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13a Chapter lO 

This thesis describes the epidem~iology, path~ophysiolagic aspects, and clinical 
aspects of metabolic bone disea~se in inflammatory bowel disease (IBD), especially 
in Crohn's disease. In all the studies bone mineral density (BMDJ was measured by 
dual-X-ray absorptiometry CDXAJl of the femoral neck, lumbar spine, allrd totall 
body. 

Chapter 2 reviews the current knowledge on the relation between l&D and 
metabolic bone disease. 

In chapter 3 the results are presented regardin~g the prevalence of osteopenia and 
osteoporosis and of symptomatic fractwrer in Crohnk d~sease of a well-defined 
poplulation based cohort from the I&D South-Limburg study area. One-hundred- 
nineteen eligible patienlts were investigated. Osteopenia of lurmlba~r spine an~d/or 
femoral neck was found in 45% of patients. Osteoporos~s was found in another 13 
% of patients. Mean BMB (T-score) of femoral neck was significantly lawlrer than of 
thle liulnba~r spine. Male CB patients and patients aged under 18 at dltagnosis are at 
higher rislk of having a low bone mineral density at thle lumbar spine and total 
body. The prevalence of osteoporosis in poztrnenopausal CD patients (29%) was 
signiFicantly high~er than in premenopausal patients (3%) (Odds ratio: 12). Twenty- 
n ~ i l n ~  of 119 (24%) of patients had a history of symptomatic fractures. We 
concluded that osteapenia and osteoporosis are frequent in CD a~nd should have 
the full attention of the treating physician. 

Iln chapter 4, clinlical determinants of borne mineral density are discussed In a 
populatian-based cohort of  patients w~ith Crohn's disease Many patenltia~l risk 
factors for low bone mineral den~rity were taken into consideration and were 
analysed. L~~rnea~r regression analysis indicated both body weight and female gender 
as significant positive determinants sf BMD, and age as we11 as a canrlbined use of 
prednisolone and azathioprine as negative determinants. In females alone, posit~ve 
determ~nants of BMD were: body weight and the use of azathioprine. 
Post~menopalusail status, use of predn~isoblone, serum magnesium level, and the 
combined use of prednisolone and azathioprine, respectively, were negative 
deterrn~nants. In males, serum calcium level and body we ighmere  significant 
positive determinants, whereas age was a negative determinant of BMD. 
From this study we concluded that patients with CD, who are particularly at risk for 
low BIMD are: the male and post-menopausal female patients, with law body 
weight and a history of combined ulse of prednisolone a~nd azathioprine, normal or 
increased serum magnesium levels and a low serum calcium level. However, from 
the low correlation between thle sum of all1 the risk factors and the BMD 
measurement in the linear regression model we concluded that clinical risk factors 
alone are n0.t strong enough predictors of BMD and do not replace DXA 
measurements in patients with Crel7nk disease. 



A study investigating whether bone mineral density in patients with EBD is already 
[ow at diagnosis i s  described in chapter 5.  Bone mineral density measurement of 
recently diagnosed patients with Crohn's disease and ulcerative colitis was 
measured and compared to age-and gender-matched population controls. No 
significant differences in bone mineral density (gJcrn4) between patients and 
controls were found. Also, there were no significant differences found in bone 
mrneral density between patients with either Crohn's disease or ulcerative colitis. 
Multtple lunear regression analysis revealed that duratio~n of complaints longer than 
six months before diagnosis, age, and body mass index lower than 20 kg/mI2 
significantly carrelated with low bone rm~neral density. 
From this study we concluded "eat bone mineral density in recently diagnosed 
patients with inflammatory bowel disease was not significantly decreased 
compared to population controls. Subsequent development of osteoporosis in IBD 
patients seems to be a phenomenon related to the disease process and/or the 
treatment modalities. 

