A szérum oszteokalcin (csontépítés) mediánjait életkor és 

Tanner stádium szerinti bontásban a 12. ábra mutatja lányokban. 

 
12. ábra: Szérum oszteokalcin értékek mediánjai életkor és Tanner sádiumok szerinti 

bontásban lányokban (n=231). 

 

A szérum oszteokalcin értékek csúcspontja lányokban jelentősebb korábban, már 11 éves 

életkorban észlelhető. Feldolgozásunkban 11 és 15 esztendős, eltérő Tanner stádiumú 

lányoknál a szérum OC értékek eltérései jól láthatók.  

Lumbális BMD, BMC értékek nemek és életkor szerinti bontásban (n=406) 

A csontdenzitási paramétereket (L1-L4 BMD, BMC) életkor és Tanner stádium szerinti 

bontásban a Melléklet (XI-XII) táblázatai mutatják. 

L1-L4 BMD értékek átlagait nemek között, korcsoportonként a 13. ábra mutatja be. 
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13. ábra: L1-L4 BMD értékek átlagai nemek és életkor szerint (n=406). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05. 

 

A nemek közötti összehasonlításban jól látható a lányok L1-L4 BMD értéke 16 éves korig 

magasabb a fiúkhoz hasonlítva, szignifikáns eltérést 11 és 15 éves kor között tapasztaltunk. 17 

évesen csaknem azonos értékű mindkét nemben, és 18 éves korban a fiúk értéke már 

meghaladja a lányokét. L1-L4 BMC értékek átlagai nemek és életkor szerint a 14. ábrán 

látható.  

 

14. ábra: L1-L4 BMC értékek átlagai nemek és életkor szerint (n=406). 
Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05. 

 

A lányok LBMC értékei 12 éves kortól emelkednek, míg a fiúké csak 15 éves kortól azonban 

jelentős mértékben. 

* 
* 

* * 
* 

* 

* 
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Lumbális BMD, BMC átlagok életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban fiúkban 

(n=175) 

 

Fiúk L1-L4 BMD átlagait a 15. ábra szemlélteti. 

 
15. ábra: Fiúk L1-L4 BMD átlagai az életkor és Tanner stádiumok  

szerinti bontásban (n=175). 

 

Fiúk L1-L4 BMD értékei az életkor előrehaladtával emelkednek, csúcspont 18 éves korban 

látható, a lumbális BMD értékek az életkor és Tanner stádiumok szerint változnak. L1-L4 

BMC átlagokat fiúkban a 16. ábra mutatja be. 

 

 
16. ábra: L1-L4 BMC átlagok az életkor és Tanner stádiumok szerint fiúkban (n=175). 
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Mindkét diagramon jól látható a fiúk serdülési ütemének későbbi kezdete, ugyanakkor azonos 

életkoron belül, a serdülés ütemének előrehaladtával a jelentősebb magasabb csont ásványi 

anyag beépülés mértéke. 

 

Lányok lumbális BMD, BMC értékei életkor és Tanner stádiumok szerint (n=230) 

Csontdenzitási (L1-L4 BMD, BMC) paraméterek életkor és Tanner stádiumok szerinti 

meghatározásának eredményei leányoknál a Melléklet (XII.) táblázatában található. 

Lányok L1-L4 BMD értékeinek életkor és Tanner stádiumok szerinti átlagait a 17. ábra 

szemlélteti. 

 
17. ábra: Lányok L1-L4 BMD átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint (n=230). 

 

Lányok L1-L4 BMD értékeinek emelkedése folyamatosnak mondható, jelentős kiugrások 

nélkül. 

Az L1-L4 BMC átlagok életkor szerint lányokban a 18. ábrán látható. 
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18. ábra: L1-L4 BMC átlagok életkor és Tanner stádiumok szerint lányokban (n=230). 

 

Lányoknál az ásványi anyag beépülés emelkedése már 11 éves korban kezdetét veszi. 16 éves 

korban a serdülés befejeződésének közeledtével azonos életkoron belül a Tanner V. 

stádiumban lévő lányok csont ásványianyag beépülése kisebb mértékű. 

5.3. Biokémiai, teljes test BMD, BMC és testösszetétel paraméterek 

meghatározása 6-16 éves gyermekekben (n=237) 

Szérum PINP értékek mediánjai nemek között, korcsoportonként (n=237). 

Szérum PINP vizsgálatot szintén a csontépítés jellemzőjeként tartjuk számon, az értékek 

mediánjait a nemek között a 19. ábra mutatja be. 

 
 

19. ábra: Szérum PINP értékek mediánjai nemek között, korcsoportonként (n=237). 
Nemek közötti szignifikáns eltérés: *p<0,05. 

 

* 

* 

* 

* 
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A szérum PINP értékek lányokban 11-12 éves korban érik el csúcspontjukat, fiúkban 13 éves 

korban és az emelkedés üteme jelentősebb fokú. Szignifikáns eltérések idpontjai a két nem 

között a serdülés eltérő kezdetét igazolják. 

 

Szérum PINP értékek életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban fiúkban és 

lányokban (n=237), saját közlemények: [1, 5, 7] 

 

Mindkét nemben szérum PINP meghatározás is történt, melynek eredményeit a Melléklet 

(XVII-XVIII.) táblázatai mutatnak be. 

 

Szérum PINP értékek meghatározása életkor és Tanner stádiumok szerint fiúkban 

(n=104) 

Feldolgozásunk eredményét a 20. ábra szemlélteti. 

 
 

 
20. ábra: Szérum PINP értékek mediánjai életkor és Tanner stádiumok  

szerint fiúkban (n=104). 

 

Fiúkban a szérum PINP értékek jelentősebb emelkedése 12 éves fiúkban (Tanner II-IV), míg 

a csúcs-érték 13 éves korban észlelhető. 

Szérum PINP értékek meghatározása életkor és Tanner stádiumok szerint leányokban 

(n=132) 

Lányok szérum PINP értékeinek mediánjait a 21. ábra szemlélteti. 
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21. ábra: Szérum P1NP értékek mediánjai életkor és Tanner stádiumok szerint 

lányoknál (n=132). 
 

Lányokban 9 éves korban észlelhető emelkedés, a csontépítés fokozódását 11 éves már 

serdülő lányoknál a szérum PINP mediánok emelkedése jól tükrözi. 13 éves kortól 

jelentősebb ütemű csökkenés észlelhető. 

 

Denzitometriai vizsgálatok (TBMD, TBMC) eredményei nemek és életkor szerinti 

bontásban (n=237) 

Mindkét nem teljes test ásványi anyag tartalmának és testösszetétel paramétereinek 

meghatározását életkor és Tanner stádiumok szerint DEXA Lunar Prodigy készülékkel 

végeztük. TBMD, TBMC vizsgálataink nemek közötti összehasonlítását a 22-23. ábrák 

mutatják be. 

 
22. ábra: TBMD paraméterek átlagai nemek és életkor szerinti bontásban (n=237). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: *p<0,05. 
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A két nem TBMD értékének emelkedése 10 éves korig csaknem együtt halad. Ezt követően a 

lányok TBMD értéke kisfokú, egyenletes emelkedést mutatva megelőzi a fiúk TBMD értékét. 

TBMC paraméterek átlagait nemek és életkor szerint a 23. ábra szemlélteti. 

 

 

 
23. ábra: TBMC paraméterek átlagai nemek között, életkor szerint (n=237). 

 

TBMC paraméterek emelkedése 8 éves kortól mindkét nemben jelentősebb mértékű, a lányok 

értékei 11 éves korban meghaladják a fiúkét. 14 éves kortól a fiúk értékei folyamatosan 

emelkednek, megelőzve a lányokét. Szignifikáns eltérés a nemek között nem igazolódott. 

Teljes test BMD, BMC átlagokat életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban mindkét 

nemnél a Melléklet (XIII-XIV). táblázatai tartalmazzák. 

 

TBMD, TBMC értékek életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban, fiúkban 

(n=104) 

 

Feldolgozásunk eredményeit a 24-25. ábrák szemléltetik. 

 

 



 

44 

 
24. ábra: 7-16 éves fiúk TBMD átlagai az életkor és Tanner stádiumok szerint (n=104). 

 

A fiúk ásványi anyag beépülésének emelkedése 16 éves korban észlelhető. 

 
25. ábra: 7-16 éves fiúk TBMC átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint (n=104). 

 

Élettani ismereteket igazolóan az életkor előrehaladtával emelkednek a teljes BMD és BMC 

értékek. Azonos életkorban (11 év) a serdülés megindulásával magasabb paraméterek 

jellemzik a fiúkat. 

 

Lányok TBMD, TBMC értékeinek meghatározása életkor és Tanner stádiumok szerint 

(n=132) 
 

Lányok TBMD, TBMC értékeinek életkor és Tanner stádiumok szerinti bontását a 26-27. ábrák 

tartalmazzák. 
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26. ábra: TBMD értékek átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint lányoknál (n=132). 

 

 
27. ábra: Lányok TBMC értékei az életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban 

(n=132). 

A csont ásványianyag beépülés 11 éves korban veszi kezdetét, ebben az életkorban a serdülés 

jegyeit már mutató lányoknál magasabb értékekkel. 

 

Testösszetétel elemzések nemek, életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban 

(n=237) 

Testösszetétel paraméterek nemek, életkor és Tanner stádiumok szerinti bontásban a 

Melléklet (XV-XVI.) táblázatai mutatják. 8-16 éves gyermekek teljes test zsírtömeg és teljes 

test és végtagi zsírmentes testtömeg paramétereinek nemek közötti összehasonlítását végeztük 
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el. Elsőként a teljes zsírtömeg paraméterek átlagait nemek és életkor szerint a 28.  ábra 

mutatja be. 

 
28. ábra: Teljes zsírtömeg átlagai nemek között életkor szerint (n=237). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05. 

 

A teljes zsírtömeg paraméterek mindkét nemben 13 éves korig párhuzamosan haladnak és 

mérsékelt emelkedést mutatnak, a lányok értékei ezen időszakban is már mindvégig 

meghaladják a fiúk értékeit. 14 éves kortól a lányok teljes zsírtömeg értékei jelentősen 

emelkedést mutatnak, mely anyagunkban 16 éves korban éri el csúcspontját. Fiúk 15 éves 

korig csökkenést mutatnak, majd kisebb mértékű emelkedés következik. 

 

Fiúk teljes zsírtömeg életkor és Tanner stádiumok szerinti meghatározása (n=237). 

Feldolgozásunk eredményeit a 29. ábra mutatja. 

 
29. ábra: Teljes zsírtömeg értékek átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint fiúkban 

(n=104). 
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A fiúk teljes zsírtömeg paraméterei azonos életkorban, eltérő Tanner stádiumban jelentősen 

különböznek. Ezt az értékelésnél szintén figyelembe kell venni.  

Lányok teljes test zsírtömegének értékelése életkor és Tanner stádiumok szerint 

(n=133). 

Lányok testösszetétel paramétereit a 30. ábra szemlélteti. 

 

 
30. ábra: Lányok teljes zsírtömeg paramétereinek átlagai életkor és Tanner stádiumok 

szerint (n=104). 

 

Lányok teljes test zsírtömeg értékeinek emelkedése már 7 éves kortól egyenletes üteműnek 

mondható, mely a serdülés kezdetével további emelkedést mutat. Azonos életkoron belül a 

serdülés indulásával magasabbak a teljes zsírtömeg átlagok.  

 

Teljes és végtagi zsírmentes testtömeg meghatározása nemek és életkor szerint (n=237) 

A teljes és zsírmentes testtömeg értékek eredményeit nemek és életkor szerint a 31-32. ábrák 

mutatják be. 
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31. ábra: Zsírmentes testtömeg paraméterek átlagai nemek és életkor szerint (n=237). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: *p<0,05. 

 

A zsírmentes testtömeg értékei mindkét nemben egymáshoz közeli, csaknem azonos ütemű, 

párhuzamos emelkedést mutatnak. 13 éves korban, mely a fiúk serdülésének kezdete, 

nagyobb ütemű, emelkedés észlelhető, mely csúcspontját 16 éves korban éri el. A lányok 

zsírmentes testtömeg értékei 14 éves korban észlelt csúcspontot (serdülés befejezésének 

közeledte) követően fokozatos csökkenést mutatnak. 

 
32. ábra: Végtagi zsírmentes testtömeg paraméterek átlagai nemek, szerint (n=237). 

Nemek közötti szignifikáns eltérés: * p<0,05. 

A végtagi zsírmentes testtömeg értékei, melyek leginkább közelítenek az adott egyén 

izomtömegéhez, hasonlóak a teljes zsírmentes testtömeg értékek alakulásához a két nemben. 

13 éves korban a fiúk értékei jelentősebb emelkedést mutatnak. 
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Fiúk teljes és végtagi zsírmentes testtömegének meghatározása életkor és Tanner 

stádiumok szerint (n=133) 

Eredményeinket a 33-34. ábrák szemléltetik. 
 

 
33. ábra: Fiúk teljes zsírmentes testtömeg átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint 

(n=104). 
 

 

34. ábra: Fiúk végtagi zsírmentes testtömeg átlagai életkor és Tanner stádiumok szerint 

(n=104). 

 

A teljes test és végtagi zsírmentes testtömeg értékei 11 éves kortól jelentős emelkedést 

mutatnak, még a serdülés kezdetén járó fiúknál is, mely megfelel a két nem eltérő 

testösszetételében lévő különbségeknek. Eredményeink szintén felhívják a figyelmet az 

azonos életkorban, különböző Tanner stádiumokban történő értékelésre.  
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Lányok teljes zsírmentes és végtagi testtömegének meghatározása életkor és Tanner 

stádiumok szerint (n=133) 

 

Feldolgozásunk eredményeit a 35-36. ábrák mutatják. 
 

 
35. ábra: Lányok teljes zsírmentes átlagai az életkor és Tanner stádiumok szerint 

(n=133). 

 

 
36. ábra: Lányok végtagi zsírmentes testtömeg átlagai az életkor és Tanner stádiumok 

szerint (n=132). 

