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Osteologický bulletin 2010 č. 2 roč. 15 47

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – osmdesátiletý mladík

Pana profesora Blahoše znám několik desítek let a stále
mne udivuje. Současným překvapením jsou jeho kulaté na-
rozeniny. Není to tak, že bych nevěděl, že má narozeniny,
samozřejmě vím i kolikáté; ten údiv spočívá v tom, že počet
let naprosto neodpovídá tomu, jaký pan profesor Blahoš je –
aktivní, plný elánu, nových myšlenek, přednášející nové po-
znatky. Ale překvapení u něj není nikdy dost.

Životopisů a gratulačních článků k jeho životním výročím
už jste jistě všichni několik četli. Není divu – je člověkem,
kterého si váží celá lékařská
(a  nejen lékařská) veřejnost, ně-
kolik časopisů chystá a vydá
slavnostní čísla k jeho jubileu,
mnoho špičkových oborníků po-
sílá články s věnováním. Ani
Osteologický bulletin nezůstává
pozadu. Celé toto číslo je věno-
váno panu profesorovi a všichni
autoři se připojují se svou gratu-
lací. 

Připo meňme si tedy profesora
Blahoše jako osteologa a jako
člověka s mnoha zájmy. Ještě
v dobách, kdy byl pan profesor
Blahoš titulárně docentem (pro-
tože „výše“ nesměl), tak se
v rámci svých širokých zájmů in-
tenzivně zajímal též o osteologii.
Inicioval spolu s několika další-
mi nadšenci semináře a pracovní
schůzky, vymýšlel, publikoval  –
a pochopitelně byl znám ve svě-
tě, takže se zde občas objevil
i někdo ze světových kapacit. Nadšenců a zájemců postup-
ně přibývalo, seminářů také (bylo jich nakonec 115!!)
a v polovině devadesátých let už stál společně s několika
dalšími u zrodu Společnosti pro metabolická onemocnění
skeletu. Stal se jejím místopředsedou, od počátku až dodnes
je členem výboru a od roku 2001 čestným členem společ-
nosti. Jeho velkou láskou byl kalcitonin – a jestli někdo
o tomto hormonu ví všechno, tak je to právě profesor
Blahoš. Dalším překvapením ale je, že on ví skoro vše
o všech osteologických problémech – můžete s ním disku-
tovat o diagnostice i léčbě, o prevenci, o vitamínu D, o no-
vinkách – a překvapeni budete hlavně vy, co všechno se do-
zvíte. I přes jeho obrovské pracovní vytížení a mnoho
povinností je stále na úrovni světové vědy a vždy se na jeho
přednášce dozvím něco nového.

Ale abychom nezůstali pouze na poli osteologie – profe-
sor Blahoš je také velmi uznávaným endokrinologem a ne-
dávno vydal knihu, která získala nejen prestižní ocenění, ale
i uznání odborníků. Dále ve vás může budit úžas, když pro-
fesor Blahoš iniciuje vznik konsenzuálního stanoviska
všech lékařských odborností k tak komplikovanému a žha-
vému problému, jako jsou lékařské atestace a jejich systém,
když dokáže otevírat kongresy různých odborností nejen

slavnostními slovy, ale vždy něčím, co je aktuální v daném
oboru a co účastníky zajímá.

Vlastně není novinkou, že je nesmírně uznáván ve světě.
Nejen, že byl zařazen do knihy největších lékařských osob-
ností světa a byl několik let předsedou Světové lékařské aso-
ciace, ale je i stále zván jako aktivní host na desítky odbor-
ných setkání a jeho názor je všude považován za velmi
významný. To samozřejmě není nic nového pro ty, kteří ho
dobře znají. Stále mne udivuje, jak málo česká veřejnost

(mnohdy i odborná) oceňuje to,
že se někdo „z našich“ prosadí do
špičkových světových pozic.
Ohromit vás Jaroslav Blahoš mů-
že také svým širokým kulturním
přehledem a láskou k hudbě. Ne
náhodou mezi jeho přátele patří
významní umělci – jmenujme
alespoň houslového virtuosa
Josefa Suka. Překvapit vás ale ta-
ké může jeho schopnost aktivně
hudbu provozovat. Nejen, že hra-
je na klavír (a to mu já osobně zá-
vidím), ale potěší vás i hrou na
akordeon a tím, že takto dovede
bavit společnost ve vinném sklíp-
ku – má na jižní Moravě jeden
oblíbený. Také je výborným
znalcem vína a na jeho výběr se
dá spolehnout. A literatura – kdo
z vás ví, že je špičkovým znalcem
Arthura Rimbauda a publikoval
o něm několik prací? Přednášel
o něm i v marseillské nemocnici,

kde Rimbaud zemřel (mimochodem na kostní sarkom).
Profesor Blahoš vás uvede v úžas kupříkladu také rozsáh-

lou znalostí jazyků – dokáže mluvit mnoha jazyky a ještě
více jazykům rozumí. Domluví se i v Etiopii, kde také del-
ší dobu pobýval a kde na něj velmi dobře vzpomínají. 

Dokázal by vás ohromit mnoha dalšími znalostmi. A pro-
to musím trochu „popřít“ svůj úvod – nepřekvapuje tedy, že
profesor Blahoš je nejen předsedou České lékařské spo -
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně, že je korespondujícím
 členem francouzské lékařské akademie, že je rytířem fran-
couzské Čestné legie, čestným občanem nejen rodných
Horažďovic, ale i floridského Miami a indonéské Manily, že
jej Česká lékařská komora pasovala Rytířem lékařského sta-
vu a že mu prezident Václav Havel udělil Státní vyzname-
nání za zásluhy 1. třídy.

Jsem ale přesvědčen, že nás ještě mnohokrát příjemně
překvapí. Přeji mu k tomu za Společnost pro metabolická
onemocnění skeletu České lékařské společnosti JEP mnoho
zdraví.

S hlubokou úctou,

Vladimír Palička
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Význam parathormonu, kalcitoninu a sclerostinu 
v regulaci kostní remodelace

V. Z IKÁN

III. interní klinika l. LF UK a VFN

SOUHRN
Zikán V.: Význam parathormonu, kalcitoninu a sclerostinu v regulaci kostní remodelace
Kostní remodelace probíhá po celý život, a zajišťuje tak mechanickou odolnost kosti i homeostázu minerálů. Osteocyty hrají zásadní
úlohu při remodelaci kosti. Objev sclerostinu, produktu osteocytů, který inhibuje Wnt signalizaci osteoblastů a kostní novotvorbu, ob-
jasnil mnohé o komunikaci mezi kostními buňkami. Cílem tohoto přehledného článku je shrnout nové poznatky o sclerostinu a jeho
regulaci kalciotropními hormony, parathormonem a kalcitoninem v procesu kostní remodelace.

Klíčová slova: kostní remodelace, kalcitonin, osteocyty, parathormon, sclerostin

SUMMARY
Zikán V.: The role of parathormone, calcitonin and sclerostin in the regulation of bone remodelling
Bone is continuously remodelled to maintain its strength and mineral homeostasis. Osteocytes play an essential role in bone remo-
delling. The discovery of sclerostin, an osteocyte-derived inhibitor of Wnt signalling and bone formation, has provided new insights
into communication networks between bone cells. In this review, we look at what is known about calciotropic hormones, parathyroid
hormone and calcitonin, and osteocyte-derived sclerostin in the regulation of bone remodelling. 

Keywords: bone remodelling, calcitonin, osteocytes, parathormone, sclerostin
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Úvod
Kostní remodelace zajišťuje adaptaci kosti na měnící se

mechanickou zátěž, reparaci mikropoškození kosti a náhra-
du staré kosti za novou, mechanicky plnohodnotnou kost.
V posledním desetiletí byla učiněna řada objevů, které zčás-
ti objasnily velmi komplexní mechanizmy neuroendokrinní,
endokrinní, neurální a lokální  regulace kostní remodelace
[1,2,3]. Osteocyty, nejhojnější kostní buňky (tvoří více než
90 % všech kostních buněk), mají centrální význam v regu-
laci kostní remodelace [2]. Osteocyty komunikují jak mezi
sebou navzájem, tak s osteoblasty a s kostními povrchový-
mi buňkami pomocí sítě cytoplazmatických výběžků a me-
zibuněčných spojení (tzv. gap junctions), které umožňují
transport molekul [4]. Osteocyty citlivě reagují na změny
mechanické zátěže skeletu i na změny hormonálního pro-
středí. Osteocyty také zodpovídají za přesnou lokalizaci
mikropoškození v kosti a následnou organizaci cíleného od-
stranění poškozené kosti. Zdravé osteocyty produkují řadu
lokálních regulačních faktorů, jako např. transformující
 růstový faktor β (TGF β), který tlumí osteoklastogenezi
a aktivitu zralých osteoklastů. Estrogeny stimulují produkci
TGF β a tlumí apoptózu osteocytů. Nedostatek estrogenů
nebo nadbytek glukokortikoidů naopak podporuje apoptózu
osteocytů [5]. Zvýšený počet apoptotických osteocytů sti-
muluje osteoklastickou resorpci kosti. In vitro bylo zjištěno,
že osteocyty mohou produkovat RANKL (receptor activator

of nuclear factor kappa B) a M-CSF (macrophage colony
stimulating factor), které stimulují osteoklastogenezi [6].
Tento mechanismus aktivace osteoklastů a osteoklastogene-
ze by se mohl uplatňovat v případě reparace mikropoškoze-
ní kosti [7]. Osteocyty se podílí také na regulaci kostní mi-
neralizace a produkují mj. fibroblastový růstový faktor 23,
který se významně podílí na regulaci fosfátové homeostázy
[8]. Osteocyty jsou dále nejvýznamnějším zdrojem scleros-
tinu. Sclerostin je produkt Sost genu a v kosti významně
 potlačuje kostní novotvorbu, vazbou na Wnt koreceptory
LRP5 a LRP6 (low density lipoprotein receptor related pro-
tein 5 a 6) a útlumem Wnt signalizace v osteoblastech
[9,10]. Sclerostin pravděpodobně ovlivňuje i samotné osteo-
cyty, jelikož ztráta funkce Sost genu brání jejich apoptóze.
Mechanizmy regulující produkci sclerostinu zatím nebyly
zcela objasněny. V následujícím přehledu jsou shrnuty nové
poznatky o regulačních vztazích mezi sclerostinem a kalci-
otropními peptidovými hormony parathormonem (PTH)
a kalcitoninem. 