In chuapbep 6, vitamin K status in serum alnd bone of patients with long-standing1 
Crohnk disease in remission is  assessed. Long-standing Crohn? disease is associated 
with deficiency of fat-soluble vitamins, amongst them vitamin K. Vitamin K is a ca- 
factor in the carbaxyllation of osteocalcun, a protein essential for calcium brnding to 
bane. A high leveb of circulating undercarboxylated osteocalcin is a rensituwe 
marker of vitamin K deficiency. Bone mineral density was measured In 32 patients 
wilth long-standing Crohnk disease and small-bowel inwolvement, currently in 
remission and using less than 5 mg prednisolone daily. Serum levels of vlrtamins D 
and K, of triglycerides, and of total immunoreactive osteocalcin as wel! as 
undercarboxylated osteocalcin (''free" asteocalcin) were d,eterrnined. The 
hydroxyapatite binding capacity of osteocalcin was calculated. Data were 
compared "c an ag~e-and gender-matched control population. 
Serulm vitamin K levels of the CD patients were significantry decreased compared t o  
normative controls. 'Tree'hosteocalcin was higher and hydroxyapatite-binding 
capacity of circulating osteocalcin was lower than in matched controls, indicating a 
low bone vitamin K status in Crohn's disease. In patients, an inverse correlation was 
found between 'Vree" osteocalcin and lumbar spine bone mineral density anld 
between "free" osteocalcin and the Z-score of the lulmbalr spine. Mu~ltuple linear 
regression analysis showed that '"free" arteocallcin was an ind~eprndent risk factor 
for low bone mineral density of the lumbar spine, whereas serum vitamin D was 
not. 
From th~s  study we cancluded that the finding of a poor vrtamin K status, 
assoc~ated with low BMD in long-sta~nding Crohn's disease, could have irnp'licat~on~r 
for the prevention and treatment of osteoporosis in thus disolrder. 

In chapter 7. the pathophysiologuc process of bone turnover using b~lochernical 
markers is  described in a homogeneous group of patients with Caohn's d~sease. 
Bone turnover was studied in 26 patients with long-standing quiescent Crohn's 
dusease and small bowel inwolvemenlt. Biochemical markers far bone formatlion 
(osteocalcin and bone specific alkaline phosphatase) anld for bone resorption 



131 Chapter 10 

(deoxypyrid~noline -and collagen type I C-term~~nal crossl~nkz) were measured. 
Wrinalry cal~ciurn excretion was determined. 
Markers far bone formatron were significantly lower in patients than in controls 
[osteocalc~n, bone-spec~fic alkaline phosphatase), but both bone resorption 
malrkers were no t  sig~nff~cantly diffe,rent. Urine calc~um excretion was slgnificantly 
decreased In patients compared t o  controls Bone rnilrreral density o f  the lumbar 
spine was significantly and inversely correlated wi th  bone-specific alkaline 
phosphatase and collagen type I C-terminal crossllinks. 
From this study we con~cluded that bone turnover in long-standing Crohn's disease 
in  clinical remission was charactevised by suppressed bone formation and normal 
bone resarpt~on. Furthermore, urine calcium excretuon was decreased. Hence, 
interventions and therapy should be directed towards improvement o f  bone 
formation1 

In chapter 8 the  baseli~ne data of aln European muiti-centre intervention study 
were descrrbed. Potential risk factors for  low bone mineral density (BMD) and the 
prevalence of vertebral fractures were studied in 273 patients wi th  ileo-cecal 
Crohn's disealse. Steraid-free patien~ts (57°F) with currently active CID and steroid- 
dependenlt patients (STD) wi th  quiescent CCD were investigated w i th  DXA scan of 
the lumbar spine and standardized lateral X-ray of the thoracic and lumbar spine. 
Thirty-reven asymptomatic vertebral fractures were seen in 24 ou t  of 182 STF 
patients (113.4%), and 19 f~ractures in 14 out of 91 4TD patients (15 6%). The 
average T-score and Z-score o f  patients wi th  fractures were not significantly 
different from those without fractures. Fifty-four percent of  patients wi th  fractures 
had a normal T-score. BMD and Z-scores were negatively correlated t o  lifetime 
sterouds, but not  t o  prew~ious bowel resection, current disease activ~ty, or prevalence 
of vertebral fractures. Fracture rate was not correlated wi th  BMD, Z-score, or 
Itfetime steroid dose. 
From this study we concluded that he llack o f  correlation between BMD, Z-score, or 
lifetime steroid dose on t h e  one hand and the prevalence sf fractures on the other 
necess~~tates new hypotheses fo~r tlhe pathogenesis o f  the latter. The infilammatory 
process might cause architectural changes in the trabecular bone lead~ng t a  bone 
fragil~ty, or vertebral fractures mlght be another extra-intestinal rnanifestat~on aF 
Crohnk disease. 

In chapter 9, the result~j o f  abave mentioned stludies were discussed in  the cantext 
af current literature An opinvon is  given on potential future developments. 