 

A teljes és a végtagi zsírmentes testtömeg paraméterekben csaknem 15 éves korig egyenletes 

emelkedés észlelhető, melyet azonos életkoron belüli a serdülés kezdete további emelkedést 

eredményez. Összességében a vizsgált testösszetétel paraméterek esetében megállapíthatjuk, 

hogy a Tanner stádiumokat a pontos értékeléshez mindkét nemben figyelembe kell venni. 
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5.4. Teljes test és lumbális csont ásványianyag-tartalom (BMD) és a 

testösszetétel, csontanyagcsere-paraméterek, nemi hormonok 

kapcsolatának vizsgálata (n=237) [saját közlemények: 10, 11] 

 

A vizsgálatban résztvevő gyermekek auxiológiai, táplálkozási (kalcium-és D-vitamin bevitel), 

csontdenzitometriai adatait a Melléklet összevont (XIX). táblázata tartalmazza. 

Fizikális vizsgálat alapján Tanner stádiumok szerint 2 csoportot, Tanner I (kisgyermekkor, 

prepubertás), Tanner II-IV (serdülőkor, mid-pubertás) képeztünk. Munkánkban az auxiológiai 

paraméterek értékelése, a pubertás változásainak pontosabb követése céljából testmagasság, 

testsúly és BMI Z-score meghatározások is történtek. A fiúk szignifikánsan magasabbak 

voltak a lányoknál. Azonban nemek közötti szignifikáns különbséget a testmagasság, testsúly, 

BMI-Z-score értékekben nem észleltünk. Átlagos napi kalcium bevitelük az életkori 

ajánlásokat meghaladta (800 mg/nap illetve1000 mg/nap), míg átlagos D-vitamin bevitelük 

jelentősen elmaradt az ajánlásoktól (400 NE/nap).  

Szignifikáns nemek közötti különbségek gyermek-és serdülőkorban 

Lányokban magasabb szérum ALP, PTHi és L1-L4 BMD értékeket prepubertásban és 

magasabb zsírtömeget és FSH szinteket pubertasban igazoltunk. A csont turnover szintek 

serdülő fiúkban emelkedtek. Fiúkban mindkét Tanner csoportban emelkedett teljes zsírmentes 

és végtagi LMI értékeket mértünk. 

Csont biomarkerek, nemi hormonok, csonttömeg és test összetétel paraméterek fiúkban 

és lányokban különböző Tanner stádiumokban.  

A vizsgált paramétereket a pontosabb elemzés miatt az egyes Tanner stádiumokban külön-

külön is a Mellékletben (I. ábra) mutatjuk be. A szérum csont biomarkerek csúcspontja 

fiúkban Tanner II, míg lányokban Tanner III stádiumban volt. Az ösztradiol szintek 

lányokban a pubertás egész időtartama alatt magasabbak voltak. Tanner III.-IV.stádiumban 

lehetett kimutatni fiúkban a tesztoszteron termelés csúcspontját, míg lányokban a zsírtömeg 

index (FMI) csúcspontját igazoltuk. A serdülés vizsgált időtartama alatt (Tanner I-IV), a 

fiúkban a végtagi LMI, míg lányokban a L1-L4 BMD emelkedését észleltük. 
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Egyváltozós lineáris regresszió eredményei 

Az egyváltozós lineáris regresszió elemzések eredményei a Mellékletben (XX-XXI. 

táblázatok) kerülnek bemutatásra. Függő változó a TBMD és az L1-L4 BMD volt. Független 

változóként a szérum osteocalcin (csontépítés markere), β-crosslaps (csontbontás markere), 

nemi hormonok (ösztradiol, tesztoszteron), és a testösszetétel paraméterek (zsírtömeg index és 

végtagi LMI) szerepeltek, a Tanner stádiumok (I. és II-IV.) figyelembevételével. 

Összefüggések pre-pubertásban és serdülőkorban  

A csont turnover markerek (OC, β-Cl) a csonttömeggel csak prepubertasban lévő fiúkban 

voltak kapcsolatban. Kisgyermekkorban és serdülőkorban pozítív szignifikáns kapcsolat volt 

a nemi hormonok, végtagi LMI és TBMD között. Lányokban pre-pubertásban a csont 

turnover markerek pozítív összefüggését igazoltuk a TBMD és az L1-L4BMD között és 

negatív kapcsolatát serdülőkorban. Szintén lányokban mindkét Tanner csoportban pozítív 

összefüggés volt az ösztradiol szintek, zsírtömeg index, végtagi LMI és BMD (teljes és L1-

L4) között. 

Fiúk csonttömegének meghatározó tényezői Tanner stádiumok figyelembevételével 

Az elemzéseket lépésenkénti (stepwise) többváltozós lineáris regresszió segítségével 

végeztük. Az eredmények a Melléklet (XXII-XXIII.) táblázataiban található. 

A modellben a végtagi LMI, szérum β-Cl változók pozítív szignifikáns hatását igazoltuk 

kisgyermekkorban. Serdülőkorban a szérum ösztradiol, tesztoszteron értékek és végtagi LMI 

pozítív szignifikáns hatást gyakorolnak a TBMD-re. Az oszteokalcin szignifikáns negatív 

hatását az L1-L4 BMD-re bizonyítottuk. 

Lányok csonttömegének meghatározó tényezői Tanner stádiumok alapján 

Prepubertásban a zsírtömeg index, ösztradiol szintek, végtagi LMI, szérum β-Cl értékek 

pozítív szignifikáns hatását igazoltuk a csonttömegre. Serdülőkorban az oszteocalcin erős 

negatív szignifikáns hatást gyakorolt mindkét csonttömeg paraméterre. Végtagi LMI és a 

szérum ösztradiol szintek szignifikáns pozítív hatását igazoltuk. 
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5.5. 6-10 éves egészséges gyermekek D-vitamin ellátottságának vizsgálata 

(n=86) [saját közlemények: 6,8,9] 

Vizsgálatainkat 86 prepubertasban lévő gyermek szérum 25(OH)2 D3vitamin és napi D-

vitamin bevitelét kérdőíves feldolgozás alapján dolgoztuk fel. 6-10 éves gyermekek D-

vitamin ellátottságának összefoglalását a 19. táblázat mutatja. A fiúk szérum 25(OH)D3 és a 

lányok PTHi értéke szignifikánsan magasabb volt p<0,02). 

19. táblázat: 6-10 éves gyermekek D-vitamin ellátottságának vizsgálata. 

Vizsgált 

paraméter Lányok (N=43) Fiúk (N=43)   

  Átlag SD Átlag SD p    

25(OH)D3 

(nmol/l) 58,90 12,40 66,10 15,20 0,02 

   

PTHi (pmol/l) 5,00 1,50 4,00 1,30 0,002    

Kalcium (mmol/l) 2,39 0,12 2,38 0,08 0,18    

(albuminra korrigált)        

Foszfor 1,50 0,15 1,60 0,15 0,43    

Magnézium 0,90 0,06 0,90 0,05 0,45    

 

A D-vitamin ellátottságot a nemzetközileg elfogadott ajánlásoknak [30,33-34,36-37,39]. 

megfelelően szérum 25(OH)D3 szinttel jellemeztük (20. táblázat). 

 

20. táblázat: D-vitamin ellátottság értékelése a szérum 25(OH)D3 szintek alapján. 

Szérum 25(OH)D3 

szint (nmol/)     
Vitamin ellátottság értékelése 

≤ 50,0 Hiány 

50,1-75,0 Elégtelen 

> 75,0 Optimális 
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A vizsgált gyermekek D-vitamin ellátottsága a 37. ábrán látható. 

37. ábra: Gyermekek D-vitamin ellátottsága (n=86). 

 

A gyermekek mindössze 16 %-nál igazoltunk optimális >75nmol/l szérum 25(OH)D3 szintet. 

A napi D-vitamin bevitel mennyiségeit a 21. táblázatban mutatjuk be. 

 

21. táblázat: Gyermekek D-vitamin bevitelének (NE/nap) megoszlása (n=82). 

D-vitamin 

bevitel (NE/nap) 
Lányok (N=43) Fiúk (N=40) 

  N Median Q25  Q75 N Median Q25  Q75 

<200 33 72 56  80 33 64 60  76 

200-400 9 280 256  290 7 256 232  276 

>400       

 

Mindkét nem D-vitamin bevitele jelentősen elmarad az ajánlásoktól (400 NE/nap). 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

Az életkorra és nemre lebontott gyermekkori referencia tartományok ismerete a gyermekkori 

csontanyagcsere-zavarok korai felismerésében és helyes kezelésében elengedhetetlen. 

 Munkánk során elsőként célul tűztük ki, hogy hazánk dunántúli régiójában 7-18 éves 

egészséges gyermekek és serdülők lumbális (L1-L4) gerinc BMD (gr/cm
2
) és BMC (gr) 

ásványi anyag tartalmát, szérum oszteokalcin és β-crosslaps paramétereit életkor, nemek, 

Tanner stádiumok figyelembevételével hazánk dunántúli régiójában meghatározzuk. Célunk, 

hogy adatainkkal hozzájáruljunk a hazai referencia tartományok megállapításához, így a 

jelenleg német standard felhasználásával működő DXA készülékek hazai gyermek referencia 

adatbázissal történő átállításához valamint a biokémiai paraméterek gyermek referencia 

tartományának meghatározásához. A gyermekkori csontfejlődést meghatározó környezeti 

tényezők közül kérdőíves feldolgozást követően felmértük a gyermekek étkezési és sportolási 

szokásait. Törekedtünk a napi kalcium (mg)- és D-vitamin (NE) bevitel meghatározására, az 

üdítőital fogyasztása kiemelten a kólafogyasztás mértékére. 

 7-16 év közötti gyermekek teljes test csontdenzitási (TBMD, TBMC), testösszetétel 

paramétereinek és biokémiai markerének (szérum P1NP) referencia tartományát határoztuk 

meg.  Prepubertásban és a serdülés Tanner II-IV. stádiumaiban vizsgáltuk a csonttömeg és a 

teljes test zsírtömeg és zsírmentes tömeg, nemi hormonok, csont biomarkerek kapcsolatát. 

 6-10 éves alsó tagozatos gyermekek körében vizsgáltuk a gyermekkori 

csontfejlődésben kulcsszerepet játszó D-vitamin szérum [25(OH)2 D3] szintjét, valamint 

felmértük a táplálékkal bevitt D-vitamin mennyiségét (NE/nap).  

Vizsgálatainkat a gyermekgyógyászatban kiemelt szerepet játszó előrelátó, megelőző 

szemlélet vezérelte. Gyermekkorban, sőt kisgyermekkorban végzett csontdenzitometriai 

(DXA) vizsgálatok végzése szokatlannak tűnik, hiszen ezek a vizsgálatok elvégzése a felnőtt, 

de még inkább az idős korral kapcsolódik össze a köztudatban. A hazánkban is 

népbetegségnek számító, közel 1 millió embert érintő csontritkulás és a következményes 

mintegy 30.000-40.000 csigolyatest-törés eredete sokszor a gyermekkorig nyúlik vissza. Az 

elsődleges csontritkulás felnőttkorral ellentétben (változókor, időskor) gyermekeknél nagyon 

ritka. Gondoljunk csak az osteogenesis imperfecta illetve a juvenilis osteoporosis kórképekre. 

Azonban a másodlagos csontritkulás kialakulásának lehetőségével gyermekkorban is 

komolyan számolnunk kell. Elsősorban egyéb alapbetegség miatti állandó gyógyszerszedés 

(haematológiai, pulmonológiai, belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai kórképek), 

gyulladásos bélbetegségek felszívódási zavarai, belső elválasztású mirigyek (pajzsmirigy, 
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mellékpajzsmirigy, mellékvese) betegségei következtében. Mindezek ismeretében a csontok 

egészségének, megfelelő ásványi-anyag tartalmának megalapozását, a genetikailag 

meghatározott csúcs-csonttömeg maximális, környezeti tényezők figyelembevételével elérést 

már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ez ad magyarázatot a már 6 éves kisgyermekek 

bevonásával végzett vizsgálatainknak.  

Az ásványi csonttömeg meghatározására a DXA (kettős energiájú röntgensugár elnyelődés) 

vizsgálat úgynevezett felszíni denzitásról (gr/cm
2
), míg a perifériás csonton (radius epiphysis) 

végzett kvantitatív komputertomográfia (pQCT) volumetriás csontsűrűségről (gr/cm3) ad 

információt [38]. A DXA vizsgálatnál a pQCT-vel ellentétben a növekedés során változó 

csontméreteket nem kell figyelembe venni. Mindkét vizsgálat sugárterhelése minimálisan 

alacsony, elhanyagolható (1 μSv). A pQCT eljárással végzett mérések előnye még a corticalis 

és trabecularis csont fejlődésének elkülönült vizsgálati képessége. Hátránya a distalis 

csontvégek változékony összetétele és biológiai viselkedése, illetve az axiális csontokat 

leginkább érintő metabolikus változások vizsgálatára nem alkalmas. A tudomány fejlődésével 

azonban teljes test csontsűrűségmérés módszerének bevezetésével és sugárterhelésének 

minimalizálása (0,04Sv) révén a gyermekek esetében ez a módszer vált elfogadottá [1,28,40], 

hiszen egyszerre ad felvilágosítást az axialis és a perifériás csontokról illetve alkalmas a test 

összetétel pontos meghatározására, a zsír és zsírmentes (sovány) tömegének és arányának 

mérésére, megfelelő gyermek referencia-adatbázis birtokában. Napjainkban nemzetközi 

referencia adatbázisok terjedtek el, pedig az eltérő életmód, környezeti és genetikai tényezők, 

éghajlat szerepével számolnunk kell. Még európai népek között is közel 20 %-kal 

különbözhet a normális csontsűrűség. Emiatt törekednünk kell hazai normál értékek 

használatára, különösen érvényes ez a fejlődésben lévő gyermekek változó csontméreteinek 

vizsgálatakor. Gyermekek denzitometriás vizsgálatát csak gyermekkori referenciaértékekkel 

rendelkező készülékkel szabad végezni és minden esetben meg kell jelölni, hogy az értékelés 

a kronológiai korhoz vagy egyéb fejlődési paraméterekhez hasonlítva történt [1]. 