PTH a sclerostin
PTH významně zasahuje do lokální regulace kostní remo-

delace [2] a potlačuje mj. také produkci sclerostinu osteocy-
ty [11]. Předpokládá se, že snížení sekrece sclerostinu je
signálem pro ukončení remodelačního cyklu v jednotlivých
kostních remodelačních jednotkách [2]. Potlačení sekrece

kosti 0210 po kor:kosti 4/2008 fin  20.7.10  15:23  Stránka 4



PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Osteologický bulletin 2010 č. 2 roč. 15 49

sclerostinu také přispívá k osteoanabolickému účinku PTH
[10]. V letošním únorovém čísle časopisu JBMR, Krame -
rová a její spolupracovníci dokumentovali [3], že osteoana-
bolické působení PTH je oslabeno jak u transgenních myší
s nadprodukcí sclerostinu, tak u myší s delecí Sost genu.
Transgenní myši s nadprodukcí sclerostinu měly primárně
menší objem kostní hmoty a sníženou aktivitu osteoblastů.
Intermitentní podávání PTH (v dávkách dostatečných pro
zvýšení objemu trabekulární kosti u zdravých myší) navodi-
lo u těchto transgenních myší stimulaci osteoblastogeneze
(a také zvětšení plochy resorbované osteoklasty), ale nedo-
šlo ke zvýšení objemu trabekulární kosti. Zatím nebylo ob-
jasněno, proč nadprodukce sclerostinu zabránila nárůstu ob-
jemu trámčité kosti. U myší s delecí Sost genu byl podle
očekávání zjištěn více než dvojnásobný objem trámčité
kostní hmoty ve srovnání se zdravými zvířaty. Léčba PTH
u mladých myší s delecí Sost genu vedla k nárůstu tloušťky
trabekul a k vyšší rychlosti apozice kostního minerálu, ale
nebyl zjištěn ani nárůst tloušťky kortikální kosti, ani nárůst
resorpční plochy osteoklastů. Předpokládá se, že rozdílný
účinek PTH na kortikální a trámčitou kost závisí na rozdíl-
ném mikroprostředí, a tedy rozdílné lokální regulaci obou
typů kosti. Objasnění role sclerostinu a pravděpodobně
i dalších lokálních faktorů v rozdílném působení PTH na
trámčitou a kortikální kost vyžaduje další studie [12]. Nízká
aktivita osteoklastů u myší s delecí Sost genu i při aktivova-
né kostní novotvorbě, podporuje význam sclerostinu, resp.
jeho inhibice při léčbě PTH, také pro osteoklastickou kost-
ní resorpci. Mechanismy regulace kostní resorpce osteocyty
vyžadují další objasnění [3,7]. Kromě PTH se na down-re-
gulaci produkce sclerostinu a stimulaci kostní novotvorby
mohou podílet i další lokální regulační faktory, např. PTHrP
(peptid odvozený od PTH) nebo mechanická zátěž [13]. Je
ale zřejmé, že osteoanabolické účinky PTH na kost jsou
komplexní a nezávisí pouze na sclerostinu [14].

Kalcitonin a sclerostin 
I když dosavadní práce zdůrazňují význam antiresorpční-

ho působení CT, zejména v případě akutní kalciové zátěže
[15], nebo v těch situacích, kdy jsou zvýšené nároky na kal-
cium, jako je růst, těhotenství a laktace [16], recentní gene-
tické a experimentální studie svědčí o významu CT i v re-
gulaci kostní novotvorby. Prvním překvapením byl nález
zvýšené kostní novotvorby a vysoké kostní denzity u myší,
u kterých byl odstraněn gen pro CT/ αCGRP (calcitonin
 gene-related peptide alpha) (Calca–/–) [17 ]. Jelikož selektiv-
ní odstraněním genu pro αCGRP (CGRP–/–) vedlo k potla-
čení kostní novotvorby [18], je pravděpodobné, že za zvýše-
nou kostní novotvorbou u Calca–/– myší je zodpovědná
delece alely pro CT. Význam CT jako inhibitoru kostní no-
votvorby podpořilo dále zjištění, že také delece jedné alely
kalcitoninového receptoru (CTR+/–) má za následek fenotyp
se zvýšenou kostní denzitou a zvýšenou kostní novotvorbou
[19]. Podrobnější histomorfometrické analýzy kosti zjistily,
že deficit CT nevede ke zvýšení počtu osteoblastů, ale zvy-
šuje se jejich aktivita. Jelikož CTR se nacházejí zejména na
osteoklastech, byl inhibiční účinek CT na kostní novotvorbu
do nedávna obtížně vysvětlitelný [20]. Novější techniky ale
umožnily průkaz CTR také na osteocytech a s překvapením
bylo zjištěno, že podání CT (lokálně i systémově) stimuluje

v osteocytech produkci sclerostinu [21]. Účinek CT na
osteo cyty je tedy opačný ve srovnání s PTH, který produk-
ci sclerostinu v osteocytech naopak inhibuje (obr. 1). Gooi
a spol. zjistili, že společná léčba PTH a CT, kdy byly oba
hormony podávány současně, vedla u myší k významnému
oslabení osteoanabolického účinku PTH na trabekulární
kost [21]. Podobné výsledky získali také Kramerová a spo-
lupracovníci u transgenních myší s nadprodukcí sclerostinu,
které byly léčeny PTH [3]. Léčba PTH stimulovala u těchto
myší diferenciaci osteoblastů, ale při nadprodukci sclerosti-
nu nevedla ke zvýšení objemu trabekulární kosti (podobně
jako při stimulaci sclerostinu CT). I když molekulární me-
chanizmus, kterým CT stimuluje v osteocytech tvorbu scle-
rostinu zatím nebyl objasněn, je zřejmé, že působení CT na
osteocyty je velmi rychlé, jelikož inhibiční účinek CT na
kostní novotvorbu byl vázán pouze na současné podávání
CT s PTH. Pokud byl CT aplikován 5 hodin po nebo 1 hod
před aplikaci PTH nebyl již osteoanabolický účinek PTH
oslaben [21]. Gooi a spol. pozorovali zvýšenou expresi scle -
rostinu v osteocytech již za 1,5 hod po podání CT [21]. Byť
nelze vyloučit možnost, že účinek CT na osteoblasty je
zprostředkován také osteoklasty, inhibiční faktor produko-
vaný osteoklasty zatím nebyl objeven. Potlačení kostní no-
votvorby CT bylo zjištěno u mladých myší, ale zdali se ten-
to mechanizmus uplatňuje také u starších myší, zatím
nebylo zkoumáno [21]. S věkem se u myší s deficitem CT
významněji zvyšuje kostní resorpce, což je v souladu s fy-
ziologickými antiresorpčními účinky CT [22]. Je zřejmé, že

Obr. 1
Regulace produkce sclerostinu osteocyty kalciotropními

peptidovými hormony

kalcitonin

mikropoškození
osteocyt

sclerostin

RANKL

kostní remodelace / coupling

osteoblast osteoklast

Sost

LRP5

+

+

+

+

+

–

–

–
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Vysvětlivky: PTH – parathormon; Sost – gen kódující sclerostin; 
LRP5 – low density lipoprotein receptor-related protein 5; receptor 
pro sclerostin; RANKL – receptor activator of nuclear factor KB; 
             stimulační účinek;                inhibiční účinek
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objasnění fyziologického významu CT pro kostní remodela-
ci vyžaduje pochopení mechanizmů působení CT ve vzta-
zích k dalším hormonům, neuropeptidům (CGRP ) a lokál-
ně působícím faktorům (např. sclerostinu). Byť relativně
nízká dávka lososího CT inhibovala v experimentu u myší
produkci sclerostinu, není zřejmé, zdali se v potlačení se-
krece sclerostinu může uplatnit také endogenní CT a jeho
sekretagoga např. kalcium. Rovněž zatím nebyl zkoumán
vliv dalších peptidů odvozených od CT genu, např. CGRPα
na osteocyty a produkci sclerostinu.