Samenvatting, 

Dit proefschrift beschrijft de epidemiologie, pathofysiologische aspecten, als wel  
klinische aspecten van osteaporore enlof metabole botziekten die optreden b i j  
chronische inflarn~rnatoire darmziekten (IBiDb, met name bi j  de ziekte van Crohn. 
'In alle onderzoeken die in di t  proefschrift beschreven worden, i s  de botdichtheid 
van de lumbale wervelkolom, fernulrhais en het totale !lichaam gemeten met 
behulp van, dual-energy X-nay absorptiornetry CD%). 

in haoifdstwk t wordt  een overzicht gegeven van de literatuur en word t  de 
huidige kennis omtrent het verband tussen IBD e17 metabole botziekten 
beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt  de prevalentie getoond van osteopenie en osteoporose 
evern,als de prevalentie wan symptomatische fracturen bij een goed gedefinieerde 
e n  op populatiegegevens gebaseerde groep patisniten met de ziekte van Crohn. De 
patiënten r i j n  geselecteerd u i t  de registratie van IBD patienten (IBD Zuid-Limburg). 
In totaal werden er 119 patiëlnten met  een gelmiddelde leeftijd wan 42 ],aar 
onderzocht. Osteopenie van de lumbale wervelkolom enlof van de femurhals werd 
bij 45% van de patienten gevonden. Osteoporose werd bij 13% van de patienten 
vastgesteld. De gemiddelde botdichtheid van de femurhals war significant lager 
dan die wan de lumbale wervelkolom. Mannelijke patienten en patiënten waarbij 
de ziekte van Crohn voor het achttiende levensjaar werd vastgesteld hadden een 
hoger risico op een verlaagde 'botdichtheid van de lumbale wervelkolom en hs t  
totale lichaam. De prevalentie van osteoporose in post-menopauzale vrouwen met 
de ziekte van Crohn (29%) was significant hoger dan die i n  pre-menopauizalc 
patienten (3%, relatief risico 12). Negienentwinitig van de 119 (24%) patienten 
hadden symptoma"tische fradulren in  de voorgeschiedenis. Concluderend wordt 

dat osteapenie en osteoporose frequent voorkomen bi j  de ziekte wan 
Crohn en dat preventie en behandeling van deze camplicatie de aarrdarh~t wan de 
behandelend arts behoeven. 

ln hcofdlrtuk 4 worden de klinische determinanten van de botrnjneraaldjchthcid 
beschreven iln een populatie gebaseerd cohort wan patiënten met de ziekte van 
Crohn. Er  worden veel uerscchi~lilend~e patentiele risicofactoren voor het krijgen van 
een lage batmassa onderzocht, zoaYs algemene- en voor de ziekte specifieke 
risicofadoren Lineaire regressie analyse toonde aan dat zowel lichaamsgewicht als 
het  wrouwel~ijke qesl,acht significante positieve determinanten van 
botmineraaldichtheid zijn en dat leeftijd zowel als hlet gecombineerd gebruik van 
cot-tkos"teroïden en azathioprine als negatieve determinanten zijn gevanden. 'Bij 
~ rouwe l i j ke  Crohn pati@n"tn waren lichaamsgewicht en het  gebruik wan 
azathioprine positieve determinanten. De postmenolpauzale status en  het gebruik 
van prednisalon, het gecombineerde gebruik van prednisolon en azarhiaprine en 
de serum magnesiumspiegel waren negatieve determ~nanten. Bi j  rnalnriem waren 



de serum calciumspiegel en het Iichaamsgewirh"rignificante positieve deter- 
minanten en de leeftijd een negatieve determinant van de botmineraaldichtheid. 
Ust dit onderzoek worden de volgende conclusies getrokken. Patienten met. de 
nekte van Crohn die met name een verhoogd risico hebben op de aanwezigheid 
van een lage botmineraaldich~theid rijn: mannelijke en postmenopausale 
vrouwelijkicb patiiinten die een laag lichaamsgewicht en een voorgeschiedenis met 
een g~ecambineerd gebruik van zowel prednisolon als aza~thioprine, nlorrnale of 
hoge serum magnesium-spiegels en een lage serum calciumspiegel hebben. De lage 
correlatie die wordt gevonden tussen d~e som van allle risicofactoren en de gemeten 
botmirreraaldichtheid iln het lineaire regressiemadel laat zien dat de klinische 
risicaliacterernn eeln onvoldoende voorspellende waarde hebben om de DXA-meting 
te vewanglen bij patiiinten metde ziekte van Crahln. 