 

6.1. Auxiológiai, biokémiai, csontdenzitometriai (lumbális BMD, BMC) 

paraméterek, életmódbeli szokások, nemek, korcsoportok és Tanner 

stádiumok szerinti vizsgálata  

A gyermekkori csontfejlődés rendkívül összetett folyamat, az optimális fejlődéshez megfelelő 

táplálkozás, rendszeres fizikai aktivitás, izommunka, ép anyagcsere helyzet, a csontképzés és 

csontbontás egyensúlya, nyomelemek és hormonok optimális szintje szükséges, gondolunk itt 
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elsősorban a nemi hormonok, növekedési hormon, IGF-I, és leptin meghatározó szerepére 

[12].  

A gyermekkori csontfejlődés vizsgálata nem könnyű feladat, hiszen a csont ásványi anyag 

beépülése, mértéke nemenként, életkoronként, serdülés Tanner stádiumai szerint változik. 

 Prepubertásban a hosszú csöves és axiális csontok növekedése lassú marad. A 

csontban ilyenkor zajló modelinget, a növekedési hormon (GH) és a kis koncentrációjú 

androgén és ösztrogén segíti. Azonban a csont mineralizációjában csaknem mindegyik 

hormon szerepet játszik. A pubertás előtt átlagosan az ásványi csonttömeg 4 %-kal nő évente. 

A nemi hormonok elválasztásában jelentős mennyiségi különbség még nincsen, fiúk esetében 

az LH- és tesztoszteron-elválasztás mértéke közel azonos a lányokéval [1]. 

A csont fejlődését befolyásoló tényezők fenti összetett és életkoronként jelentősen különböző 

hatása miatt korcsoportonkénti elemzést is végeztünk.  

Az I. korcsoportban, prepubertásban (6-10 év) lévő fiúk szignifikánsan magasabbak voltak a 

lányoknál. Ugyanakkor a serdülés korábbi kezdetét lányokban a csont ásványi anyag tartalom 

beépülés, a L1-L4 BMD szignifikánsan (p<0,02) magasabb értéke veti fel. Ezt több 

munkacsoport prepubertásban lévő gyermekek csontanyagcsere vizsgálatánál igazolta [13,41]. 

 Serdülőkorban a gyermekek gyors változásokon mennek keresztül a test méretét, 

alakját, testösszetételét illetően, nemeken belül nagy egyéni különbségekkel. Ezen időszakban 

alakulnak ki a fiatal felnőtt végleges testarányai és méretei, bekövetkeznek a legjelentősebb 

változások a növekedés és fejlődés terén. Felgyorsul a súlybeli gyarapodás is, gyorsan 

változnak a külső nemi jellegek. A hossznövekedési sebesség görbéje eléri csúcspontját, majd 

ezt követi közel fél éves késéssel a súlygyarapodás sebességének tetőzése. Pubertás idején a 

gyors csontnövekedés hosszirányban és vastagságban a modeling következménye. A 

hossztengelyen az androgén és ösztrogén együttesen hat, a vastagságot endosteális és 

periosteális csontképződés növeli [1]. A csúcscsonttömeg csaknem 50%-kal emelkedik, az 

ásványi anyag beépülés a hossznövekedés sebességével párhuzamos, melyben a növekedési 

hormon, IGF-I és a nemi hormonok szerepe jelentős [15, 16]. 

A II. korcsoportban, (11-16 év) a serdülők auxiológiai paramétereiben szignifikáns 

különbséget nem észleltünk. Mindkét csontdenzitási paraméter (L1-L4 BMD, BMC) a 

fiúkban szignifikánsan magasabb volt, mely alátámasztja a fiúkban később kezdődő, de 

összességében elhúzódóbb és nagyobb ütemű csont ásványi anyag beépülést. 

 Serdülőkor későbbi fázisában a nemi hormonok vérszintjének emelkedésével gátló 

hatást fejtenek ki hossznövekedésre az epiphysisfugák lezárásával. A lányok átlagosan két 

évvel korábban kezdenek serdülni a fiúknál, a menarche megjelenését követően a növekedés 
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üteme lassul, majd leáll. Fiúknál a pubertás nemcsak később kezdődik, hanem elhúzódóbb is. 

A zsírsejtek által termelt leptin, az ép pubertás lefolyásában is szerepet játszik, hiányában 

késik a pubertás [14]. A nemi hormonok szerepe a serdülés végén is jelentős, hiszen hatásukra 

az endosteális felszínen gátlódik a csontbontás, mérséklődik a parathormon hatása, a 

kalcitonin termelődése fokozódik. A fiatal felnőttkor határán a nemi különbségek a 

csontokban is megjelennek. A fiúk magasabbak a lányoknál, csontjaik hosszabbak és 

szélesebbek, csontjaik corticalis állománya is vastagabb. A trabeculák száma azonban 

prenatálisan már meghatározott, az életkorral nem változik, csak a trabecula vastagsága 

növekszik. 

III. korcsoportban, (14-18 év) vizsgált, a serdülést csaknem befejező kamasz fiúk 

auxiológiai paraméterei (testmagasság, testmagasság Z-score, testsúly, testsúly Z-score) 

értéke az irodalmi adatokkal összhangban [15] szignifikánsan meghaladta a lányokét. A 

lumbális ásványi anyag beépülés további jelentős emelkedést mutat mindkét nemben, mely 

összhangban van ezen időszak pubertáskori növekedési ütem felgyorsulásával [42,43]. 

Csontdenzitási értékek (L1-L4 BMD, BMC), 6-18 éves gyermekek, azonos életkorú ,változó 

Tanner stádiumában csoportjában a serdüléssel összhangban változtak. Az értékek 

emelkedése mindkét nemben Tanner II. stádiumban meghaladta a prepubertásban észlelt 

eredményeket, Tanner IV.stádium paraméterei még magasabbak voltak a felnőttkori (Tanner 

V.) értékekhez képest.  

A kisiskoláskortól a serdülés összetett hormonális folyamatain át egészen a felnőttkor 

küszöbéig, a csontanyagcsere paraméterek életkorral történő változásait elsőként a 

csontanyagcsere biokémiai paramétereinek birtokában elemeztük. 

Szérum OC, β-crosslaps, P1NP értékek nemek, életkor és Tanner stádiumok szerinti 

értékelése 

A biokémiai vizsgálatok célja a csontanyagcsere dinamikájának megítélése, a csontbontás és 

képződés mértékének meghatározása, a csont turnover követése, a csont anyagcsere 

betegségek elkülönítő diagnosztikája, a kezelés hatékonyságának megítélése és követése [1]. 

Ezen értékek is az életkorral változnak. Alkalmazásuk gyermekkorban csak életkorra és 

nemekre lebontott referencia tartományok birtokában lehetséges. Munkánkban 8-18 éves fiúk 

és lányok csont turnover markereinek vizsgálatainál, szérum OC, β-crosslaps (I-III. 

korcsoport), PINP (I-II. korcsoport) értékei azonos életkorban, de különböző Tanner 

stádiumban eltérést mutattak. A csontépítés (szérum OC, PINP) és csontbontás (β-crosslaps) 

értékei a különböző Tanner stádiumokban jól tükrözik a növekedési sebesség változásait. 

Azonos életkoron belül különböző Tanner stádiumokban a mért értékekben lévő 



 

59 

különbségeket a referencia tartományok megállapításakor figyelembe kell venni. Csont 

turnover markerek emelkedése lányokban mindhárom esetben (szérum OC, PINP, β-

crosslaps) 11-12 éves korra tehető, míg fiúkban 2 évvel később, ugyanakkor jelentősebb 

ütemű növekedéssel, 13-14 éves korban éri el csúcspontját az irodalmi adatokkal 

megegyezően [13]. A serdülés kezdetének eltérő időpontját a két nem között jól szemléltetik 

elemzéseink szignifikáns eltérései (p<0,05). Lányokban a növekedési ütem csökkenését, 13 

éves kortól a csont turnover markerek csökkenése is követi. Fiúkban mindez 14-15 éves korra 

tehető, a csökkenés mértéke kisebb ütemű. A felnőttkor küszöbén, a növekedési ütem 

lassulásával, a csont biokémiai paraméterei jelentősen csökkenés mutatnak a serdülés fokozott 

ütemű növekedéséhez képest (Tanner II-IV. stádium). Ezen időszakot már jellemzi a serdülés 

színes, egyénenként is változatos képe, de a gyermekek serdülési stádiuma még nem érte el a 

serdülőkor végét (Tanner V. stádium). 

Denzitometriai vizsgálatok, lumbális BMD, BMC paraméterek elemzése nemek, életkor 

és Tanner stádiumok szerint 

Vizsgálatainkban mindhárom korcsoport részt vett. Eredményeink alátámasztják a már ismert 

csontanyagcsere élettani ismereteket, a lányok gerincében 11-12 éves korban felgyorsuló 

ásványi anyag beépülést, mely legnagyobb sebességgel, 12-14 éves korban történik. 

Felmérésünkben is a lányoknál 11 és 13 éves korban szignifikánsan magasabb értékeket 

észleltünk. Lányokban 15 éves, fiúkban 18 éves kor után mérséklődik az ásványi anyag 

beépülése [1]. 

Anyagunkban a lányok L1-L4 BMD értéke 15 éves korig szignifikánsan magasabb volt a 

fiúkhoz képest. Még 16 éves korban is meghaladta a fiúkét, és csak 17 évesen volt a két nem 

paramétere közel azonos értékű. 18 éves korban a fiúk értéke már meghaladja a lányokét. 

Hasonló eredményről más munkacsoport is beszámolt [43,44]. 

L1-L4 BMC paraméterekben a lányok értékei 14 éves korig haladják meg a fiúkét, majd 16 

évesen a két érték csaknem azonos marad. Ezt követően szétválik a két nem L1-L4 BMC 

értéke, fiúké egyenletes emelkedése észlelhető. Faulkner munkacsoportja 12-13 éves 

lányoknál és 17 éves fiúknál igazolt szignifikáns lumbális BMC emelkedést [45]. Saját 

anyagunkban lányokban a lumbális ásványianyag beépülés kezdete (11-12 év) megegyezett az 

irodalmi adatokkal, viszont az ásványianyag csökkenés később, 15-16 éves korban vette 

kezdetét. Fiúkban a csontépítés 13-14 évesen indult és még 18 éves korban is emelkedést 

mutatott. Saját vizsgálatunkban is igazoltuk a lumbális BMC további emelkedését a serdülés 

vége felé fiúknál. [42,43]. 
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6.2.Teljes test BMD, BMC, testösszetétel paraméterek nemek, életkor és 

Tanner stádiumok szerinti vizsgálata 

Denzitometriai vizsgálatok (teljes test BMD, BMC) eredményei nemek között 

Teljes test denzitometriai vizsgálat, a test ásványianyag-tartalmának pontos meghatározása 

mellett kisebb sugárterheléssel a testméretektől függetlenül, egyszerre ad felvilágosítást az 

axialis és a perifériás csontokról [1]. Vizsgálataink 7-16 éves korban (I.+II.korcsoport) 

végeztük. A két nem TBMD értékének emelkedése 10 éves korig csaknem együtt halad. Ezt 

követően a lányok TBMD értéke kisfokú, egyenletes emelkedést mutatva megelőzi a fiúk 

TBMD értékét. Nemek közötti szignifikáns eltérést 12 éves korban tapasztaltunk, míg 

Maynard [66] és Faulkner [45] munkacsoportja 16-18 év közötti fiatalokban igazolta. 16 éves 

korban a fiúk értéke egyértelműen magasabb a lányokhoz hasonlítva [42]. TBMC 

paraméterek mértékének emelkedése 8 éves kortól mindkét nemben jelentősebb mértékű, a 

lányok értékei 11 éves korban meghaladják a fiúkét. 14 éves kortól a fiúk értékei 

folyamatosan emelkednek, megelőzve a lányokét. A TBMC paraméterek serdülés befejeztével 

történő diszkrét emelkedését mi is igazoltuk lányokban [42]. Ugyanakkor nemek közötti 

szignifikáns eltérést Maynard [46] és munkatársai 15-18 év közötti szignifikáns 

eredményeivel szemben, felmérésünkben nem igazolódott. 

Testösszetétel paraméterek változása nemek, életkor és Tanner stádiumok szerint 7-16 

éves korban 

A teljes test denzitometriai vizsgálatok segítségével lehetőség nyílik a test összetétel pontos 

meghatározására, a zsír- és zsírmentes (sovány) testtömeg mérésére, arányának megadására. 

A teljes zsírtömeg paraméterek lányokban kezdettől fogva meghaladják a fiúk értékeit, 13 

éves korig azonban csaknem párhuzamosan haladnak. 14 éves kortól a lányok teljes zsírtömeg 

értékei jelentősen emelkedést mutatnak, 16 éves korban elért csúcspontig. Fiúk 15 éves korig 

csökkenést mutatnak, majd kisebb mértékű emelkedés következik. Hasonló eredményt más 

munkacsoportok is igazoltak [13, 47]. A végtagi zsírmentes testtömeg értékek,- mely 

leginkább közelítenek az adott egyén izomtömegéhez-hasonlóak a teljes zsírtömeg értékek 

alakulásához a két nemben, 13 éves korban a fiúk értékei jelentősebb emelkedést mutatnak 

[47-49]. A teljes és végtagi zsírmentes testtömeg értékek mindkét nemben csaknem azonos 

ütemű emelkedést mutatott 13 éves korig. Ezt követően, a fiúk serdülésének kezdetével 

nagyobb ütemű emelkedés észlelhető, 16 éves korban elért csúcsértékkel. Lányok 14 éves 

korban észlelt legmagasabb értékét fokozatos csökkenés követi, mely a serdülés 

befejezésének közeledtét jelzi. A végtagi zsírmentes testtömeg értékek,- mely leginkább 
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közelítenek az adott egyén izomtömegéhez-hasonlóak a teljes zsírtömeg értékek alakulásához 

a két nemben, 13 éves korban a fiúk értékei jelentősebb emelkedést mutatnak [47-49]. 