Závěr
Regulační mechanizmy, které regulují sekreci sclerostinu,

jsou intenzivně zkoumány. Prokazuje se, že nejen PTH, ale
také CT může významně modulovat sekreci sclerostinu.
Současná aplikace PTH a CT přitom významně oslabila os-
teoanabolické účinky PTH, pravděpodobně v důsledku sti-
mulace sekrece sclerostinu CT. CT tedy může mít význam
nejen v regulaci kostní resorpce, ale mohl by se uplatňovat
i jako inhibitor kostní novotvorby, alespoň u mladých ros-
toucích myší. Zdali se v regulaci sekrece sclerostinu uplat-
ňuje také endogenní CT a jeho secretagoga (např. vápník)
a zdali je tento mechanizmus působení CT významný i u li-
dí, to vyžaduje další studie. Rozdíly v expresi sclerostinu os-
teocyty by mohly přispívat k výrazné heterogenitě odpově-
di skeletu na léčbu PTH. Recentní genetické studie také
prokazují asociace mezi polymorfismem Sost genu a zvýše-
ným rizikem zlomenin nebo nízkou kostní denzitou [23].
Nové poznatky o regulaci exprese sclerostinu kalciotropní-
mi hormony a poznání dalších regulačních faktorů jistě při-
spějí i k novým léčebným postupům. Slibné výsledky již
přinesly první studie s využitím monoklonální protilátky
proti sclerostinu [24]. 
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Osteoporóza u spondylartritid 

K. PAVELKA 

Revmatologický ústav, Praha

SOUHRN
Pavelka K.: Osteoporóza u spondylartritid 
Spondylartritidy představují skupinu zánětlivých revmatických onemocnění postihujících páteřní struktury, periferní klouby, měkké
struktury v blízkosti kloubů (úpony, vazy) a které mají časté mimoskeletální manifestace. Ankylozující spondylitida (AS) je nejčastější
jednotkou a má také nejvyšší frekvenci osteoporózy (OP). Osteoporóza se v kohortových studiích vyskytuje v 19–62 %. Hodnocení hus-
toty kostního minerálu (BMD) je metodologicky složité na LS páteři, kde syndesmofyty interferují s měřením. Proto je někdy výhod-
nější měřit BMD na krčku femuru nebo použít QCT bederní páteře. Pokles BMD koreluje s délkou trvání nemoci, aktivitou AS hod-
nocenou např. pomocí kompozitního skóre aktivity (BASDAI), rentgenovou progresí a někdy i s přítomností mimokloubního postižení. 
Prevalence vertebrálních fraktur u AS v longitudinálních studiích kolísá podle užité metodologie. Pouze čtvrtina vertebrálních fraktur
je klinicky diagnostikována. Relativní riziko klinických vertebrálních fraktur je zvýšeno (odds ratio (OR) 7,7 95 % CI 4,3–12,6).
Kumulativní incidence klinických vertebrálních fraktur je vyšší u mužů než u žen a dosahuje maxima 17 % po 20–30 letech. 
U AS se vyskytují jednak typické osteoporotické fraktury a dále fraktury atypické. Fraktury u AS často postihují krční páteř. Zlomeniny
často postihují dorzální část obratlového těla a jejich pedikly. Vyskytují se i transvertebrální fraktury s různým stupněm dislokace, ne-
bo fraktury transdiskální vedoucí přes pedikly. Při rentgenovém hodnocení je nutné odlišit fraktury od rentgenově podobné změny
související s AS jako je spondylodiscitida (Romanusovo znamení). Neurologické komplikace u vertebrálních fraktur jsou častější než
u fraktur jiné etiologie. Dochází k poranění míchy, poranění nervových kořenů, paravertebrálním hematomům, které vyvolávají sen-
sorické a motorické deficity. Jako pozdní následky se vyskytují pseudoartróza, nestabilní fraktury, fraktury s tendencí k posunu frag-
mentů, instabilita zadního oblouku a následně zvýšená morbidita a mortalita. 
Vyšetření BMD pomocí DXA či jinou alternativní metodou by mělo být součástí monitorovacího algoritmu pacientů s AS. V preven-
ci a léčbě OP u AS používáme stejné principy jako v léčbě primární OP. Stejně důležitou součástí léčby a prevence je potlačení aktivi-
ty AS. V tomto smyslu jsou nejúčinnější anti TNF preparáty. První otevřené studie také ukázaly pokles resorpčních markerů a zvýše-
ní BMD po léčbě infliximabem a etanerceptem. Komplexní léčba AS by měla kromě farmakoterapie obsahovat i pravidelné denní
cvičení, což je další preventivní opatření proti vzniku OP. Velmi málo dat je o výskytu OP u nemocných s psoriatickou artritidou. 

Klíčová slova: ankylozující spondylitida, osteoporóza, anti TNF 

SUMMARY
Pavelka K.: Osteoporosis in spondyloarthritis
Spondyloarthritis is a group of inflammatory rheumatic diseases involving the spine, peripheral joints and periarticular soft tissues,
having frequent extraskeletal manifestations. Ankylosing spondylitis (AS) is the most frequent entity, with the highest prevalence of
 osteoporosis (OP). The prevalence of OP in AS cohort studies is 19–62 %. Bone mineral density (BMD) assessment is methodically
 difficult in the lumbosacral spine where the presence of syndesmophytes interferes with measurement. Therefore, it is more conveni-
ent to measure BMD in the femoral neck or to use QCT of the lumbar spine. Decreases BMD correlates with disease duration, AS ac-
tivity assessed by the BASDAI composite score, radiographic progression and sometimes with the presence of extraarticular involve-
ment. 
The prevalence of vertebral fractures in AS in longitudinal studies varies according to methodologies used. The relative risk of ver-
tebral fractures is increased (odds ratio 7.7, 95% CI 4.3–12.6). The cumulative incidence of clinical vertebral fractures is higher in ma-
les than in females, reaching a maximum of 17% after 20–30 years.
AS is characterized by both typical and atypical osteoporotic fractures. Fractures in AS quite often involve the cervical spine. The frac-
tures frequently involve the posterior structures of the vertebrae and their pedicles. There are also transvertebral fractures with va -
riable degrees of dislocation or transdiscal fractures over pedicles. During radiographic evaluation, it is necessary to differentiate  these
changes from those typical for AS such as spondylodiscitis (Romanus lesion). Neurological complications are more frequent in AS ver-
tebral fractures than in osteoporotic fractures of other aetiology. These complications include spinal cord lesions, nerve root lesions
and paravertebral haematomas resulting in variable degrees of sensory or motor deficits. Later consequences may involve pseudo-
arthrosis or instability of the dorsal arch, resulting in increased morbidity and mortality.
Evaluation of BMD by DXA or other alternative methods should be a part of the monitoring algorithm of patients with AS. The pre-
vention and therapy of OP in AS should employ the same principles as in primary OP. An important part of therapy is suppression of
the activity of AS. Most efficient are anti-TNF agents. The first open studies have shown a decrease in resorption markers and incre-
ase in BMD after therapy with etanercept and infliximab. Besides pharmacotherapy, complex therapy of AS should also include re-
gular daily exercise.

Key words: ankylosing spondylitis, osteoporosis, anti-TNF therapy
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Úvod
Spondylartritidy (SpA) tvoří skupinu

zánětlivých revmatických onemocnění,
která mají řadu společných rysů (tabul-
ka  1). Charakteristickými skeletálními
příznaky jsou  oligoartritida, spondy-
lartritida, sakroiliitida a entezitida, nej-
častějšími mimokloubními příznaky

pak uveitida, idiopatický střevní zánět,
psoriáza či další kožní či slizniční pří-
znaky, uretritida a aortitida. Tato one-
mocnění mají i společný genetický zá-
klad daný vysokým výskytem antigenu
HLA B27. Do skupiny SpA se řadí an-
kylozující spondylitida (AS), psoriatic-
ká artritida, artritida při idiopatických

střevních zánětech a reaktivní artritidy.
Část pacientů pak je označena za nedi-
ferencovanou spondylartritidu [1].
Nově byla publikována kritéria pro čas-
né formy axiálních spondylartritid [2]
(obr. 1). 

Osteoporóza se vyskytuje u SpA pře-
devším u forem s chronickým průbě-
hem a to u ankylozující spondylitidy či
psoriatické artritidy. Prototypem jinak
heterogenní skupiny SpA je ankylozu-
jící spondylitida (obr. 2). U AS je urči-
tým paradoxem, že ačkoliv je u AS
charakteristickým příznakem extraose-
ální kostní novotvorba (osifikace liga-
ment, syndesmofyty), častým přízna-
kem může být i osteoporóza, která vede
ke zvýšenému počtu fraktur. Vždyť ty-
pickým projevem pokročilé AS je tzv.
bambusová páteř (obr.  3). Dochází ke
kostnímu přemostění těl obratlů, která
jsou naopak osteoporotická, takže ce-
lek budí dojem bambusové hole.