In hiciisfdstuk 5 i s  een anderroek beschreven waarbij wordt onderzocht of de 
botmi~neraaldichtheid bij patiknten rnet IED reeds verlaagd ir bij het stellen van de 
diag~nose. De botmineraaldichtheid wan patiënten die recent zijn gediagnostiseerd 
rnet de ziekte van Crohn of colikus ulcerosa worden vergeleken met op leeftijd en 
geslacht uitgekozen controle person~en uit dezelfde populatie (case-control). 
Er werden geen signif1lcante verschillen tussen pa~ti&nten en gezonde controle 
personen gevondien. Ook werden er geen verschillen gevonden in botmine- 
raaldichtheid tussen patiënten met de ziekte van Crohn eln colitis ulcerosa inldien 
h~et leeftijdsverschill tussen beide groepen werd gecorrigeerd door gebruik t e  
maken van de Z-score. Multipele lineaire regressie analyse toonde aan dat de 
aanwezigheid van bij IBD passende buikklachten, die langer dan 6 maanden voor 
het stellen van de diagnose aanwezig waren, de leeftijd en een body mass index 
(BMI = gewicht / lengte2] lalger dan 20 kgSrn2, significante determinanten waren 
voor een lage betmineraaQdichilheid. 
Uit dit onderzoek concludeerden we dat de botmineraaldichtheid van patiënten 
waarbij recentelijk de diagnose lBD gesteld werd, niet lager was dan wan op 
leeftijd en geslacht gecontroleerde controle personen. Het ontstaan van 
osteoporose bij IBD patignten moet daarom een werschij~nsel zijn, dat gerelateerd i s  
aan het ziekteproces en/of de behandeling wan de ziekte. 

In haadrtwk 6 wordt de vitamine K status van het seru~m en het bot beschreven bij 
een groelp patienten met langbestaande ziekte van Crahrr in remissie. 
Langbestaande ziekte van Crohn is  geassocieerd met een deficientie van vet 
oplosbare vitatmines, waarvan vitamine K er éen 1s. Vitamine K is een co-factor diie 
noodzakelijk is  wolor de carboxylering van osteocalcine, een eiwit dat essentieel is  
bij de binding van calciu~m in het bot. Een hoge spiegel van ondergecalrboxyleelrd 
osteacalcine is een zeer gevoelige maat voor vitamine K deficiëntie. De 
IbotmineraalllduchtheRd werd gemeten bij 32 patiiinten. Bij alle patienten was de 
dunne-darm in het ziektep~roces betrokken en de meeste patilënten hadden &en of 
meerdere dunne-da~rrnresecties ondergaan. Alle patienten waren in remissie en 
gebruikten minder dan 5 mg prednisolon per dag. Serum spiegels van vitamine D, 
K en wan trigllyceriden, het totaal irnmunoreactiewe osteocalcine en het 
ondelrgecarbaxyleerd osteocalcine ("vrije osteocalcine") werden gemetenl. Ook 



werd de capacite~t om hydroxyapatiet t e  binden berekend. De gewonden waarden 
werden vergeieken met een naar leeftijd en geslacht gematchte controle groep. 
Serum vitamine K spiegels van de patienten met de ziekte van Crohn waren 
significant lager dan die van de gezonde controles. Het '%w6ijem oosteocalcinie was 
hoger en de hydrolxyapatiet bindingscapacite~t van het circulerende <osteocaYclnle 
was lager dan in  gematchte controles, hetgeen een lage vitamine K ctatuc bij de 
patienten met de ziekte van Crohn indiceert. Big patiCnten werd een inverse 
correlatie gewonden tussen de serumspiegels van het "vrije" osteocalsine en de 
botmineraaldichtheid van de Iwmbale wewelkolom en tussen Inet "vrilje" 

osteocalcine en de Z-score van de lumbale wewelkolom. Multipele lineaire 
regressie analyse toende aan dat het "vrije" osteocalcine een onafhankelijke 
risicofactor is woar een lage botrnineraaldichthieid van de lumbale weruelkorltirn. 
Voor de serum vitamine D-spiegel werd di t  niet gevonden. 
Ulit de gegevens van d i t  onderzoek concludeerden we dat een vutamine K 
deficientie in  serum en bo t  en de associatie met de botmineraaldichtheid van de 
lumbale wervelkolom implicaties zouden kunnen hebben voor de preventie en de 
behandelung wan osteopo~rose bij de ziekte van Crohn. 