Mindkét nemben a testösszetétel paraméterek jelentősen eltértek azonos életkorban és eltérő 

Tanner stádiumokban.  

Eredményeink megfelelnek a nemek közötti ismert testösszetétel változásoknak, azonban 

DXA módszerrel történt testösszetétel elemzések, életkor és Tanner stádiumok szerinti 

bontásban nem állnak rendelkezésre régiónkban. 

Összegezve az azonos életkorú, de eltérő Tanner stádiumú fiatalok csontanyagcsere 

paraméterek (biokémiai, csontdenzitometriai, testösszetétel elemzés) értékelésénél a Tanner 

stádiumokat figyelembe kell venni, a csonttömeg fejlődésének megbízhatóbb követése 

céljából. Másképp értékelendő a már serdülés stádiumait mutató gyermek életkorához képest 

alacsonyabb csontturnover vagy csonttömeg értéke, mint azonos életkorú, de még 

prepubertásban lévő társának szintén alacsony értéke. Ugyanis a serdüléssel összhangban az 

előzőekben bemutatott növekedési ütem felgyorsulását és a csonttömeg értékeinek 

emelkedését várnánk. Eredményeink felhívják a figyelmet a Tanner stádiumok 

meghatározására a referencia tartományok megállapítása esetén. 

 

6.3.Csontanyagcserét befolyásoló tényezők prepubertásban és 

serdülőkorban 

A kisiskoláskortól a serdülőkorig számos tényező összetett hatásával kell számolnunk. 

Munkánkban 7-16 éves gyermekeknél csonttömeg (TBMD, TBMC), testösszetétel, biokémiai 

markerek, nemi hormonok és a kalcium és D-vitamin bevitel változásait vizsgáltuk, 

prepubertásban és serdülőkorban. A serdülőkort a csontanyagcserét befolyásoló tényezők 

folyamatos változása jellemzi, így az egyes Tanner stádiumokra lebontva is elemeztük az 

élettani változásokat. Vizsgáltuk a kapcsolatot a test összetétel (zsírtömeg index, végtagi 

LMI), a csont turnover markerek, és nemi hormonok kapcsolatát a csonttömeggel. 

Meghatároztuk a prepubertás illetve a serdülőkor csonttömeget leginkább befolyásoló 

tényezőit. 

Napi kalcium bevitel elérte az életkornak megfelelő mennyiséget (800, 1000mg), míg a D-

vitamin bevitel jelentősen elmaradt az előírt mennyiségtől (400 NE, 1000NE). Fiúk 

testmagassága mindkét Tanner csoportban szignifikánsan meghaladta a lányokét. 

Kisgyermekkorban, más munkacsoport eredményeivel összhangban [41, 48] annak ellenére, 

hogy fizikális vizsgálatnál nemek közötti különbség még nem számottevő, a 
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csontdenzitometriai vizsgálatok már jelentős különbségeket igazoltak. Fiúk zsírmentes 

testtömege szignifikánsan magasabb volt a lányokhoz képest, pozítív összefüggést mutatott 

mindkét csonttömeg paraméterrel. Lányok L1-L4 BMD értékei szignifikánsan magasabbak 

voltak, és pozítív szignifikáns kapcsolat igazolódott a zsírtömeg, végtagi LMI és mindkét 

csonttömeg paraméter TBMD, TBMC között mindkét Tanner csoportban. Adataink az 

irodalomban leírtakkal megegyeztek, a serdülőkorban szignifikánsan magasabb zsírtömeg és 

csonttömeg jellemzi a lányokat és szignifikánsabb magasabb zsírmentes testtömeg a fiúkat 

[47-49].  

A felgyorsult növekedés időszakában a csontképzés és csontbontás paraméterei az osteoblast 

és osteclast aktivitás mutatói, melynek következtében [50] gyermekekben a csont remodeling, 

modeling folyamatát és a serdülőkori növekedési ütem felgyorsulását észleljük [13]. A csont 

képzés markereinek szignifikáns emelkedését igazolták prepubertásban lévő lányokban és 

serdülőkorban lévő fiúkban [13]. Van Coeverden és mtsai [50] a csont turnover markerek 

csúcspontját fiúkban Tanner IV stádiumban, míg lányokban Tanner III. stádiumban igazolták. 

Anyagunkban szignifikáns növekedést Tanner I, II stádiumban lévő lányokban és vagy 

Tanner III-IV. stádiumban lévő fiúkban nem mutattunk ki. Azonban van Coeverden és mtsai 

anyagával hasonlóan a csont turnover értékek emelkedését Tanner I-II stádiumban igazoltuk. 

A csont turnover markerek emelkedésének eltérő időpontja a két nem között, összhangban áll 

a serdülés szintén eltérő időpontjával a nemek között [51-53]. A csontbiomarkerek 

csúcspontja összhangban áll a növekedési ütem felgyorsulásával, amely köztudottan korábban 

kezdődik lányokban, mint fiúkban [51]. Serdülőkorban az OC szignifikáns negatív hatást 

gyakorolt az L1-L4BMD értékekre fiúkban, és a TBMD, TBMC értékekre egyaránt 

lányokban. Harel és mtsai [54] negatív összefüggést mutattak ki az L1-L4 BMD és szérum 

OC szintek között már serdülést befejező (Tanner V.) fiatal lányokban. Feltételezték, hogy 

amikor a növekedés üteme mérséklődik, a csontmarkerek szintje csökken, de a csonttömeg 

növekedés még folytatódik. Saját anyagunkban a serdülés végének közeledtével a csont 

biomarkerek szintjének csökkenésével a csontdenzitási paraméterek értéke is csökken [55]. 

Valamint az ösztradiol magas szintje gátolja a chondrocyta proliferációt és szerepet játszik 

mind a növekedési sebesség, mind a csont biomarkerek szintjének csökkenésében [54]. Más 

tanulmányok a P1NP negatív hatását igazolták pubertásban lévő lányokban [56]. A csont 

biomarkerek szintjének csökkenése korábban kezdődik és korábban is fejeződik be lányokban 

[57] és a negatív hatása a csontra a serdülőkori gyors növekedési ütem csökkenésével áll 

összhangban lányokban. Fiúkban csak a lumbális csonttömegre gyakorolt negatív hatása a 

serdülés befejeződésének későbbi és elnyújtott időtartamából adódhat. Prepubertásban lévő 
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lányokban szignifikánsan magasabb, de még normális tartományban lévő PTH értékek 

mutattunk ki. Más munkacsoportok egyezően a PTH hormon értékének emelkedését Tanner I 

stádiumban már a koraibb kezdetű serdülés jelének tartjuk [58]. Pubertás alatt mindkét 

nemben a magasabb szérum PTH szintek a csontépítés egyik tényezőjeként szerepelnek [36, 

58].  

A testösszetétel nemek közötti jól ismert különbségében, lányokban a teljes test zsírtömeg 

növekedésében a nemek közötti eltérő leptin szint is szerepet játszik. A leptin a zsírsejtek 

terméke, a legtöbbet tanulmányozott adipokinek közé tartozik [9,15]. Leptin fokozza az 

osteoblast és chondrocyta proliferációját és szerepet játszik a RANKL és osteoprotegerin 

szintézisében, mely a csonttömeg növekedéséhez vezet [9]. Clark és mtsai más 

munkacsoporttal megegyezően [59,60] kimutatták, hogy a zsírtömeg a csonttömeg fejlődésére 

pozítív hatással van prepubertásban lévő gyermekekben, azonban serdülőkorban hatása 

csökken [59], mások az életkornak és nemnek megfelelő normál test zsírtömeget a 

csonttömeg növekedésére gyermek-és pubertáskorban egyaránt kedvezőnek találták [62]. 

Saját anyagunkban, az irodalmi adatokkal összhangban [61] szignifikáns pozítív összefüggés 

volt a zsírtömeg index és TBMD, TBMC értékek között lányokban, mindkét Tanner 

stádiumban. Túlsúlyos gyermekek szérum leptin szintje magasabb, csontkoruk előrehaladott 

volt, ugyanakkor leptin koncentrációjuk nem eredményezett magasabb csonttömeget nem 

kövér társaikhoz hasonlítva [48]. Ugyancsak túlsúlyos gyermekekben magasabb szérum 

szabad leptin és alacsonyabb adiponektin, valamint OPG szinteket mértek, és az OPG inverz 

kapcsolatát igazolták a szabad leptin szinttel, mindez csontképzés kissé csökkent ütemét 

eredményezte a csontbontás mértékéhez képest. Az OPG csontképzésben alapvetően 

meghatározó szerepet játszik [63]. Hill és mtsai [64] kimutatták, hogy a szubnormális csont 

ásványi anyag beépülés és a megnövekedett törési kockázat kövér gyermekekben 

összefüggésben van a szuboptimális kalcium és nagy valószínűséggel a csökkent D-vitamin 

bevitellel is.  

A csonttömeg fejlődésének kiemelkedő jelentőségű hormonjai, a nemi hormonok, az 

ösztradiol és az androgének is serkentik a chondrocyta proliferációt. Az ösztrogének a 

chondrocytákban expresszálódó ERα és ERβ receptorokon keresztül fejtik ki kettős hatásukat. 

Ugyanis kis dózisban a csontfejlődés serkentői, míg nagy mennyiségben gátló hatásúak. Az 

ösztrogének szerepet játszanak az osteoblast proliferációban és differenciációban, növelik az 

osteprotegerin képződést és csökkentik a RANKL képződést [65]. Ösztrogének hatására 

csökken az osteoclast prekurzorok száma és differenciációja, míg az osteoclastok apoptózis 

fokozódik [66]. Ennek eredményeképpen a csontbontás csökken. Saját anyagunkban mi is 
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igazoltuk a szignifikáns pozítív kapcsolatot az ösztrogén szintek és a csonttömeg között 

mindkét Tanner stádiumban és mindkét nemben [13,41]. Doneray és mtsai csak fiúkban (ép és 

alkati késői serdülés esetén) szintén az ösztradiol meghatározó szerepét igazolták [67]. 

Zsírmentes testtömeg (lean body mass) pozítív hatását a csonttömegre óvodáskorú [68] és a 

serdülés különböző stádiumaiban lévő gyermekekben egyaránt kimutatták [60]. A végtagi 

LMI értékek és a TBMD, összefüggését igazolták prepubertásban lévő fiúkban és serdülő 

lányokban. Saját eredményeink, más munkacsoportokhoz hasonlóan is megerősítették, hogy 

TBMD és az L1-L4 BMD értékei szoros összefüggést mutatnak a zsírmentes testtömeggel a 

növekedés idején [69-70] és a végtagi LMI fejti ki a legerősebb hatást a csonttömegre [70]. 

Goulding és mtsai kimutatták, hogy prepubertásban mindkét nemben magasabb zsírmentes 

testtömeget és csonttömeget mérhető. A végtagi LMI meghatározó szerepe a csonttömegre 

azért nagyobb, mert a végtagok zsírmentes testtömege nagyobb [70]. Pozítív összefüggést 

észleltek a naponkénti akcelerométer ütései és a végtagi LMI között. Ezek az eredmények 

megerősítik azt a tényt, hogy a rendszeres testsúly viselő fizikai aktivitás optimális mértéke 

elősegíti a zsírmentes testtömeg és csonttömeg növekedését és a végtagi LMI értékének 

növekedése hozzájárulhat a csonttömeg növekedéséhez [70]. 

Összefoglalva, serdülőkorban a csonttömeg és biokémiai markerek szignifikáns negatív 

összefüggését a serdülési felgyorsult növekedési ütemének csökkenésével magyarázzuk 

mindkét nemben. 

A csonttömeget egy tényező önálló, kizárólagos meghatározó szerepével jellemezni nem 

lehet. Azonban a végtagi LMI legerősebb szignifikáns hatását igazoltuk mindkét nemben és 

Tanner szerepével Tanulmányunk eredményeit összefoglalva a csonttömeget leginkább 

meghatározó tényezőnek a végtagi LMI bizonyult mindkét nemben és Tanner stádiumban.  

 

6.4. Alsótagozatosok D-vitamin ellátottságának értékelése 

A D-vitamin ellátottságot a nemzetközileg elfogadott ajánlásoknak megfelelően szérum 

25(OH)D3 szinttel jellemezzük [30,33-34,36-37,39]. A fiúk szérum D-vitamin szintje más 

munkacsoportokhoz hasonlóan saját anyagunkban is szignifikánsan magasabb volt a 

lányokhoz képest [74-76]. Azonban az optimális D-vitamin ellátottság jelenleg javasolt [40] 

elfogadott határát, szérum 25 (OH)D3 (>75 nmol/l) figyelembe véve a gyermekek mindössze 

16 %-nál igazoltunk megfelelő szintet.  