Epidemiologie u osteoporózy u AS 
O výskytu OP u AS se vědělo ještě

v době před DXA, a to na základě hod-
nocení rentgenových snímků [3]. V do-
bě používání moderních denzitometrů
v posledních 10 letech pak byla publi-
kována řada studií o BMD u AS.
Výsledky byly ovšem často inkonzi-
stentní. Sinaglia uvádí v přehledné prá-
ci výskyt osteoporózy u ankylozující
spondylitídy při hodnocení pomocí
DXA na 18,7  – 62 % [4]. Důvodem
rozdílných výsledků hodnocení BMD
u AS mohou být i metodologické pro-
blémy při hodnocení BMD. Pokud do-
jde v oblasti bederní páteře ke vzniku
osifikací dlouhých ligament a vzniku
syndesmofytů, může být BMD z oblas-
ti páteře nadhodnocena a v podstatě ne-
použitelná. Doporučuje se proto hod-
notit BMD v oblasti krčku femoru.
Pokud je ale přítomna koxitida, i zde
nejsou výsledky měření BMD validní.
Metodou volby hodnocení denzity
kostního minerálu pak může být QCT
bederní páteře.

Pokles BMD je poměrně časný a po-
stihuje především trabekulární kost.
V pozdějších stadiích je postižena
i kortikální kost, přičemž byla popsána
korelace ve vztahu k délce a závažnos-
ti AS [5]. Osteoporóza u AS je častější
u mužů a byla pozorována i vyšší frek-
vence výskytu fraktur u mužů, což mů-
že souviset se závažnějším průběhem
AS u mužů [6]. 

Obr. 1
Klasifikační kritéria pro axiální spondylar tritidy

Obr. 2
Typická kyfotická deformita páteře 

u nemocného s ankylozující 
spondylitidou

Obr. 3
L úsek – předozadní projekce –

syndesmofyty – „bambusová páteř“,
osifikace laterálních kolaterálních 

ligament

** SpA příznaky

- zánětlivá bolest v zádech
- artritida          
- entezitida     
- uveitida      
- daktylitida
- psoriáza
- Crohnova nemoc
- dobrá odpověď na NSA
- rodinná anamnéza NSA
- HLA-B27
- zvýšení CRP

* Sakroiliitida při zobrazování

- akutní zánět na MRI
 nebo
- definitivní sakroiliitida podle
 New Yorských kritérií

ASAS –Assessment of spondylarthritis
international society
SpA – spondylarthritis

Rudwaleit, Ann Rheum Dis 2009

Sakroiliitida při zobrazovacích 
metodách

plus
> 1 SpA příznak**

HLA-B27

plus
> 2 další SpA příznaky*
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V posledním desetiletí byla provedena řada longitudinál-
ních studií, které hodnotily různé rizikové faktory pro nízké
BMD, ale vzhledem k výše uvedeným metodologickým
problémům byly výsledky často rozdílné. Většina prací pro-
kázala vztah nízké BMD k délce trvání nemoci a aktivitě
AS hodnocené např. pomocí skóre aktivity BASDAI [7], za-
tímco vztah k reaktantům akutní fáze většinou nalezen ne-
byl (např. CRP) [8]. Pouze některé práce ukázaly větší rizi-
ko poklesu BMD u forem AS s periferní artritidou. Další
práce pak ukázaly větší riziko poklesu BMD u forem AS
s mimoskeletálním postižením [9]. Byl popsán i vztah mezi
stupněm rentgenové progrese a nízkou BMD. Pro hodnoce-
ní rentgenové progrese se používal jak počet syndesmofytů,
tak např. některé celkové rentgenové skóre jako je BASRI či
modifikované Stoke skóre m SASSS [4]. V novější práci na-
lezl u skupiny 80 pacientů s AS v Maroku Ghozlani OP
u AS u 25 % a 18 % pacientů mělo vertebrální fraktury.
Faktory asociované s OP byla nízká váha, nízký BMI, delší
trvání nemoci, vyšší aktivita (CRP, FW, BASDAI) a horší
funkce (BASFI). Vertebrální fraktury byly asociovány
s vyšším věkem, delším trváním nemoci, vyšší BASFI,
BASRI a m SASSS a sníženým BMD a T skóre na kyčlích
a přítomnosti osteoporózy kdekoliv [10]. 

Velmi rozdílné výsledky byly získávány při hodnocení
bio chemických markerů kostního metabolismu u AS. Co se
týče markerů kostní formace (osteokalcin, isoenzym alka-
lické fosfatázy) byly u AS nalezeny hodnoty normální [11],
nízké [12] i zvýšené [13]. Markery kostní resorpce (CTX-1,
cross links) byly nalezeny normální [14], ale většinou zvý-
šené, přičemž korelovaly se zánětlivou aktivitou [15].

Fraktury u ankylozující spondylitidy
Prevalence vertebrálních fraktur ve studiích velmi kolísá

[16]. Problémy jsou opět metodologické. Uvádí se, že jen
asi čtvrtina fraktur je klinicky diagnostikována. Bolest v zá-
dech je totiž považována za příznak základního onemocně-
ní AS. Vertebrální fraktura bývá často na rentgenovém
snímku přehlédnuta. Diagnostika je obtížná i pro netypic-
kou lokalizaci vertebrálních fraktur u AS. Často bývají
k dispozici pouze snímky LS páteře a nikoliv hrudní a krční
páteře. Obtížné může být rozlišení fraktury od rentgeno-
vých projevů ankylozující spondylitidy jako je spondylodis-
citida (Romanusovo znamení). Definice fraktury ve studiích
u AS také nebývá často jasně provede-
na. Problémem může být i málo zna-
lostí o výskytu vertebrálních fraktur
u mladých mužů v populaci [17]. 

Bylo publikováno několik přehled-
ných prací, které se zabývaly preva-
lencí osteoporotických fraktur u AS.
Tyto studie zdůrazňovaly fakt, že ver-
tebrální fraktury jsou pravidelným ná-
lezem u pacientů s AS, ale jejich pre-
valence velmi kolísá podle typu
rekrutace pacientů do studie a podle
zvolených metod hodnocení fraktury. 

Poněkud přesnější údaje o incidenci
a prevalenci vertebrálních fraktur po-
dal Cooper et al. [18]. Tito autoři na-
lezli zvýšené riziko klinických verteb-

rálních fraktur, definované jako odds ratio 7,7 (95 % CI
4,3–12,6) pro klinické vertebrální fraktury, tak jak byly na-
lezeny v retrospektivně v chorobopisech pacientů a potvrze-
né rentgenologem. Kumu lativní incidence těchto klinic-
kých, vertebrálních fraktur byla vyšší u mužů než u žen (OR
10,7 vs 4,2) a zvyšovala se během prvních 5 let nemoci a do-
sahovala maxima 17 % po 20–30 letech od stanovení diag-
nózy. 

Charakteristika vertebrálních fraktur u AS
Při AS jsou prořídlá obratlová těla obklopena osifikova-

nou tkání syndesmofytů. Páteř jako celek ztrácí pružnost
a pevnost a je zvýšeně náchylná ke zlomeninám i po malém
či žádném traumatu [19]. Při AS se vyskytují tzv. klasické
vertebrální fraktury, ale často je lze označit jako atypické
vertebrální fraktury. Vertebrální fraktury u AS se často vy-
skytují na krční páteři, což není pro kompresivní fraktury
typická lokalizace. Časté jsou zlomeniny dorzálního oblou-
ku obratlového těla a jeho pediklů. Vyskytují se i transver-
tebrální fraktury s různými stupni dislokace nebo fraktury
transdiskální přes syndesmofyty. Klasické kompresivní
fraktury se vyskytují nejčastěji v dolní hrudní páteři a při-
spívají k celkové deformitě páteře a snížené mobilitě páteře. 

Neurologické komplikace při vertebrálních frakturách
u AS jsou častější než u fraktur jiné etiologie, a to zvláště
při lokalizaci na C páteři. Může docházet k poranění míchy
nebo poranění nervových kořenů. Popisuje se i vznik para-
vertebrálních hematomů, které vyvolávají sensorické a mo-
torické deficity. Hojení fraktur může být defektní. Jako po-
zdní následky fraktur mohou vznikat pseudoartróza
a instabilita zadního oblouku. Následkem je zvýšená morta-
lita a morbidita [17].

Mechanizmus vzniku osteoporózy u AS 
Patogenetické mechanizmy vedoucí ke kostní ztrátě jsou

pravděpodobně dvojího druhu: systémové (tvorba prozánět-
livých cytokinů) a lokální (imobilizace páteře) [20].
Gratacós ve své práci prokázal, že pacienti s AS mají signi-
fikantně vyšší sérové hladiny interleukinu 6 (IL6) a TNF
než kontrolní jedinci s nezánětlivou bolestí zad. Sérová hla-
dina IL-6 pozitivně koreluje s klinickými parametry aktivi-
ty onemocnění (FW, CRP, mobilita bederní páteře) [21].
Nižší kostní denzita (BMD) v oblasti proximálního femuru

Obr. 4
Schématické znázornění strategie léčby AS
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je u pacientů s AS asociována se snížením sérové hladiny
osteoprotegerinu (OPG), zvýšením markerů osteoresorpce
a zvýšením laboratorních markerů zánětlivé aktivity [22]. 