In  Ulatofdsitwk Jr wordt  het pathofyr?lologische proces van de botombouw 
beschreven van een homoglene groep van patienten met  de ziekte van Crohn. Er 
werd gebruik gemaakt van meerdere biochern~sshe merkctoffen. 
Botombouw werd onderzocht bij 26 patiPnten met  een langdurig bestaande r iekte 
van Crohn en een ziekte lokalhsatîe in de dunne darm. De volgende biochemische 
merkstoffen van botombouw werden hierbij bepaald: voor botaanrnaak (= 
SorrnaPie) osteocalcine en bot  specifieke alkal~ische fosfatase en voor botafbraak (I 
resorptie) deoxypyridinoline en collageen type I C-terminale crosslinks Tevens werd 
de calcturn-excretie in de urine bepaald. 
Merkstofden voor botaanmaak waren sugnifrrant lager biij patikinten met de ziekte 
van Crohn vergeleken met comtroUepersonen. Merkstoffen voor botresorptie waren 
echter niet verschillend ten opzi~chte wan controiepersonen. Die calcium excretie was 
significant lager bij patienten vergeleken met de controleperzonen. De 
botmineraal-dichtkud van de lumbale wervelkolom was bij patienten omgekeerd 
en significant gecorreleerd met het bo t  specifieke alkalische fosfatase en collageen 
type I C-terminale crosslinks 
W i t  d i t  onderzoek werden de volgende conclusies getrokken: botombauw bij 
langdurige bestaande ziekte van Crohn IR rernissle kenmerkt zich door een 
verminderde botaanmaak en een normalle botafbraak De calcium-uitscheidincl bij 
deze patienten was verllaagd. Intenverrties en therapieen moeten erop gericht zijn 
om de botaanmaak t e  verlbeteren 

In )rlé~>ddlstuYC 8 warden de demografische gegevens, bi~j  de aanvang vastgesteld, 
van een groot Ewropeec multi-center interventie onderzoek beschreven 
Botmineoraa'ldichtheAd, potentiele risicofactoren voor het hebben van een lage 
botdichtheid en de aanwezigheid wan wervelfracturen werden bestw~deerd in  een 
groep van 273 patienten met nleo-coecaal gelokalliiseerde ziekte van Crohn. 
Patignten die geen steroïden gebruikten rrue't een actieve ziekte en rteroïden- 
afhankelijke patiénten in  een rustige fase van de ziekte van Crohn werden 



~rndertochlt met behulp van een DXA en een gestandaardiseerdle rbntgenfoto van 
d~e thoracale en lumbale wervelkalam 
Er werden zevenendeeig asymptamatiscfue wervelfrarluren gevonden bi] 24 van de 
179 patienten zonder steraiden (1 3.4%) en 19 frarluren bij 14 van dle 90 steroïden 
afhankelijke patignten (115.6%). De gemiddelde T- en Z-score van patienten met 
fracturen was niet significant verschillend ten opzichte van diegenen zonder 
fraauren Wierenvijeig procent wan de patSnten met  weiweifracturen had een 
normale T-score. Eotrnineraalldichtheid en Z-score waren negatief gecorreleerd met 
de cumulatieve doses steroiden die een patient tijdens r i jn  leven gebruikt heeft. Er 
was geen correlatie tussen dei botmineraaldichtheid en vroegere dlarmresedie, 
actuele ziekteactiviteit, o f d e  prevalentie van wewelfaacturen. 
Frac'Swre~n waren niet gecorreleerd met botminenaaldichtheid, S-score o f  de 
cumulatieve dosering sterolden. 
Uit dit onderzoek concludeerden wij dat h~et ontbreken van de correlatie tussen 
IbotmineraaildichtIreid, Z-score en d~e cumulatieve dlose~ring steroiden die een 
patiilnnt tijdens zijn leven gebruikt heeft en de hoge prevalentie van fracturen, de 
noodlzaak aantoont om nieuwe hypothesen op t e  stellen voor de pa,thoglenese van 
de fracturen. O h e l  het ontstekingsprocec zelf veroorzaakt mogelijk 
microarchitedurale verandleringen En het bot  hetgeen leidt t o t  een verminderde 
botsterkte, of  wervelfracturen zijn een extra-intestinale co~mplicatie van de ziekte 
van CvohIn. 

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van bovenbesch~reven onderzoeken 
besproken in  de co~ntext van de I-iuidige literatuur. Tenslotte wordt tevens een 
opinie gegewen over mogelijk toekomstige ontwikkellingen. 