Mindkét nem átlagos D-vitamin bevitele elmarad az életkornak megfelelő szükséges [400 

IU)] /nap mennyiségtől. A kisiskolások többségénél (lányok 76%-a, fiúk 85%-a) mindössze 
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200 IU/nap D-vitamin bevitelt igazoltunk. 200-400 IU/nap D-vitamin bevitelt a  lányok 

mindössze 24%-a, a fiúk 15 %-a éri el. Hazánkban a jelenleg érvényben lévő szakmai 

irányelveknek megfelelően a D-vitamin folyamatos pótlása (400 NE/nap) 2 hetes kortól 1 

éves korig tart folyamatosan, majd a nyári hónapokban történő megszakítással, 3 éves korban 

befejeződik. A kisiskolások alacsony D-vitamin bevitele és szubnormális 25(OH)D3 szintje a 

napjainkban terjedő tejtermékeket egyre inkább mellőző étkezési szokásokra hívja fel a 

figyelmet. Azonban számos nemzetközi munkacsoport eredményei, világméretű, 

pandémiának nevezhető, D-vitamin hiányra hívják fel a figyelmet, mely egyre inkább gyer-

mekkorban is előfordul [34,39,71,77-78]. Kalcium és D-vitamin bevitel hazai ajánlásoktól 

elmaradó értékét hazai munkacsoport már 2006-ban leírta [79]. Ezen adatok felhívták a 

figyelmet az ajánlások módosítására és az élelmiszerek D-vitaminnal történő dúsítására, 

[37,79] a D-vitamin klasszikus és úgynevezett nem vázrendszeri hatásai miatt. Gondolunk itt 

az immunológiai, reproduktív szervek működését, inzulinszekréciót serkentő és a daganatok 

proliferáció gátlásában játszott szerepére [18,20,80]. Holick és mtsai [30] fentiek ismeretében 

az Amerikai Endokrin Társaság Klinikai Gyakorlati Útmutatójában (2011) a következő 

ajánlást fogalmazták meg a D-vitamin bevitelt illetően: 1 éves korig 400-1000 NE, 1-18 évig 

600-1000 NE, 19-50 év között 600 NE. Hasonlóan magasabb D-vitamin szükségletet más 

munkacsoportok is megfogalmaztak [19]. Az életkoron belüli változó bevitel magyarázata a 

szérum 25(OH)D3 optimális (>75 nmol/l) értékének biztosítása. A D-vitamin hiány jól ismert 

élettani következményeként kialakuló PTHi szint emelkedése gyermekkorban nem hozható 

összefüggésbe a felnőttkori egyértelmű csontvesztéssel [81]. Gyermekeknél az optimális 

szérum 25(OH)D3 elérésekor sem tapasztalható minden esetben a PTHi szint csökkenése, az 

egyensúlyi állapot, (úgynevezett platóhatás) kialakulása, és az inflexiós pont meghatározása 

[58,74] sem egyszerű. A referencia tartományon belüli magasabb PTHi szintek gyorsult 

növekedési ütem, csont turnover fokozódásával hozhatók összefüggésbe különösen 

serdülőkorban [36,75-76]. Saját eredményeink is a táplálékok D-vitaminnal történő dúsítására 

illetve a D-vitamin pótlás mennyiségének újraértékelésére hívják a fel a figyelmet a 

felnövekvő nemzedék minél optimálisabb csúcscsonttömegének elérése céljából A 

szuboptimális D-vitamin szintek felhívják a figyelmet a szakmai ajánlás újraértékelésére. A 

D-vitamin pótlás mennyiségének és időtartamának meghatározására és a D-vitaminnal 

dúsított élelmiszerek bevezetésének szükségességére.  
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6.5. Gyermekek és serdülők életmódbeli szokásainak elemzése 

Kalcium és D-vitamin bevitel 

A makroelemek közé tartozó kalcium a csontok keménységének és nyomásszilárdságának 

fenntartásában nélkülözhetetlen és a D-vitamin szubsztrátjaként is nevezik. Prepubertásban 

igazolták az étkezéssel bevitt D-vitamin pozítív hatását a lumbális csonttömegre [82]. 

Korcsoportonkénti elemzéseinknél a kisiskolások (I. korcsoport) napi kalcium bevitele 

mindkét nemben meghaladta az életkori ajánlást (800 mg/nap). A II. korcsoport tagjai is közel 

elérték az életkornak megfelelő szükségletet (> 1000 mg/nap). Serdülők (III. korcsoport) 

körében a kalciumbevitel elmaradt az életkori szükséglettől (1200mg/nap). 

A D-vitamin bevitel viszont mindhárom korcsoportban jelentősen elmaradt az életkori 

szükséglettől (400 NE illetve 1000NE). Kisiskolásoknál más munkacsoport is optimális 

kalcium-bevitel mellett alacsony D-vitamin-bevitelt igazolt [77].  

 

Szénsavas üdítőital fogyasztás 

A szénsavas üdítőital fogyasztás hazánkban is egyre népszerűbb, 2008-ban Magyarország a 

110,7 l/fő ásványvízfogyasztással 9. helyen volt a világ ranglistán. Kisgyermekkorban a 

kólafogyasztás még kevésbé elterjedt, hetente a fiúk 18 %-a ,míg a lányok 11 %-a fogyasztja. 

Egyéb szénsavas üdítőitalok közkedveltebbek, de napi rendszerességgel a gyermekek 

kevesebb, mint 10%-a fogyasztja naponta. Az életkor előrehaladtával (II. korcsoport) a 

serdülők több mint harmada iszik kólát és egyéb szénsavas üdítőitalt naponta. III. 

korcsoportban a fiúk több mint fele naponta rendszeres kólafogyasztó, a lányok közel 

harmadával szemben. Egyéb szénsavas üdítőitalt a fiatalok közel fele fogyaszt naponta 

mindkét nemben. 

Sportolási szokások korcsoportonkénti felmérése 

A csontok szilárdságát a megfelelő ásványianyag tartalom és stabil szerkezeti felépítése adja. 

A rendszeres testmozgás hatására főként axiális terhelés következtében, az osteocytákban a 

prosztaglandinok szintézis fokozódik, ez a RANKL ligand gátlásán keresztül az 

oszteoblasztok OPG szekrécióját fokozza, elősegítve a csontképzést. Valamint fokozódik az 

osteoblastok leptin termelése is, mely autokrin és parakrin úton osteoblast aktiválódást 

eredményez [83]. 

A kisiskolások több mint fele aktívan sportol, még a serdülőknél az aktív sportolási kedv 

csökkenését észleljük, a fiúk közel harmada (32%), míg a lányok kevesebb, mint fele (40 %) 

sportol rendszeresen. A III. korcsoportban tovább romlik a helyzet. A fiúk harmada még 
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aktívan sportol, de a lányoknak csak közel 20 %-a űz versenyszerű sportot. Kimutatták, hogy 

különösen serdülő lányokban a heti rendszerességgel végzett fizikai aktivitás kedvező hatással 

van a lumbális ásványi-anyag beépülés mértékére [82]. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

Munkánkban 7-18 éves egészséges gyermekek és fiatalok csontdenzitometriai, biokémai 

paramétereinek referencia tartományát határoztuk meg nemek, életkorok és Tanner stádiumok 

szerint hazánk dunántúli régióban. Eredményeink felhívják a figyelmet a referencia 

tartományok értékelésénél a Tanner stádiumok figyelembevételére. Biokémiai markerek 

mindkét nemben, a serdülés nemek közötti eltérő idejét követve, összhangban állnak a 

serdülés ütemével, és az erre az időszakra jellemző felgyorsult növekedési ütemmel. A 

csonttömegre ható tényezők összetett szerepét igazoltuk prepubertásban és serdülőkorban 

mindkét nemben. A csonttömeget leginkább meghatározó tényezőnek a végtagi LMI 

bizonyult, de az ösztrogén, tesztoszteron és lányokban a zsírtömeg index szerepe is jelentős. 

Serdülőkorban az oszteokalcin szignifikáns negatív hatását lányokban mindkét, míg fiúkban 

csak egy csonttömeg paraméter tekintetében igazoltuk, ami a serdülés lányokban csaknem 

befejeződő, fiúkban pedig fokozatosan csökkenő ütemével magyarázható. Kisiskolások 

szuboptimális D- vitamin szintje és az életkorhoz képest alacsonyabb D-vitamin bevitele 

felhívja a figyelmet a jelenleg érvényben lévő szakmai ajánlás újraértékelésére, illetve az 

élelmiszerek D- vitaminnal történő dúsítására, a felnövekvő nemzedék minél optimálisabb 

csúcscsonttömegének elérése céljából. Eredményeink adatokat szolgáltatnak a 

csontdenzitometria és biokémiai referencia tartományok hazai meghatározásához és a 

mindennapi gyakorlatban történő bevezetéséhez. 
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9. MELLÉKLETEK 

 
I. táblázat Az oszteodenzitometria sugárterhelése. 

Forrás Effektív dózis-egyenérték 

  (μSv) 

Természetes háttérsugárzás/év 2400   

Tengerentúli repölőút   80   

2000 m magasságban/hét   15   

Hasi CT   4000   

AP mellkasröntgen   50   

Kétirányú gerincröntgen   700   

BMD mérés        

            DXA, pQCT   1   

            mono QCT   50   

           dual QCT   300   
 

Forrás: Lakatos P, Takács I: A csontok és a csontanyagcsere vizsgálata (1). 
 
 

II. táblázat Serdülés fokának mérése Tanner stádiumok alapján (Marshall és Tanner 

(1969). 

B1 Pubertás előtti állapot; csak a papilla emelkedik ki.       

B2 Mellbimbó stádium. Látható és tapintható emlőképződés kezdődik, nő az areola. 

B3 Az emlő és az areola előemelkedése fokozódik kontúrjuk elkülönülése nélkül. 

B4 Az areola és papilla kiemelkedik a mellből.         

B5 Érett stádium. Az areola visszahúzódik, csak a papilla emelkedik ki.   

Az emlő (breast: B) fejlettségi stádiumai lányokban. 

P1 Pubertás előtti állapot.           

P2 Penis bázisán enyhén pigmentált,finom, gyér szőrzet.       

  Fiúkban a penis bázisán, lányokban alabia mentén.       

P3 Sötétebb, erősebb, göndörebb a mons pubis felé terjedve.     

P4 Felnőtt típusú, de kisebb mennyiségű szőrzet, comb belső felszínére nem terjed. 

P5 Felnőttkori állapot.             

A pubes (P) fejlettségi stádiumai mindkét nemben. 

G1 Pubertás előtti állapot. Testisek, scrotum, penisméret kisgyermekkori állapotban. 

G2 Scrotum, testis megnagyobbodás.Scrotum bőre vörösödik, szerkezete változik.   

G3 Penis meghosszabbodik, testisek scrotum tovább növekedik.   

G4 Penis növekedése mellett kifejezett a glans vastagodása.     

G5 Felnőttkori állapot.             
A genitáliák (G) fejlettségi stádiumai fiúkban. 

(Forrás: Péter F: Gyermek-endokrinológia (14). 
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Kérdőív 

Tisztelt Szülők! 

Köszönjük, hogy hozzájárultak gyermekük csontanyagcsere vizsgálatához. 

Kérnénk, válaszoljanak a következő kérdéseinkre a megfelelő rész aláhúzásával 

Gyermek neve:    

 Osztály: 

Születési idő: 

TAJ szám: 

Lakcím: 

1.         Családban előfordult-e egynél több csonttörés? 

                             igen                             nem 

                  Ha igen, rokonsági fok:         édesanya 

                                                                  édesapa 

                                                                  testvér 

                                                                  nagyszülő    

       

2.         Csontritkulás van-e a családban? 

                          igen                                nem 

                  Ha igen, rokonsági fok:         édesanya 

                                                                 édesapa 

                                                                 testvér 

                                                                 nagyszülő 

 

3.         Gyermekük születési adatai, kórtörténete 

               születési súly:                            terhességi  hét: 

             Ismert chronikus betegsége van-e ?  

                          igen                                nem    
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             Ha igen, milyen betegség miatt áll gondozás alatt :……………………………………. 

             Állandó gyógyszere van-e? 

                        igen                                 nem  

            Ha igen, gyógyszer(ek) neve:………………………………………………………….. 

            Csonttörés előfordult-e, akár egy alkalommal is ? 

             igen (a törések számát és típusát is kérnénk leírni)   

 ………………………………………………………………………….. 

 nem 

                 

Testmozgás (sport)    

                             aktívan      

                             alkalomszerűen 

                             csak iskolai keretek között 

                             nem (testnevelés alól felmentett)   

 

Kérdőív 

Kálcium fogyasztás meghatározására 

1. Mennyi tejet, tejterméket fogyaszt naponta? 

 tej:          2dl    3dl     0,5l  

  többet......... 

 kefír, joghurt:   2dl    3dl     0,5l  

  többet......... 

 túró:  naponta    hetente   ritkán   

 

2. Sajtfélékből fogyaszt-e naponta?  igen    nem   

         Ha igen mennyit?   1-2 szelet   

     1-2 kocka   

     többet      mennyit?......... 
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     kevesebbet   mennyit?......... 

 

   Sajfélékből fogyaszt-e hetente?                igen                nem 

 

                            Ha igen mennyit?                         1-2 szelet 

                                                                                 1-2 kocka 

                                                                                  többet              mennyit?…….. 

                                                                                  kevesebbet      mennyit?……… 

 

3. Olajos magvakat (dió, mogyoró, mandola, mák) milyen gyakorisággal fogyaszt? 

  naponta    hetente     ritkán   

Kb. mennyit?...................... 

4. Fogyaszt-e 

     A,        szénsavas üdítőitalokat    igen   nem   

                    Ha igen mennyit? .........                   

                        Milyen rendszerességgel? naponta   

     hetente   

     ritkán   

     B,        colát                         igen   nem   

         Ha igen mennyit? ....... 

   Milyen rendszerességgel? naponta   

     hetente   

     ritkán   

   C,     kávét      igen    nem   

         Ha igen mennyit? ....... 

   Milyen rendszerességgel? naponta   

     hetente   



 

81 

     ritkán   

5. Étrendkiegészítőként szed-e valamilyen kálcium tartalmú készítményt? 

                     Ha igen mit és mennyit?............. 

 

Köszönjük segítő közreműködésüket! 
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IV. táblázat: Az I. korcsoport auxiológiai, táplálkozási, csontdenzitási, biokémiai 

paraméterei (n=88). 