Je zvažována role kalcitriolu v patogenezi kostní ztráty
u AS. Lange a spolupracovníci ve své práci z roku 2001 na-
lezli negativní korelaci mezi sérovými hladinami kalcitrio-
lu, resp. parathormonu a zánětlivou aktivitou onemocnění
(CRP) a prokázali pozitivní korelaci mezi markery osteore-
sorpce a hladinami CRP. Tyto výsledky ukazují, že vysoká
aktivita onemocnění je pravděpodobně asociována s altera-
cí metabolizmu vitamínu D [23]. 

Snížené hladiny vitamínu D u pacientů s AS popsal
Bashan et al. [24]. Negativní korelace 25 (OH) D3 s aktivi-
tou nemoci (CRP, FW) však nedosáhl statistické význam-
nosti. Autoři vyslovují hypotézu, že nedostatek D vitamínu
u AS může spolupůsobit při vzniku zánětlivé aktivity.
Doporučují monitorování hladiny D vitamínu u AS. 

Na rozvoji axiální osteoporózy u pokročilé AS s tvorbou
syndesmofytů se pravděpodobně podílí také imobilizace,
neboť u rigidní, nepohyblivé páteře je eliminován pozitivní
stimulační vliv fyzikálních sil na kostní remodelaci. Pacienti
se syndesmofyty mají nižší kostní denzitu v oblasti proxi-
málního femuru (DXA) či bederní páteře (QCT) nežli paci-
enti s méně pokročilou chorobou. Procesy osifikace a kost-
ní ztráty tedy postupují paralelně [25]. 

Komplexní léčba pacientů s AS
Terapie AS by měla být přísně individualizována pro kaž-

dého pacienta podle následujících kritérií: 
a) aktivity nemoci;
b) délky trvání a pokročilosti onemocnění;

c) přítomnosti extraartikulárních projevů;
d) přítomnosti komorbidit.

Terapie by měla být vždy komplexní a sestávat se z nefar-
makologických i farmakologických způsobů léčby [26]
(obr. 4). Z nefarmakologických způsobů léčby existuje evi-
dence o účinnosti edukace pacienta a dlouhodobého rehabi-
litačního režimu. Z farmakologických způsobů léčby jsou
lékem první volby při léčbě bolesti nesteroidní antirevmati-
ka. Při jejich nesnášenlivosti či nedostatečném účinku lze
použít slabá i silná analgetika (včetně opioidů). Kortiko -
steroidy jsou doporučeny pouze pro lokální léčbu, pro systé-
mová podávání nejsou doporučeny. Z tzv. chorobu modifi-
kujících léků (DMARD) existuje důkaz o účinnosti pouze
pro sulfasalazin u forem s periferní artritidou. 

Novou kvalitu do léčby AS přinesly TNF blokující léky
infliximab, etanercept a adalimumab. Všechny tři pozitivně
ovlivňují jak spinální, tak periferní symptomy AS [27,28,29].
Kromě toho byl popsán i přímý vliv na snížení projevů mi-
mokloubních, tzv. uveitidy, psoriázy a u infliximabu a ada-
limumabu i na příznaky idiopatického střevního zánětu. 

Je zajímavé, že žádné z publikovaných "Návodů pro léč-
bu AS" se problematice možné osteoporózy u těchto paci-
entů příliš nevěnují. Vzhledem k relativně častému výskytu
OP a potenciálním závažným komplikacím by to však bylo
vhodné. 

První otázkou zůstává, zda-li každého nemocného již při
diagnostice AS vyšetřit z hlediska možného rizika vývoje
OP. Je nutné zdůvodnit, že AS je častější u mužů a nejčas-
tější začátek onemocnění je mezi 20–30 lety, což je jedna
kategorie populace, která z hlediska vývoje OP riziková ne-
ní. Dají se však najít argumenty pro časné provedení např.
DXA vyšetření a vyhodnocení BMD, přestože zatím pro to
neexistují data v literatuře. Několik longitudinálních studií
ukázalo, že pokles BMD začíná u AS záhy po začátku one-
mocnění a je relativně rychlý. Protože průměrné zpoždění
od vzniku symptomů do diagnózy je 5–7 let, máme před se-
bou často v době stanovení diagnózy již relativně dlouhotr-
vající proces. Vyšetření BMD a ev. biochemických markerů
je zvláště indikováno u silně aktivní nemoci, pokud byly
použity kortikosteroidy a pokud jsou přítomny další riziko-
vé faktory OP (např. snížená fyzická aktivita, kouření, alko-
holizmus). Z naší vlastní klinické praxe mohu uvést pacien-
ta s AS, kterého jsme viděli popsaného v jeho 35 letech po
desetiletém trvání AS, kdy měl několik závažných verteb-
rálních fraktur. Pro velké bolesti se skoro nehýbal, všude byl
transportován autem (manažer velké firmy). Užíval i silné
opioidy a kouřil 30 cigaret denně. Jeho nesnesitelné bolesti
v zádech byly považovány za projevy AS. Diagnóza osteo-
porózy a vertebrálních fraktur u něj nebyla nikdy stanovena. 

Vlastní prevence a terapie osteoporózy u AS se pak sklá-
dá ze dvou principiálních komponent – účinného potlačení
aktivity AS a léčby vlastní OP. 

Nejúčinnější potlačení AS přinášejí anti TNF  preparáty.
Jaká je evidence o zlepšení BMD při léčbě anti TNF? 

Alali et al. prokázali zvýšení hustoty kostního minerálu
u skupiny 29 nemocných s AS po 6 měsících léčby inflixi-
mabem a to na páteři o 3,6 % (p = 0,001) a na kyčli o 2,2 %
(p = 0,0012) [30]. Došlo rovněž k signifikantnímu vzestupu
osteokalcinu (p = 0,013), zatímco markery kostní resorpce

Tabulka 1
Společné rysy spondylar tritid

• Zánětlivá bolest v zádech 

• Charakteristická artritida (oligoartritida převaha dolní končeti-
ny)

• Nepřítomnost revmatických uzlů

• Nepřítomnost revmatoidních faktorů

• Entezitida

• Sakroiliitida

• Mimokloubní projevy (oční, kožní, střevní)

• Familiární agregace

• Asociace s HLA-B27

Spondylartritidy – klinické jednotky 

• ankylozující spondylitida

• psoriatická artritida

• reaktivní artritida

• artritida při idiopatických střevních zánětech

• juvenilní ankylozující spondylitida

• nediferencovaná spondylartritida
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nebyly ovlivněny. Zlepšení BMD bylo popsáno i po léčbě
etanerceptem [31]. Zlepšení BMD po roční léčbě anti TNF
preparáty o 5,6 % (p = 0,0005) referovala francouzská sku-
pina kolem K. Briota [32]. Zvýšení BMD v této skupině by-
lo podmíněno poklesem kostní resorpce. Důkazy o tom, že
infliximab inhibuje kostní resorpci, přinesl Gengenbacher
a spol. V jejich studii docházelo ke snížení počtu cirkulují-
cích prekurzorů osteoklastů [33]. Tento efekt byl výraznější
u pacientů s revmatoidní artritidou, ale byl průkazný i u AS.
Anti TNF preparáty mohou inhibovat osteoresorpci dvojím
mechanizmem. Cytokin TNF aktivuje celou zánětlivou kas-
kádu, ale i přímo aktivuje osteoklasty. Studie, která by pro-
kázala snížení počtu fraktur, však zatím nebyla provedena
a je potřeba dalšího výzkumu. 

Léčba osteoporózy u AS
Přestože problém OP u AS je dobře známý, studií léčby

OP u této nemoci bylo provedeno velmi málo. Část pacien-
tů s AS má hypogonadismus. Testosteron byl úspěšně pou-
žit k léčbě hypogonanálních mužů [34]. U AS ale studie
provedena nebyla. 

Bisfosfonáty jsou nejvíce užívaným lékem v léčbě osteo-
porózy. Ani jeden z bisfosfonátů (alendronát, risedronát,
ibandronát, alendronát, zoledronát) užívaných u nás nebyl
u AS zkoušen. Indikaci mužské osteoporózy má v současné
době risedronát a zoledronová kyselina. U AS byl také
zkoušen intravenózní pamidronát, který nejen zlepšoval
kostní metabolizmus ale i méně potlačoval zánětlivou akti-
vitu AS [35]. Standardizovaná ale tato léčba není. 

Psoriatická artritida a osteoporóza
Pacienti s axiální formou psoriatické artritidy byli zařaze-

ni do skupin s AS a v obou formách SpA nebyly zjištěny
žádné rozdíly [36]. Pouze velmi málo studií se věnovalo vý-
skytu OP u periferní psoriatické artritidy (PsA). V práci
Fredianiho et al. bylo sledováno 186 pacientů s periferní
PsA. Prevalence OP byla 11 % u mladých žen, 47 % u post-
menopauzálních žen a 29 % u mužů. Kromě obecně plat-
ných rizikových faktorů OP, jediným chorobu specifickým
prediktivním ukazatelem pro PsA byl stupeň poškození
funkce hodnocené pomocí HAQ. 

Závěr
Osteoporóza je významným projevem spondylartritid

s chronickým průběhem. Je na ní nutné myslet a zejména
u nemocných mužů vyhodnotit rizika vývoje osteoporózy. 