 

I. korcsoport (Tanner I) n=88  

p 

Fiúk (n=44) Lányok (n=44) 

Átlag SD Átlag SD 

Életkor (év)  9,4 1,3 9,1 1,2 0,23 

Testmagasság (cm)  139,4 10,2 137 9,7 <0,0001 

Testmagasság Z-score 0,6 1,1 0,5 1,1 0,60 

Testsúly (kg)  33,6 7,9 32,2 8,3 0,41 

Testsúly Z-score  0,2 0,9 0,3 1,1 0,64 

BMI (kg/m2)  17,1 2,5 16,9 2,7 0,71 

BMI Z-score  -0,03 0,9 0,06 1 0,66 

Kalcium bevitel 

(mg/nap) 
857 326 816 247 0,51 

L1-L4 BMD 

(gr/cm2)  0,71 0,09 0,75 0,11 0,02 

L1-L4 BMC (gr)  24,0 5,0 25,0 7,0 0,50 

      Medián Q25    Q75 Medián Q25  Q75 p 

D-vitamin bevitel 

(μg/nap) 
1,8 1,5  2,5 1,9 1,5  2,7 0,42 

β-Cl(ng/ml)  1,23 0,9  1,51 1,27 1,1  1,5 0,84 

Oszteokalcin (ng/ml)  109,9 89,8  130,4 123,9 101,5 157,4 0,02 

 

V. táblázat: A II. korcsoport auxiológiai, táplálkozási, csontdenzitási, biokémiai 

paraméterei (n=143). 

                     II.korcsoport (Tanner II-IV) n=143 

 

p  

Fiúk (n=60) Lányok (n=83) 

        Átlag SD Átlag  SD 

Életkor (év)  13,0 1,1 13,1 1,4 0,68 

Testmagasság (cm) 161,9 10,4 159,3 7,7 0,09 

Testmagasság  

Z-score 
0,6 1,14 0,3 1,16 0,22 

Kalcium bevitel 

(mg/nap) 
1026 184 1023 185 0,91 

L1-L4 BMD (gr/cm2) 0,88 0,13 1,02 0,14 <0,0001 

L1-L4 BMC (gr)  42 12 47 11 0,01 

      Medián Q25   Q75 Medián Q25  Q75 p 

Testsúly (kg)  52,7 43,0  58,9 49,5 45  55,9 0,69 

Testsúly Z-score  0,1 -0,5   0,8 -0,05 -0,5  0,5 0,66 

BMI (kg/m2)  19,3 17,3  22,0 19,4 17,8  21,3 0,46 

BMI Z-score  -0,2 -0,6  0,5 -0,2 -0,6   0,5 0,85 

D-vitamin bevitel 

(μg/nap) 
3,0 3,0  4,0 3,0 2,2  4,0 0,49 

β-Cl(ng/ml)  1,85 1,5  2,4 1,2 0,9  1,8 <0,0001 

Oszteokalcin (ng/ml) 183,7 144,1  241,4 113,4 80,4  179,2 <0,0001 
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VI. táblázat: A III. korcsoport auxiológiai, táplálkozási, csontdenzitási, biokémiai 

paraméterei (n=169). 

                     III.korcsoport (Tanner IV-V) n=169   

 

    

Fiúk (n=71) Lányok (n=98)  

  Átlag SD Átlag  SD p 

Életkor (év)  16,2 1,16 16,1 1,31 0,93 

Testmagasság 

(cm)  
177,6 7,37 165,1 6 <0,001 

Testmagasság  

Z-score 
0,67 0,9 0,05 0,9 <0,001 

Kalcium bevitel 

(mg/nap) 
975 263 978 270 0,93 

L1-L4 BMD 

(g/cm2)  
1,15 0,11 1,11 0,12 <0,001 

L1-L4 BMC (gr)  66,2 12,5 59,64 9,32 <0,001 

      Medián Q25    Q75 Medián Q25  Q75 p 

Testsúly (kg)  67,0 58,1  71,2 55,2 50,2    62,4 <0,001 

Testsúly Z-score  0,2 -0,4  0,8 -0,3 -0,7  -0,3 0,02 

BMI (kg/m2)  20,6 18,5  22,3 20,2 18,7  22,2 0,64 

BMI Z-score  -0,1 -0,7  0,4 -0,3 -0,8  0,3 0,59 

D-vitamin bevitel 

(μg/nap) 
0,3 0,2  0,4 0,4 0,3  0,5 0,45 

β-Cl(ng/ml)  1,44 0,9  1,9 0,7 0,5  0,9 <0,001 

Oszteokalcin 

(ng/ml)  
94,1 72,6  126,4 49,1 37,9  65,3 <0,001 
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VII. táblázat: Auxiológiai paraméterek nemek, életkor, Tanner stádiumok szerinti 

bontásban fiúkban (n=175). 

Életkor 

(év) 

Tanner 

stádium 
n 

Testsúly 

(kg) 

Testsúly 

Z-score 

Testmagasság 

(cm) 

Testmagasság 

Z-score 

BMI 

(kg/m2) 

BMI  

Z-score 

   Átlag ±SD 

8 I 12 

28,3 

(4,87) 

0,36 

(0,93) 131,4 (7,01) 0,66 (1,1) 16,3 (1,94) 0,10 (0,83) 

9 I 10 

29,6 

(5,43) 

0,81 

(1,22) 135,2 (6,37) 0,77 (1,14) 16,1 (1,68) 0,67 (1,48) 

10 I 8 

36,9 

(3,99) 

0,21 

(0,56) 141,5 (4,28) 0,44 (0,81) 18,5 (2,4) -0,0 (0,5) 

10 II-IV 2 

39,8 

(12,5) 

-0,87 

(0,28) 140 (3,81) 0,19 (0,33) 19,9 (5,23) -1,03 (0,2) 

11 I 11 

37,6 

(9,39) 

0,89 

(1,34) 147,8 (9,65) 0,48 (0,84) 17,1 (3,11) 0,82 (1,35) 

11 II-IV 5 

58,5 

(10,89) 

0,16 

(1,08) 153,5 (3,74) 0,92 (1,41) 24,8 (4,33) -0,31 (0,96) 

12 I 3 

38,2 

(6,52) 

-0,05 

(0,45) 154,3 (10,4) -0,41 (0,6) 15,9  (0,52) 0,15 (0,75) 

12 II-IV 15 

47,2 

(11,2) 

-0,03 

(0,79) 156,8 (9,41) 0,4 (1,22) 19,04 (3,51) -0,24 (0,83) 

13 II-IV 18 

51,9 

(10,4) 

0,69 

(1,29) 160,3 (8,94) 0,83 (1,27) 20,14 (3,22) 0,43 (1,22) 

14 II-IV 12 

55,2 

(9,29) 

0,15 

(1,32) 169,79 (6,72) 0,51 (1,0) 19,1 (2,2) 0,01 (1,23) 

15 II-IV 9 

53,8 ( 

8,7) 

0,07 

(0,98) 169,8 (9,59) 0,29 (1,1) 18,6 (1,9) -0,16 (0,85) 

15 V 24 

67,2 

(13,2) 

0,64 

(1,12) 177,2 (7,81) 0,92 (1,03) 21,3 (3,6) 0,21 (1,12) 

16 II-IV 4 

66,4 

(17,2) 

0,25 

(1,5) 173,6 (3,37) 3,37 (0,2) 0,55 (22,2) 0,20 (2,05) 

16 V 20 

63,6 

(10,9) 

0,13 

(0,91) 178,4 (7,34) 0,8 (1,019 19,9 (2,5) -0,31 (0,75) 

17 V 8 

69,3 

(7,8) 

0,31 

(0,67) 175,6 (6,23) 0,05 (0,84) 22,5 (2,89) 0,28 (0,92) 

18 V 14 

72,7 

(14,4) 

0,4 

(1,35) 184,5 (4,71) 1,26 (0,28) 22,2 (4,14) 0,09  (1,33) 
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VIII. táblázat: Auxiológiai paraméterek nemek, életkor, Tanner stádiumok szerinti 

bontásban lányokban (n=231). 

Életkor  

(év) 
n 

Tanner 

stádium 

Testsúly 

(kg) 

Testsúly 

Z-score 

Testmagasság 

(cm) 

Testmagasság 

Z-score 

BMI 

(kg/m2) 
BMI Z-score 

                 Átlag (SD) 

7 2 I 24 (1,41) 
0,72 

(1,42) 
126,1 (10,32) 1,28 (1,59) 15,2 (1,6) 0,17 (0,82) 

8 15 I 
27,8 

(6,14) 

0,27 

(1,0) 
130,3 (5,159) 0,33 (1,0) 16,3 (2,8) 0,26 (1,09) 

9 11 I 
31,8 

(5,9) 
0,5 (0,9) 135,3 (6,4) 0,8 (1,0) 17,3 (2,4) 0,20  (0,58) 

10 8 I 
36,4 

(10,9) 

0,12 

(0,6) 
141,9 (6,9) 0,90 (0,85) 17,8(3,34)   -0,24  (0,66) 

11 8 I 
38,6 

(7,4) 

0,03 

(0,7) 
149,6 (7,61) 0,39 (0,8) 17,2 (2,51) -0,12  (0,78) 

11 11 II-IV 
41,6 

(8,7) 

0,07 

(0,8) 
150,6 (8,23) 0,62 (0,84) 18,1 (2,25) -0,27  (0,61) 

12 24 II-IV 
49,2 

(9,1) 

0,36 

(1,03) 
155,7 (6,21) -0,06 (0,9) 20,3 (3,4) 0,45  (1,08) 

13 13 II-IV 
50,9 

(5,4) 

0,28 

(1,07) 
160,9 (7,1) 0,56 (1,06) 19,6 (1,48) 0,05  (1,19) 

14 26 II-IV 
53,1 

(9,2) 

0,12 

(0,83) 
163,2 (5,6) 0,58 (1,2) 19,9 (3,3) -0,07  (0,79) 

15 23 II-IV 
53,6 

(9,8) 

-0,06 

(1,1) 
163,1 (7,9) 0,39 (1,32) 20,2 (3,64) -0,30 (0,96) 

15 37 V 
56,6 

(12,1) 

0,13 

(1,26) 
163,6 (5,8) 0,05 (0,95) 21,2 (4,27) 0,10 (1,30) 

16 2 II-IV 62 (7,1) 
0,25 

(0,42) 
162,5 (3,53) 1,14 (1,60) 23,5 (3,7) -0,21 (0,24) 

16 15 V 
57,4 

(7,7) 

0,03 

(0,8) 
165,7 (5,9) 0,19 (0,98) 20,9 (2,34) -0,06 (0,76) 

17 9 V 
54,8 

(9,6) 

-0,44 

(0,99) 
165,4 (7,6) -0,10 (1,23) 20,0 (3,2) -0,43 (1,02) 

18 27 V 
59,6 

(9,9) 

-0,04 

(1,05) 
166,3 (6,07) -0,12 (0,99) 21,6 (3,9) 0,01 (1,30) 
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IX. táblázat: Biokémiai (szérum β-crosslaps, oszteokalcin) paraméterek életkor és 

Tanner stádiumok szerinti bontásban fiúkban (n=175). 

Életkor 

(év) 

Tanner 

stádium 
N β-crosslaps (ng/ml) Oszteokalcin (ng/ml) 

Medián (Q25  Q75)  

8 I 12 1,099 (0,88  1,39) 103,2 (83,16  130,5)  

9 I 10 1,071 (0,88 1,36) 100,4 (72,1  129,7)  

10 I 8 1,035 ( 0,77 1,38) 106,8 (94,02  131,3)  

10 II-IV 2 1,058 (0,61  1,50) 107,4 (101,8  113,0)  

11 I 11 1,500 (1,30  1,84) 120,7 (101,8 131,1)  

11 II-IV 5 1,550 (1,53  1,57) 121,0 (106,5  161,6)  

12 I 3 1,790 (1,47  3,31) 181,3 (136,6  230,0)  

12 II-IV 15 1,820 (1,59  2,14) 183,5 (142,8  211)  

13 II-IV 18 2,330 (1,46  2,71) 241,4(185,5  287,2)  

14 II-IV 12 2,205 (1,79  2,93) 220,1 (158,6 261,4)  

15 II-IV 9 1,840 (1,59  2,12) 170,3 (161,6  213,4)  

15 V 24 1,835 (1,49  2,17) 127,3 (98,5  170,5)  

16 II-IV 4 1,300 (1,06  1,66) 116,0 (108,2  124,7)  

16 V 20 1,610 (1,23  1,99) 95,5 (77,66 114,4)  

17 V 8 1,075 (0,72  1,33) 73,0 (49,53  91,41)  

18 V 14 0,856 (0,66 1,03) 63,5  (52,41  76,36)  

 

 

 

X. táblázat: Biokémiai (szérum β-crosslaps, oszteokalcin) paraméterek életkor és Tanner 

stádiumok szerinti bontásban lányokban (n=230). 

Életkor 

(év) 

Tanner 

stádium 
n β-crosslaps (ng/ml) Oszteokalcin (ng/ml) 

Medián (Q25  Q75) 

8 I 12 1,150  (1,04  1,40) 113,3 (107,1  155,6) 

9 I 10 1,189  (0,81  1,59) 123,9 (101,5 157,4) 

10 I 8 1,218  (0,78  1,96) 135,2(107,4  157,4) 

10 II-IV 2 0,809  (0,80  0,80) 154,6  (126,7  223,9) 

11 I 11 1,294  (0,74 1,79) 176,0 (145,5  199,2) 

11 II-IV 5 1,582 (1,09  2,43) 196,4 (143,5  208,2) 

12 I 3 1,824  (1,11   2,62) 182,5(115,70  246,10) 

12 II-IV 15 1,754  /0,92  2,36) 176,0 (145,5 199,2) 

13 II-IV 18 1,532  (0,64  2,55) 117,9 (99,46  174,4) 

14 II-IV 12 1,174  (0,71  3,07) 88,59(75,62  108,3) 

15 II-IV 9 1,050 (0,79  1,28) 78,29 (69,33  123,90) 

15 V 24 0,850 (0,65  1,02) 60,52 (44,04  73,19) 

16 II-IV 4 1,090 (0,71  1,47) 58,31 (40,87 75,70) 

16 V 20 0,875 (0,62  1,11) 55,57 (40,01  63,12) 

17 V 8 0,572 (0,37  0,90) 35,36 (31,07  39,14) 

18 V 14 0,533 (0,38  0,60) 37,10 (32,40  46,60) 
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XI. táblázat: Csontdenzitási (L1-L4 BMD, BMC) paraméterek életkor és Tanner 

stádiumok szerinti bontásban fiúkban (n=175). 

Életkor 

(év) 

Tanner 

stádium 
n 

L1-L4 BMD 

(gr/cm2) 
L1-L4 BMC (gr) 

                 Átlag (SD) 

8 I 12 0,677 (0,099) 21,222  (4,220) 

9 I 10 0,692 (0,084) 21,760  (4,454) 

10 I 8 0,741 (0,064) 25,987  (3,166) 

10 II-IV 2 0,725 (0,019) 24,700  (5,798) 

11 I 11 0,733 (0,076) 26,236  (4,153) 

11 II-IV 5 0,814 (0,0624) 35,220  (4,215) 

12 I 3 0,750 (0,117) 30,000  (9,379) 

12 II-IV 15 0,783 (0,087) 34,506  (7,799) 

13 II-IV 18 0,872 (0,079) 40,583  (7,851) 

14 II-IV 12 0,989 (0,121) 52,208  (10,880) 

15 II-IV 9 0,946  (0,117) 49,011  (13,096) 

15 V 24 1,112  (0,137) 66,677  (14,209) 

16 II-IV 4 1,008  (0,109) 56,875  (9,242) 

16 V 20 1,088  (0,059) 62,270  (8,590) 

17 V 8 1,148 (0,038) 70,162 (6,860) 

18 V 14 1,241 (0,077) 76,800 (6,938) 
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XII. táblázat: Csontdenzitási (L1-L4 BMD, BMC) paraméterek életkor és Tanner 

stádiumok szerinti bontásban lányokban (n=230). 

Életkor 

(év) 

Tanner 

stádium 
n 

L1-L4 BMD 

(gr/cm2) 
L1-L4 BMC (gr) 

Átlag (SD) 

7 2 I 0,744  (0,019) 21,650  (2,899) 

8 15 I 0,700  (0,117) 21,286  (4,929) 

9 11 I 0,757  (0,101) 24,227  (5,957) 

10 8 I 0,780  (0,097) 26,687  (6,269) 

11 8 I 0,857  (0,075) 32,825  (7,090) 

11 11 II-IV 0,888  (0,126) 36,240  (9,257) 

12 24 II-IV 0,936  (0,136) 39,854  (10,562) 

13 13 II-IV 1,021  (0,115) 47,130  (8,842) 

14 26 II-IV 1,072  (0,111) 52,573  (9,085) 

15 23 II-IV 1,082  (0,131) 52,730  (9,82) 

15 37 V 1,153  (0,138) 57,920  (10,00) 

16 2 II-IV 1,180  (0,000) 64,700  (0,00) 

16 15 V 1,179  (0,084) 60,880  (7,97) 

17 9 V 1,146  (0,064) 60,980  (8,53) 

18 27 V 1,188  (0,115) 62,950  (9,31) 

 

XIII. táblázat: TBMD és TBMC paraméterek életkor és Tanner stádium szerinti 

bontásban 7-16 éves fiúkban (n=104). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 

TBMD 

(gr/cm2) 

TBMC  

(gr) 

      Átlag (SD) Átlag (SD) 

8 12 I 0,863 (0,06) 1005 (200) 

9 10 I 0,897 (0,05) 1095 (180) 

10 8 I 0,934 (0,03) 1329 (114) 

10 2 II-IV 0,910 (0,02) 1323 (210) 

11 11 I 0,919 (0,05) 1332 (216) 

11 5 II-IV 0,964 (0,03) 1784 (217) 

12 3 I 0,932 (0,10) 1547 (443) 

12 15 II-IV 0,931 (0,09) 1672 (287) 

13 18 II-IV 0,991 (0,05) 1899 (292) 

14 12 II-IV 1,058 (0,08) 2260 (355) 

15 7 II-IV 1,050 (0,08) 2248 (467) 

16 1 II-IV 1,187 (0,00) 2762 (0,0) 
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XIV. táblázat: Teljes test BMD és BMC átlagok életkor és Tanner stádiumok szerinti 

bontásban7-16 éves lányokban (n=132). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 

TBMD 

(gr/cm2) 

TBMC 

(gr) 

      Átlag (SD) Átlag (SD) 

7 2 I 0,891 (0,02) 946 (160) 

8 15 I 0,861 (0,05) 964 (203) 

9 11 I 0,896 (0,07) 1130 (206) 

10 8 I 0,928 (0,06) 1323 (326) 

11 8 I 0,959 (0,05) 1492 (263) 

11 10 II-IV 0,969 (0,06) 1558 (312) 

12 24 II-IV 0,985 (0,06) 1767 (314) 

13 13 II-IV 1,019 (0,053) 1938 (261) 

14 25 II-IV 1,062 (0,063) 2113 (332) 

15 15 II-IV 1,072 (0,092) 2122 (353) 

16 1 II-IV 1,099 (0,0) 2516 (0,0) 

 

 

 

XV. táblázat: Testösszetétel átlagok életkor és Tanner stádium szerinti bontásban, 7-16 

éves fiúkban (n=104). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 

Teljes 

zsírtömeg 

(gr) 

Teljes 

zsírmentes 

testtömeg (gr) 

Végtagi 

zsírmentes 

testtömeg (gr) 

Átlag (SD)  

8 12 I 5629 (3073) 21622 (2411) 9025 (1216)  

9 10 I 5584 (2690) 23035 (3258) 9850 (1674)  

10 8 I 9272 (3906) 26029(2921 11412 (1677)  

10 2 II-IV 11560 (8686) 26098 (4159) 11556 (2339)  

11 11 I 8059 (5314) 27789 (4797) 12974 (2865)  

11 5 II-IV 13194 (10889) 33649(1844) 15453 (844)  

12 3 I 4759 (2000) 31821 (4793) 14534 (2613)  

12 15 II-IV 11099 (7719) 34218(6067) 15772 (3243)  

13 18 II-IV 12745 (6303) 37956 (6508) 17877 (3768)  

14 12 II-IV 8572(3831) 45000(6795) 21541 (2981)  

15 7 II-IV 6802 (3228) 45415 (5464) 22469 (2403)  

16 1 II-IV 10300(0,0) 55182 (0,0) 26689 (0,0)  
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XVI. táblázat: Testösszetétel átlagok életkor és Tanner stádium szerinti bontásban, 7-16 

éves lányokban (n=132). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 

Teljes 

zsírtömeg 

(gr) 

Teljes 

zsírmentes 

testtömeg (gr) 

Végtagi 

zsírmentes 

testtömeg (gr) 

Átlag (SD)  

7 2 I 3877 (759) 19148 (2502) 7812 (1161)  

8 15 I 6419 (4265) 20208 (1940) 8439 (965)  

9 11 I 8469 (3856) 22061 (2905) 9608 (1382)  

10 8 I 10890 (8895) 24382 (3789) 11117 (2040)  

11 8 I 8468 (4123) 28650 (3682) 13041 (2047)  

11 10 II-IV 10209 (4202) 29349 (4443) 14158 (1971)  

12 24 II-IV 14979  (7129) 32519(3532) 14767 (1889)  

13 13 II-IV 14586  (4727) 34167 (3849) 15568 (1882)  

14 25 II-IV 15688  (8148) 36728 (3167) 16916 (1999)  

15 15 II-IV 15727  (8212) 36187 (4139) 16927 (1426)  

16 1 II-IV 28861 (0,0) 34897 (0,0) 15147 (0,0)  

 

XVII. táblázat: Szérum P1NP értékek életkor és Tanner stádium szerinti bontásban, 

fiúkban (n=104). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 
P1NP (ng/ml) 

      Median (Q25-75) 

8 12 I 601 (527  675) 

9 10 I 531 ( 467  615) 

10 8 I 483  (468  583) 

10 2 II-IV 431 (379  483) 

11 11 I 497 (433  617) 

11 5 II-IV 542 (538  572) 

12 3 I 700 (668  1048) 

12 15 II-IV 904 (614  1066) 

13 18 II-IV 1154 (801  1200) 

14 12 II-IV 893 (554  1177) 

15 7 II-IV 614 (585  839) 

16 1 II-IV 272 (272  272) 
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XVIII. táblázat: Szérum P1NP értékek életkor és Tanner stádium szerinti bontásban  

leányokban (n=132). 

Életkor 

(év) 
n 

Tanner 

stádium 
P1NP (ng/ml) 

      Median (Q25-75) 

8 15 I 519 (474  650) 

9 11 I 551 (490  648) 

10 8 I 576 (456  764) 

11 8 I 663 (624  797) 

11 10 II-IV 862 (543  1026) 

12 24 II-IV 891 (634 1021) 

13 13 II-IV 427 (237  768) 

14 25 II-IV 263 (202  318) 

15 15 II-IV 193 (159  330) 

16 1 II-IV 99 (99  99) 
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XIX.a táblázat: Gyermekek auxiológiai,testösszetétel paraméterei és napi kalcium bevitele. 

      Tanner I Tanner II-IV 

      Lányok (N=44) Fiúk (N=44)   Lányok (N=89) Fiúk (N=60) 
 

      Átlag SD Átlag SD p Átlag SD Átlag SD p 

Életkor (év)   9.1 1.2 9.4 1.3 0.23 13.1 1.4 13.0 1.1 0.68 

Testmagasság (cm)   137.0 9.7 139.4 10.2 <0.0001 158.8 8.0 162.1 10.4 0.03 

Testmagasság Z-score 0.5 1.1 0.6 1.1 0.60 0.4 1.1 0.5 1.1 0.47 

Testsúly (kg)   32.2 8.3 33.6 7.9 0.41 50.8 9.6 52.1 10.9 0.43 

Testsúly  Z score   0.3 1.1 0.2 0.9 0.64 0.3 1.0 0.4 1.0 0.85 

BMI (kg/m2)   16.9 2.7 17.1 2.5 0.71 20.1 3.3 19.8 3.5 0.56 

BMI Z score   0.06 1.00 -0.03 0.90 0.66 0.20 1.04 0.09 1.06 0.53 

Kalcium bevitel (mg/nap) 816 247 857 326 0.51 999 207 1027 186 0.41 

Teljes zsírtömeg (kg)   8.0 5.3 7.3 4.2 0.49 14.6 7.5 11.4 7.5 0.01 

Zsírmentes testtömeg (kg) 22.9 4.2 24.9 4.6 0.04 34.2 4.4 39.1 7.8 <0.0001 

Zsírmentes testtömeg index 

(kg/m2) 
12.1 1.2 12.6 1.0 0.04 13.5 1.1 14.6 1.6 <0.0001 

Végtagi zsírmentes testtömeg (kg) 10.0 2.3 10.9 2.6 0.08 15.7 2.1 18.4 4.1 <0.0001 

Végtagi LMI (kg/m2) * 5.14 0.6 5.5 0.7 0.02 6.12 0.87 6.8 1.3 <0.0001 

T BMD (g/cm2)   0.90 0.07 0.90 0.06 0.48 1.03 0.08 1.00 0.09 0.04 

L1-L4 BMD (g/cm2) 0.75 0.11 0.71 0.09 0.02 1.00 0.15 0.88 0.13 <0.0001 

BMI - testtömeg index; végtagi LMI-végtagi zsírmentes testtömeg index LMI - lean mass index; TBMD - teljes test BMD;    
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XIX.b táblázat: A gyermekek napi D-vitamin bevitele és biokémiai jellemzői. 

      Tanner I Tanner II-IV 

      Lányok(N=44) Fiúk (N=44) 
 

Lányok (N=89) Fiúk (N=60)   

  Medián Q25  75 Medián Q25  75 p Medián Q25  75 Medián Q25  75 p 

D-vitamin bevitel( µg/nap) 1.9 1.5  2.7 1.75 1.5  2.5 0.42 3 2  4 3.0 3.0  4.0 0.49 

Beta Crosslaps (ng/ml) 1.27 1.1  1.5 1.28 0.9  1.51 0.85 1.27 0.9  1.8 1.81 1.5  2.45 <0.0001 

Oszteokalcin (ng/ml)   123.9 101.5  157.4 113.3 89.8  130.4 0.07 115.7 82.3  179.2 183.8 144.1  241.5 <0.0001 

ALP U/l     590 515  689 517 451  572 0.01 465 332  655 759 592  1031 <0.0001 

P1NP (ng/ml)   593 482  717 514 466  637 0.20 414 223  852 807 595  1200 <0.0001 

PTHi (pmol/)   4.4 3.4  5.8 3.9 3.1  4.8 0.04 4.2 3.3  5.3 4.4 3.6  5.7 0.36 

TSH (mU/L)   1.9 1.5     2.8 2.3 1.8    2.9 0.25 2.5    1.2  4.6 2.5     1.8  3.2 0.28 

FSH (U/L)   1.1 0.8  1.7 0.6 0.3  0.8 <0.0001 4.9 3.7  6.3 2.7 2.2  3.9 <0.0001 

Ösztradiol (pmol/l)   64.2 37.5 86.1 38.5 19.4 81.6      0.04 198.8 115.2 318.7 57.1 18.4 81.0 <0.0001 

Tesztoszteron (nmol/l) 0.6 0.5 0.6 1.3 1.0 1.5 <0.0001 1.10 0.8 1.4 9.43 1.4 16.0 <0.0001 

ALP-alkalikus foszfatáz; P1NP- 1-es típusú prokollagén amino-terminális propeptid; PTHIi- parathormon; FSH- folliculus stimuláló hormon;  
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I. ábra: Csont biomarkerek, nemi hormonok, csonttömeg és test összetétel paraméterek box plot ábrázolása fiúkban és lányokban,  

Tanner stádiumok szerint. 

Fehér: fiúk; szürke: lányok. *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 szignifikáns eltérések a nemek között. 
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XX.táblázat: Fiúk BMD és egyéb paramétereinek kapcsolata (β-értékek) különböző  Tanner stádiumokban. 

 

 Tanner I. Tanner II-IV. 