Terapie spočívá v účinném komplexním potlačení aktivi-
ty AS, ale i v prevenci a léčbě OP. Anti TNF preparáty příz-
nivě ovlivňují BMD. Význam terapie osteoporózy bisfosfo-
náty u AS bude nutné ověřit v dalších studiích. 
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Riziko osteoporotických fraktúr u diabetikov liečených glitazónmi
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SÚHRN
Payer J., Jackuliak P., Killinger Z.: Riziko osteoporotických fraktúr u diabetikov liečených glitazónmi
Osteoporóza je častou komplikáciou pacienta s diabetes mellitus oboch typov. U pacientov s 2. typom diabetu medzi dôležité rizikové
faktory vzniku osteoporotickej zlomeniny patrí aj užívanie glitazónov. Glitazóny ako selektívne agonisty skupiny nukleárnych recep-
torov tzv. Peroxisome Proliferator-Activated receptors gamma (PPAR-γ receptorov) vstupujú do inhibície diferenciácie osteoblastov
a naopak do stimulácie osteklastov z hematopoetickej bunky. Klinickým obrazom tohto efektu je vyšší výskyt osteoporotických fraktúr
v predilekčných lokalitách (distálne časti dolných končatín a horné končatiny) najmä u rizikovej populácie žien nad 65 rokov. U pacien -
tov s rizikom osteoporózy je pri indikácii dlhodobej liečby glitazónmi nutné zvážiť i tento potenciálny negatívny efekt. 

Kľúčové slová: glitazóny, PPAR-gama receptory, osteoporóza, fraktúry 

SUMMARY
Payer J., Jackuliak P., Killinger Z.: Risk of osteoporotic fractures in diabetic patients treated with glitazones
Osteoporosis is a common complication in patients with both types of diabetes mellitus. In type 2 diabetes patients, the important risk
factors for osteoporotic fractures include the use of glitazones. As selective agonists of a group of nuclear receptors, the so-called pe-
roxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ), glitazones participate in the inhibition of osteoblast differentiation and sti-
mulation of osteoclasts from haematopoietic cells. The effect is clinically manifested by a higher rate of osteoporotic fractures at pre-
dilection sites (the distal lower extremities and upper extremities), especially in the population at risk, i.e. women over 65 years of age.
This potentially negative effect should be borne in mind when long-term therapy with glitazones is indicated in patients at risk of os-
teoporosis. 
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Úvod
Osteoporóza sa dnes považuje spolu s kardiovaskulárnymi

a onkologickými ochoreniami za civilizačnú chorobu.
Predstavuje celosvetovo významne narastajúci zdravotný
problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt fraktúr, výraz-
ne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na
zdravotnú starostlivosť. Jej nárast má exponenciálny charak-
ter a súvisí, rovnako ako u iných civilizačných ochorení,
s predlžovaním priemerného veku populácie a zmenou ži-
votného štýlu [1]. Diabetes mellitus je ďalšie závažné chro-
nické ochorenie, ktoré v súčasnosti postihuje asi 246 milió-
nov ľudí na celom svete a očakáva sa že do roku 2050 to
bude viac ako 380 miliónov ľudí. V súčasnosti je každých
5 sekúnd niekto diagnostikovaný na toto ochorenie [2]. Obe
ochorenia teda patria medzi najčastejšie metabolické ocho-
renia súčasnosti s obrovským epidemiologickým a farmako-
ekonomickým rozmerom. Existuje množstvo údajov potvrd-
zujúcich vysoký výskyt osteoporózy u pacientov s diabetes
mellitus 1. aj 2. typu. 

Osteoporóza u diabetikov
U diabetikov je možné nájsť rôzne typy metabolického

postihnutia kostí, okrem osteoporózy aj osteomaláciu, oste-

opetrózu či osteodystrofiu. Nálezy zmien kostného metabo-
lizmu u diabetikov sú nehomogénne, zhoda panuje len
v tom, že tak u diabetikov 1. typu ako aj 2. typu je zvýšené
riziko fraktúr. Najväčšie riziko majú ženy s diabetes melli-
tus 1. typu. Hlavným poškodzujúcim mechanizmom je po-
kles kostnej formácie a znížený kostný obrat. Znížená kon-
centrácia inzulínu je tiež považovaná za nezávislý prediktor
rizika fraktúr [3]. Inzulín spolu s amylínom majú anabolic-
ký efekt na kosť a ich pokles poškodzuje kostnú novotvorbu
predovšetkým poklesom IGF-1 [4]. Avšak diabetes mellitus
2. typu, kde je kostná hmota naopak zvýšená, je paradoxne
tiež asociovaný so zvýšením rizika fraktúr [3]. 

V patofyziológii metabolickej kostnej choroby diabetikov
je v súčasnej dobe v centre záujmu spôsob, akým je regulo-
vaná diferenciácia mezenchymálnych kmeňových buniek na
osteoblasty, resp. adipocyty. Kľúčovú úlohu tu zohrávajú
PPAR-γ receptory, ich aktivácia či útlm aktivity a tým zme-
na smeru diferenciácie kmeňovej bunky na osteoblasty ale-
bo adipocyty [4].

Príčiny vzniku osteoporózy u diabetikov sú mnohopočet-
né. Jednak sú to rizikové faktory rovnaké ako v populácii
nediabetikov a jednak sú pacienti s diabetom predisponova-
ní k vzniku fraktúr mechanizmami, ktoré vyplývajú z mi -
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krovaskulárnych a makrovaskulárnych diabetických kompli-
kácií (viď. tabulka 1) [5]. Diabetická neuropatia a retinopa-
tia ako aj cerebrovaskulárne príhody vedú k zvýšenému ri-
ziku pádov, diabetická polyneuropatia môže spôsobovať
lokálnu osteopéniu a v neposlednom rade chronické ocho-
renia obličiek na podklade diabetickej nefropatie sú tiež
asociované s osteodystrofiou a narušením kostnej hmoty
(renálne osteopatie). K novozisteným faktorom patria zme-
ny v kostnej geometrii a najmä narušená kvalita kolagénu
spôsobená silnou enzymatickou a slabou neenzymatickou
väzbou. 

Ako vieme, z etiopatogenetického hľadiska rozlišujeme
dva základné typy osteoporózy. Primárnu osteoporózu, kto-
rá zahŕňa dva typy (postmenopauzálnu a senilnú osteoporó-
zu) a sekundárnu osteoporózu, ktorá vzniká ako následok
iného ochorenia, resp. liečby (viď. tabuľka 2). Význam od-
líšenia sekundárnej osteoporózy spočíva najmä v často dia-
metrálne odlišnom terapeutickom postupe [7]. Medzi časté
príčiny sekundárnej osteoporózy patria ochorenia gastroin-
testinálneho traktu, pankreasu, pečene a obličiek, endokrin-
né a reumatické ochorenia a liekmi indukovaná osteoporóza
[8]. Rozsah liekov, ktoré sú asociované so zvýšeným rizi-
kom vzniku osteoporotickej fraktúry sa postupne rozširuje.
Rozličné epidemiologické štúdie, rozsiahle randomizované
štúdie, menšie observačné štúdie a metaanalýzy preukázali
tiež zvýšenú fragilitu kostí a vyššiu incidenciu fraktúr u dia -
betikov 2. typu dlhodobo užívajúcich tiazolidíndióny – gli-
tazóny. 

Glitazóny
Glitazóny (tiazolidíndióny) sú skupinou antidiabetík (hy-

poglykemizujúcich liekov), ktoré ovplyvňujú inzulínovu
senzitivitu. Prvá látka z tejto skupiny ciglitazón bol vyvinu-
tý v Japonsku začiatkom 90. rokov 20. storočia. Zlepšoval
glykemickú kompenzáciu v zvieracích modelov inzulínovej
rezistencie, ale tento mechanizmus bol vtedy ešte málo zná-
my a pre koexistujúcu toxicitu nebol ďalej schválený pre vý-
skum v humánnej medicíne. Až pochopením mechanizmov
zúčastňujúcich sa na hypoglykemizujúcom účinku glitazó-
nov boli do klinickej praxe zaradené ďalšie glitazóny – trog-
litazón, pioglitazón a rosiglitazón [10]. Troglitazón bol ale
pre svoju hepatotoxicitu s rozvojom pečeňového zlyhania
vyradený z klinického použitia. V súčasnosti sú na trhu do-
stupné dve látky z tejto skupiny rosiglitazón (farmaceutický
prípravok Avandia 1, 2 a 4 mg) a pioglitazón (farmaceutic-
ký prípravok Actos 15, 30 alebo 45 mg).

Glitazóny progresívne redukujú hodnoty glykémie. Gly -
kovaný hemoglobín (HbA1C) sa zníži o 0,5–1,5  % už za
1–3 mesiace liečby [11]. Maximálny účinok sa prejaví avšak
až po 3 mesiacoch liečby a preto úprava dávky musí byť ve-
ľmi opatrná. Vzhľadom na výborný hypoglykemizujúci
efekt sú glitazóny ako lieky ovplyvňujúce inzulínovú rezi-
stenciu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu pomerne čas-
to predpisovanou skupinou liekov, v USA tvorili až 21  %
predpísaných antidiabetík a v Európe asi 5 % [12]. 

Glitazóny majú viaceré pozitívne účinky zasahujúce do
komplexných mechanizmov metabolického sydrómu (viď.
tabuľka 3). Vieme, že znižujú glykémiu, glykovaný hemog-
lobín, ovplyvňujú lipidy, zlepšujú inzulínovú rezistenciu,
znižujú mikroalbuminúriu, znižujú hladiny C-reaktívneho
proteínu, PAI-1 (inhibítor plazmínového aktivátora), priaz-
nivo ovplyvňujú hyperkoagulačný stav, znižujú krvný tlak,
znižujú objem centrálneho tuku (priaznivo ovplyvňujú cent-
rálnu obezitu) [12,13]. Majú taktiež pozitívny inotropný úči-
nok, zlepšujú periférnu cievnu rezistenciu, znižujú rozsah
infarktového ložiska, potencujú koronárnu vazodilatáciu
a znižujú restenózy v koronárnom stente [12].

Molekulárny účinok glitazónov
Glitazóny pôsobia ako selektívne agonisty skupiny nukle-

árnych receptorov tzv. Peroxisome Proliferator-Activated
receptors gamma (PPAR-γ receptorov). Expresia PPAR-γ
 receptorov prebieha v mnohých tkanivách, ako je kostrové
svalstvo, pečeň, srdce, hrubé črevo, aktivované makrofágy,
ale hlavne sú viazané na adipocyty [15]. Pri aktivácii sa
PPAR-γ receptory naviažu na 9-cis retinoid acid receptor
(RXR [retinoid X receptor]) za tvorby heterodiméru, ktorý
sa naviaže na DNA a tým ovplyvňuje génovú transkripciu
a transláciu rozličných proteínov ovplyvňujúcich diferenciá -
ciu buniek a zasahujúcich do metabolizmu cukrov a tukov
[15]. 

Kosť je tiež dynamické tkanivo, ktoré podlieha vplyvu
rozličných faktorov (hormonálnych, imunologických a nut-
ričných) ovplyvňujúcich tvorbu ako aj resorpciu. Glitazóny
ako agonisty PPAR-γ  receptorov ovplyvňujú účinok inzu -
línu, diferenciáciu adipocytov, metabolizmus lipidov, zápa-
lovú reakciu, aterosklerózu, obličkové funkcie ako aj karci-
nogenézu. Bolo dokázané, že PPAR-γ  receptory hrajú aj
dôležitú úlohu v kostnom a minerálnom metabolizme [16].

Tabuľka 1
Rizikové faktory vzniku osteoporotických fraktúr 

u diabetikov [6]

Rizikové faktory pre osteoporózu

Súvisiace priamo s diabetom

• zlá glykemická kompenzácia

• diabetická nefropatia

Súvisiace s diabetickými komplikáciami

• neuropatia

• diabetické hnačky

Súvisiace s ochoreniami asociovanými s diabetom

• Morbus Graves-Basedow, celiakálna sprue, amenorea, onesko-
rená puberta, poruchy výživy

Rizikové faktory pádov

• epizódy hypoglykémie

• noktúria

• znížený vízus pri diabetickej retinopatii alebo katarakte

• poruchy rovnováhy pre diabetickú neuropatiu a diabetickú nohu

• znížené reflexy
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Na jednej strane aktivácia PPAR-γ  receptorov glitazónmi
inhibuje diferenciáciu osteoblastov z mezenchýmovej kme-
ňovej bunky tým že stimuluje jej diferenciáciu na adipocy-
ty. Na druhej strane je preukázané, že aktivácia PPAR-γ
 receptorov hlavne rosiglitazónom má úlohu v stimulácii di-
ferenciácie osteoklastov z hematopoetickej bunky. Jedným
z cieľových génov PPAR-γ  je c-fos, kľúčový regulátor ma -
krofágovej/monocytovej línie, teda línie, ktorá ovplyvňuje
osteoklasty. U myší strata funkcie PPAR-γ  receptorov vedie
k osteopetróze, ktorá je charakterizovaná zvýšeným kost-
ným obratom, alterovanou remodeláciou kostí a extrame -
dulárnou hematopoézou v slezine [17]. Glitazóny teda ov-
plyvňujú kostný obrat aktiváciou PPAR-γ receptorov
v mezenchýmovej ako aj hematopoetickej kmeňovej bunke,
čím vedú k poklesu novotvorby kostí a naopak k akcentácii
kostnej resorpcie. Vysoké dávky glitazńov taktiež vedú
k nárastu adipozity kostnej drene, čo tiež prispieva k ov-
plyvneniu kostného metabolizmu [18].

Klinický pohľad
Prelom v úvodnom nadšení z glitazónov priniesla v roku

2006 veľká randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia ADO-
PT (A Diabetes Outcome Progression Trial), ktorá porovná-
vala účinok rosiglitazónu, metformínu a glyburidu na kon-
trolu glykémie u 4 360 pacientov vo veku 30–75 rokov
(medián 57 rokov, 42 % žien). Analýza nežiadúcich účinkov
preukázala, že 9,3 % žien liečených rosiglitazónom utrpelo
fraktúru, v porovnaní s 5,1 % žien v skupine liečenej met-
formínom a 3,5 % žien v skupine liečenej glyburidom.
Relatívne riziko (RR) fraktúry u žien užívajúcich rosiglita-
zón v porovnaní s inou medikáciou (metformín alebo gly-
burid) bolo 2,18 (95 % CI, 1,52–3,13) [19,20]. 

Klinická štúdia porovnávajúca pacientov s diabetes melli-
tus 2. typu liečených pioglitazónom so skupinou pacientov
liečených inou medikáciou preukázala, že v porovnaní
s 1,7 % žien v tejto skupine až u 2,6 % žien v skupine lie-
čenej pioglitazónmi došlo k vzniku fraktúry. Incidencia
fraktúr v pioglitazónovej skupine bola 1,9/100 pacientov za
rok v porovnaní s 1,0 fraktúr/100 pacientov za rok v druhej
skupine [21]. 

Vo viacerých štúdiách sa preukázalo, že riziko vzniku
fraktúr je nezávislé od veku [22]. Avšak Habib a spol. vo
svojom sledovaní preukázali zvýšené riziko vzniku fraktúr
u žien starších ako 65 rokov. Výsledky tejto kohortnej štú-
die, ktoré boli publikované vo februári 2010, potvrdili zvý -
šené riziko vzniku fraktúr v celej kohorte starších ako 65 ro-
kov [adjusted hazard ratio (aHR) 1,35], u žien (aHR 1,57)
avšak nie u mužov (aHR 1,05). Pričom ženy staršie ako 65
rokov mali štatisticky signifikantne vyššie riziko fraktúry
(aHR 1,72), a toto zvýšené riziko bolo zjavné už po roku li-
ečby glitazónmi, podobne ako ukázala post hoc analýza štú-
die ADOPT [20,23]. Pri zohľadnení týchto výsledkov treba
však brať v úvahu známy efekt, že ženy staršie než 65 rokov
sú vo všeobecnosti zvýšene ohrozené vznikom osteoporózy
a osteporotických fraktúr a tak sa tu riziká fraktúry vzájom-
ne potencujú.

Stupeň glitazónmi-indukovaného poklesu BMD nie je za-
tiaľ známy, rovnako ani či je tento efekt reverzibilný po vy-
sadení glitazónov. Avšak viaceré štúdie zaoberajúce sa dáv-
kovou závislosťou rizika fraktúr preukázali, že dlhodobejšie

užívanie glitazónov je signifikatne častejšie asociované s os-
teoporotickými fraktúrami a hospitalizáciami pre zlomeniny
než krátkodobé užívanie glitazónov. Meier a spol. dokázali,
že zvýšené OR (odds ratio) vzniku fraktúry je asociované
s dlhodobejším užívaním glitazónov. Dĺžku užívania rozde-
lil do troch skupín na základe počtu preskripcií a výsledky
preukázali, že u ≥ 15 preskripcií je OR 2,86 v porovnaní
s 1–7 preskripcií kde je OR 0,90 a 8–14 preskripcií s OR
1,85 [24]. Tieto výsledky potvrdili aj závery taiwanskej po-
pulačnej štúdie porovnávajúcej riziko hospitalizácie pre os-
teoporotickú fratkúru v závislosti od dĺžky užívania glitazó-
nov. Pri užívaní glitazónov < 30 dní bolo OR 1,32; 30–180
dní OR 1,42, avšak pri dĺžke užívania > 180 dní bolo OR
1,54. Táto dávková závislosť bola v oboch štúdiách signifi-
kantná len u žien, a nie u mužov [24].