 TBMD L1-L4 BMD TBMD L1-L4 BMD 

Fiúk     

β-Cl 0.33 
1
 0.27 -0.02 0.12 

OC 0.27 0.31
 1
 -0.07 0.08 

Ösztradiol 0.45 
2
 0.37 

1
 0.41 

2
 0.57 

3
 

Tesztoszteron 0.41 
2
 0.29 0.33 

1
 0.60 

3
 

Zsírtömegi index 0.12 0.09 -0.03 -0.25 

Végtagi LMI 0.49 
2
 0.45 

2
 0.44 

2
 0.52

 3
 

β értékek (standardizált regresziós koefficiensek) 
1
 p<0.05; 

2
 p<0.01; 

3
 p<0.001 

 

XXI.táblázat: Lányok BMD  és egyéb paramétereinek kapcsolata (β-értékek) különböző  Tanner stádiumokban. 

 

 Tanner I. Tanner II-IV. 

 TBMD L1-L4 BMD TBMD L1-L4 BMD 

Lányok     

β-Cl 0.41 
2
 0.51 

3
 -0.55 

3
 -0.46 

3
 

OC 0.29 0.35 
1
 -0.60 

3
 -0.54 

3
 

Ösztradiol 0.54 
3
 0.50 

3
 0.33 

2
 0.32 

2
 

Tesztoszteron 0.39 
1
 0.36 

2
 0.12 0.10 

Zsírtömegi index 0.53 
3
 0.51 

3
 0.31 

2
 0.25 

1
 

Végtagi LMI 0.57 
3
 0.54 

3
 0.44 

3
 0.37

 2
 

β értékek (standardizált regresziós koefficiensek) 
1
 p<0.05; 

2
 p<0.01; 

3
 p<0.001 
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XXII.táblázat: A csonttömeg meghatározó tényezői fiúkban különböző Tanner stádiumokban*. 

  TBMD     L1-L4BMD   

Változók               b β p               b     β p   

                       Tanner I.       Tanner I.   

Végtagi LMI 0.04 0.48 <0.0001   Végtagi LMI 0.058 0.44 0.002   

B-crosslaps 0.04 0.34 0.011   B-crosslaps 0.046 0.28 0.047   

          final R
2
 0.36 

1
       final R

2
 0.28 

1
 

  Tanner II-IV.     Tanner II-IV.   

Ösztradiol 0.001 0.35 0.009   Tesztoszteron 0.015 0.80 <0.0001   

Appendicular LMI 0.02 0.31 0.02   Oszteokalcin -0.0005 -0.27 0.02   

      final R
2
 0.29 

1
       final R

2
 0.51 

1
         

1
 minden p<0.01;* Stepwise lineáris regresszió eredményei           

 
     

XXIII táblázat: A csonttömeg meghatározó tényezői lányokban különböző Tanner stádiumokban*. 

  T BMD     L1-L4 BMD   

Változók               b β         p               b           β        p   

                          Tanner I.     Tanner I.   

Zsírtömeg index 0.013 0.45 <0.0001   Végtagi LMI 0.072 0.37 0.003   

Ösztradiol 0.001 0.45 <0.0001    B-crosslaps 0.107 0.34 0.007   

      final R
2
 0.48 

1
 Zsírtömeg index 0.013 0.27 0.038   

                final R
2
 0.51 

1
 

  Tanner II-IV.     Tanner II-IV.   

Oszteokalcin -0.001 -0.578 <0.0001   Oszteokalcin -0.001 -0.46 <0.0001   

Végtagi LMI 0.035 0.409 <0.0001   Végtagi LMI 0.034 0.32 <0.0001   

      final R
2
 0.54 

1
 Ösztradiol  0.0002 0.22 <0.0001   

                final R
2
 0.45 

1
 

1
 minden p<0.01;* Stepwise lineáris regresszió eredménye 
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11. ADDENDUM 

Hormonális és biokémiai paraméterek kapcsolata csont denzitometriai markerekkel 

pre-pubertasban lévő magyar gyermekekben [saját közlemények: 9 (közlés alatt)] 

 

A dolgozat Célkitűzések fejezetének 3.4. pontjában említett pre-pubertásban lévő (I. 

korcsoport) gyermekekben a csontanyagcserét meghatározó tényezőket is vizsgáltuk. 84 

gyermekben (43 leány és 41 fiú) hormonális, biokémiai és csont denzitometriai markerek 

kapcsolatát elemeztük. A szérum ösztradiol, 25 (OH)D3, parathormon intakt (hormonális) és 

oszteokalcin, β-crosslaps paraméterek, lumbális és teljes test BMD (csontdenzitometriai) 

vizsgálatok dolgozatunk „Vizsgált paraméterek és módszerek” című fejezetének 4.0 pontjával 

megegyezőek. Szérum D-vitamin-kötő fehérje (DBP) méréseket szintén 

elektrokemilumineszcens, teljesen automatizált immunoassay (ECLIA, Elecsys 2010, Roche) 

módszerrel végeztünk. A teljes test és lumbális csont ásványianyag-tartalom [bone mineral 

content (BMC gr)] és testösszetétel (teljes test zsírtömeg) meghatározások ugyancsak DXA 

Lunar Prodigy gép segítségével történtek. Ez utóbbi paraméterből teljes test zsírtömeg indexet 

(kg/m2) is számoltunk. 

Közleményünkből kiemelve a továbbiakban a szérum 25(OH)D3 szintek és a csontanyagcsere 

paraméterek kapcsolatát elemeztük. 

Szérum 25(OH)D3 és csontanyagcsere paraméterek kapcsolata pre-pubertásban 

Szignifikáns negatív kapcsolat volt a szérum parathormon intakt (PTHi) és 25(OH)D3 szintek 

között (r=-0,28; p=0,011) lányok és fiúk együttes vizsgálata esetén, míg nemek szerinti 

bontásban nem igazoltunk összefüggést. Lányokban teljes test BMD, BMC és lumbális BMD 

paraméterek negatív összefüggést mutattak a 25(OH)D3 szintekkel. Lányok csoportján belül 

(n=33), emelkedett szérum PTHi (>3,6 pmol/L) és szuboptimális (<75 nmol/l) 25(OH)D3 

értékeket igazoltunk. Ugyanezen csoportban, negatív összefüggés volt a szérum ösztradiol és 

25(OH)D3 szintek között (r=-0,37; p<0,05) valamint regresszió analízis során a szérum 

25(OH)D3 szintek és teljes test BMD, BMC és lumbális BMD paraméterek között erősebb 

negatív kapcsolatot igazoltunk [béta: -0,44 – - 0,55; p<0,001]. A szérum 25(OH)D3 szintek és 

csontdenzitási paraméterek kapcsolatának fiúkban és lányokban egyváltozós lineáris 

regresszió módszerével történt elemzéseit az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: Szérum 25(OH)D3 szintek és csontdenzitási paraméterek kapcsolata fiúkban 

és lányokban. 

Becsült regressziós 

paraméter 

TBMD (gr/cm2) 
d
 LBMD(gr/cm2) 

d
 TBMC /gr) 

d
 LBMC (gr) 

d
 

Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok 

25(OH)D3(nmol/l)                 

Béta ¯ -0,36 ¯ -0,42 ¯ -0,34 ¯ ¯ 

p érték 0,879 0,016 0,278 0,005 0,672 0,027 0,693 0,066 

                  

Adatokat nem szignifikáns meredekség esetén nem közlünk.d= függő változó;        

T= teljes test ; L= lumbális; BMD= bone mineral density (csont ásványianyag sűrűség);   

BMC= bone mineral content (csont ásványianyag tartalom).         

 

A D3 vitamin májban történő hidroxilálódása [25(OH)D3] csak a D3–vitamin szinttől függ, 

így a szérum 25(OH)D3 szintje optimális jelzője a D-vitamin háztartás állapotának. Az aktív 

D3-vitamin, a kalcitriol [1,25-(OH)2-D3] a vese 1-α-hidroxiláz enzime segítségével képződik 

[1]. Az 1,25 (OH)D3 termelődés az 1-α-hidroxilatio fokozásán keresztül a szervezet endokrin 

szabályozása alatt áll, ennek szérum szintje nem tükrözi a D-vitamin ellátottságot [2]. 

Legfontosabb szabályozói a parathormon, ösztrogén, a prolaktin, a kalcium, a foszfát, és 

maga a kalcitriol [1]. A lányok olyan csoportjában, ahol emelkedett PTHi és szuboptimális 

25(OH)D3 szint volt észlelhető, korreláció elemzés során szignifikáns negatív kapcsolat 

igazolódott a szérum ösztradiol és 25(OH)D3 értékek között. A PTHi szintnek a D-vitamin 

hiány felnőttekben jól ismert élettani következményeként kialakuló emelkedését [3-5] 

gyermekkorban is igazolták [6-9], azonban ez nem hozható összefüggésbe a felnőttkori 

egyértelmű csontvesztéssel [10]. Gyermekeknél az optimális szérum 25(OH)D3 elérésekor 

sem tapasztalható minden esetben a PTHi szint csökkenése, az egyensúlyi állapot kialakulása 

[4,9]. Másfelől fenti összefüggés megbízható értékeléséhez elengedhetetlen lenne optimális 

szérum 25(OH)D3 szint (> 75nmol/l) ismeretében életkor és nem szerinti PTHi referencia 

tartományok meghatározása. Az ösztrogének a csontanyagcsere hormonális szabályozásában 

központi szerepet játszik, hatását receptoraikon (ERα, ERβ) fejtik ki, mely mindhárom 

csontsejten (osteoblast, osteoclast és osteocyta) megtalálható. Gátolják a csontreszorpciót és 

növelik a csontképzést. Csontvédő tulajdonságukat a kalcitonin aktivitásának növelésével és a 

parathormon aktivitásának csökkentésével érik el [11]. Alacsonyabb szérum 25(OH)D3 érték 

esetén a sejtek 1,25(OH)D3 szükséglete fokozódik és az ösztrogének a PTHi elválasztás 

csökkenését a plazma kalcium szintjének emelésével és az 1-α-hidroxilatio serkentésével a 

kalcitriol képződés emelésével érik el. Az ösztrogének közvetett úton a PTH szabályozást a 

fibroblaszt növekedési faktor 23-n (FGF23) keresztül is szabályozzák [12, 13]. Adataink 
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tükrében feltételeztük, hogy a D-vitamin hiányban az ösztrogének a 1-α-hidroxilatiot növelik 

és a szérum PTHi szinteket csökkentik lányokban. A csökkent 25(OH)D3 szint 

feltételezésünk szerint nem a valódi D-vitamin ellátottságot tükrözi, hanem a megnövekedett 

szérum ösztradiol koncentráció következménye, ez az aktuális D-vitamin szint 

megbízhatóságát a csontra ható biokémiai és endokrin faktorok miatt csökkentheti. 

Lányokban a magasabb szérum ösztradiol szint nem eredményez magasabb 25(OH)D3 szintet 

annak ellenére, hogy az ösztrogén jól ismert hatásaként a májban magasabb D-vitamint kötő 

fehérje (DBP) szintézis eredményeképpen magasabb lesz a szérum 25(OH)D3 szint. 

Lányokban a magasabb szérum ösztradiol szint ellenére sem találtunk magasabb 25(OH)D 

koncentrációt és a DBP-hez kötött 25(OH)D3 és a szabad 25(OH)D3 biológiai hatása azonos 

volt [14-17]. 

A fenti folyamat azonban csak egy része D-vitamin szabályozás komplex mechanizmusának. 

Ezt fiúkban nem észleltük, feltehetően a mellékpajzsmirigyekben lévő ösztrogén receptor 

kevesebb száma vagy azok downregulatioja miatt. Az ösztrogén befolyásolja a D vitamin 

receptor (VDR) expresszióját és feltételezhető, hogy az fiatal lányokban ER és VDR gén 

genetikai variációi befolyásolhatják a csúcs csonttömeg elérését és megőrzését [14]. A 

csontfejlődésre ható hormonális, környezeti hatások rendkívül összetettek, számos lépés még 

napjainkban sem tisztázott. 

Lányokban a teljes test BMD, BMC és lumbális BMD paraméterek gyenge, de negatív 

szignifikáns összefüggést mutattak a 25(OH)D3 szintekkel. Köztudott a D-vitamin kiemelt 

szerepe a csontszövet fejlődésében, az extracellularis matrix mineralizációjában, a megfelelő 

kalcium és foszfor szintek biztosításában. A csont növekedésében betöltött fontos szerepét 

mutatja, hogy receptora az oszteoblaszt és oszteoklaszt előalakokon egyaránt kimutatható. 

Azonban direkt csonthatása inkább a csontreszorpció fokozásában valósul meg, az 

oszteoklasztok differenciálódását és érését befolyásolja. Ugyanakkor az oszteoblasztok 

oszteokalcin termelését és D-vitamin receptorain keresztül az IGFI kötődését az 

oszteoblaszthoz egyaránt fokozza. Ezen összetett hatásai a csontátépülést befolyásolják [1]. 

Gyermekkorban a csontfejlődést a csontépítés (modeling) jellemzi, a modeling során az 

oszteoklasztok által végzett csontreszorpció nem előzi meg a csontformációt (remodeling), 

hanem rögtön csontképzés indul meg. Elméleti síkon talán magyarázhatjuk a negatív 

kapcsolatot azzal, hogy gyermekkorban a modeling időszakában a D-vitamin szerepe fontos, 

de mivel nem a remodeling a meghatározó, így hatásai csak részben valósulnak meg. 

Hazánkban Péter és munkatársai közleményükben egészséges, pre-pubertásban lévő 

gyermekek keresztmetszeti vizsgálatában szérum 25(OH)D3 és perifériás kvantitatív 
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komputertomográfia (pQCT) technikával mért volumetriás csontdenzitási paraméterek 

eredményeit ismertették. A gyermekek 63%-ban észlelt suboptimális 25(OH)D3 szint (<75 

nmol/l) ellenére volumetriásan mérhető csontdenzitás csökkenést nem észleltek [18]. Mindkét 

hazai munkacsoport eredményei a továbbiakban ez irányú longitudinális vizsgálatokat tesz 

szükségessé.  
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