Na základe vyššie uvedených výsledkov klinických štúdií
boli fraktúry popísané ako nežiadúce účinky iba u žien. Na
druhej strane observačné štúdie preukázali aj akcelerovanú
stratru kostnej hmoty u mužov – diabetikov užívajúcich gli-
tazóny [25]. Štúdia UK General Practice Research Database
(UKGPRD) dokázala zvýšenie rizika fraktúry nielen u žien,

Tabuľka 3
Účinky glitazónov [14]

• Hypoglykemizujúci účinok zvýšením inzulínovej senzitivity

• Ovplyvnenie metabolizmu lipidov (  HDL,  LDL,  TAG)

• Mierne zníženie krvného tlaku

• Zníženie incidencie mikroalbuminúrie

• Zníženie hladín inhibítora plazmínového aktivátora (PAI-1)
a fibrinogénu 

• Vazorelaxácia

• Zvýšenie vaskulárne reaktivity

• Protizápalové účinky

Tabuľka 2
Sekundárna osteoporóza vyvolaná farmakoterapiou [8,9]

• Liečba glukokortikoidmi

• Vysoké dávky L-tyroxínu

• Antiepileptiká (fenytoín, fenobarbital)

• Lítium 

• Hliník 

• Cytostatiká a imunosupresíva (napr. cyklosporín A, takrolimus)

• Heparín (podávaný dlhodobo) 

• Glitazóny 

• Lieky spôsobujúce hypogonadizmus (inhibítory aromatázy, 
metotrexát, antimetabolity, medroxyprogesterón acetát, analógy
gonadoliberínu – busorelín, leuprolid, nafarelín)
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ale aj u mužov, najmä u tých, ktorí užívali glitazóny po do-
bu 12–18 mesiacov (ekvivalent cca 8 a viac preskripcií), kde
OR bolo 2,50 (95 % CI 0,84–7,41), čo však nebolo štatis-
ticky signifikantné [22]. Napriek týmto údajom je potrebné
myslieť na možnosť zvýšenia rizika mužskej osteoporózy
u diabetikov 2. typu liečených glitazónmi. Túto tézu podpo-
rujú aj početné predklinické štúdie, ktoré demonštrovali ne-
žiadúce účinky glitazónov na kosť taktiež u mužskej popu-
lácie. 

V post hoc analýzach sa zistilo, že užívanie glitazónov bo-
lo asociované hlavne s vznikom fraktúr horných končatín
a distálnych častí dolných končatín. Bolo reportovaných
taktiež niekoľko zlomenín krčka femuru, avšak asociácia so
zlomeninami krčka femuru a vertebrálnymi zlomeninami
nebola vo väčšine štúdií štatisticky signifikantná. Vysvetliť
sa to dá hlavne tým, že vplyvom glitazónov ide predomi-
nantne o stratu kortikálnej kostnej hmoty v distálnych časti-
ach dlhých kostí horných a dolných končatín [26]. 

Zvýšené riziko osteoporotických fraktúr pri dlhodobom
užívaní glitazónov začínajú preukazovať aj  metaanalýzy.
V roku 2009 bola publikovaná metaanalýza 10 randomizo-
vaných klinických štúdií s 13 715 účastníkmi a 2 observač-
ných štúdií s 31 679 účastníkmi. Na základe tejto analýzy
užívanie glitazónov (tak rosiglitazónu aj pioglitazónu) sig-
nifikantne zvyšuje riziko fraktúr (OR 1,45) [27]. Aj táto me-
tanalýza dokázala, že riziko je zvýšené u žien (OR 2,23), ale
nie u mužov (OR 1,00). Metaanalýza taktiež preukázala sig-
nifikantnú redukciu BMD v lumbosakrálnej oblasti a v ob-
lasti bedra. 

Pri klinickom pohľade na glitazóny nemožno nespome -
núť, že medzi nežiadúce účinky glitazónov patrí retencia te-
kutín, čo u pacientov so srdcovým zlyhaním môže viesť
k progresii a klinicky manifestnému kardiálnemu zlyhaniu.
Mierny stupeň periférnych edémov sa vyskytuje u 5–15 %
pacientov a u asi 2–3 % sa vyvinie kongestívne srdcové zly-
hanie [28]. Retrospektívna kohortná štúdia ukázala že uží-
vanie glitazónov je spojené so 70% zvýšením relatívneho
 rizika rozvoja srdcového zlyhania [29]. Preto u ľudí s mani-
festným chronickým srdcovým zlyhávaním NYHA I–IV sú
glitazóny kontraindikované. Taktiež u ľudí s rozličnými for-
mami anginy pectoris a ischemickej choroby srdca je
preskripcia týchto antidiabetík riziková.

Základom liečby osteoporózy u diabetikov užívajúcich
glitazóny je ukončenie liečby. Dôležitým faktorom kom-
plexného prístupu je zaistenie dostatočného prísunu vita -
mínu D a kalcia. Liečba osteoporózy u diabetikov sa inak
v zásade nelíši od štandardnej antiporotickej liečby ako
u postmenopauzálnej osteoporózy. 

Záver
Glitazóny ako aktivátory PPAR-gama receptorov vedú

komplexnými mechanizmami k zvýšeniu rizika osteopo -
rotických fraktúr. Ide predominantne o  stratu kortikálnej
 kostnej hmoty, a teda  fraktúry distálnych častí horných
a dolných končatín. Ako je známe diabetici 2. typu sú vo
zvýšenom riziku zlomenín a dlhodobé podávanie glitazónov
ešte zvyšuje toto riziko. Z pohľadu diabetológie sú glitazó-
ny účinné látky (inzulínové senzitizéry) používané v liečbe
diabetikov 2. typu, aj keď v súčasnej dobe hlavne pre kardi-

ovaskulárny rizikový profil sa ich preskripcia obmedzuje.
Pri indikáciách liečby glitazónmi je nutné ale myslieť aj na
pacientov so zvýšeným rizikom osteoporotických fraktúr
a aj u týchto pacientov zvážiť skôr inú skupinu antidiabetík,
tak ako to doporučuje aj United Kingdom National Institute
of Clinical Excellence – „Do not commence or continue
a thiazolidinedione in people who have evidence of heart fa-
ilure, or who are at high risk of fracture.“ [30].
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Výživa u sekundární osteoporózy z gastrointestinálních příčin

P. FOJTÍK1, P. NOVOSAD2, O. URBAN1

1Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice
2Mediekos Labor, s. r. o., Osteologické centrum, Zlín

SOUHRN
Fojtík P., Novosad P. Urban O.: Výživa u sekundární osteoporózy z gastrointestinálních příčin
Incidence sekundární osteoporózy je poměrně vysoká –u mužů je to kolem 30–60 % a u perimenopauzálních žen je to až 50 %. Hlavním
problémem se tedy stává kombinace sekundární osteoporózy a nejběžnější osteoporózy postmenopauzální. Ze sekundárních příčin os-
teoporózy je nejčastější gastrointestinální, a to jak pro svoji četnost, tak důsledky ve spojení s poruchou nutrice. Jsou to: zánětlivá one-
mocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), léčba glukokortikosteroidy, celiakální sprue, laktózová intolerance, jaterní one-
mocnění, žaludeční a střevní resekce, pankreatická insuficience a všechny typy malabsorpce. Diagnostika těchto onemocnění spadá do
péče gastroenterologů, ale léčba osteoporózy má svá specifika, která zase patří do péče osteologů. Proto je nutný mezioborový přístup. 
Výživa má významný vliv na kostní hmotu po celý život. V mládí a dospívání je výživa zásadní při jejich růstu a dosažení maximální
kostní hmoty a během života má vliv na její udržení. Při léčbě osteoporózy má výživa základní význam pro dostatečný příjem Ca, vi-
tamínu D a vitamínu K. Nově je znám pozitivní vliv vitamínu K2 na osteokalcin kostní matrix. Je potvrzen vliv bílkovin na acidifika-
ci vnitřního prostředí a tím druhotně na metabolizmus kostí, nakonec i vliv omega 3 mastných kyselin, ostatních vitamínů a stopových
prvků. Výživa má nedílný podíl na léčbě sekundární osteoporózy z gastroenterologických příčin, která tvoří její největší část. 

Klíčová slova: osteoporóza, sekundární osteoporóza, celiakie, laktózová intolerance, výživa, vitamín K2

SUMMARY
Fojtík P., Novosad P. Urban O.: Nutrition in secondary osteoporosis due to gastrointestinal disease
Secondary osteoporosis is more frequent than expected, with the prevalence of 30–60 % in men and 50 % in perimenopausal women.
The most frequent postmenopausal osteoporosis might be combined with secondary osteoporosis and diagnosing and treating these
patients might be challenging. The main cause of secondary osteoporosis are gastrointestinal diseases such as inflammatory bowel di-
seases (Crohn’s disease, ulcerative colitis), coeliac disease, chronic cholestatic liver disease, gastric and intestinal surgery, pancreatic
exocrine insufficiency, lactose intolerance and glucocorticosteroid treatment. Patients with osteoporosis are usually treated by osteo-
logists and patients with gastrointestinal diseases by gastroenterologists. Since these patients have both osteoporosis and digestive di-
sease, the collaboration between gastroenterologists and osteologists is necessary to diagnose and treat these patients properly. 
Nutrition has a significant impact on bone health throughout life. Proper nutritional status is essential for bone mass growth in child-
hood and adolescence. Moreover, it is necessary for maintaining bone mass during life. An adequate intake of calcium, vitamin D and
vitamin K is essential in the treatment of osteoporosis. Recently, the positive effect of vitamin K2 on osteocalcin has been discovered.
Additionally, the impact of proteins, omega-3 fatty acids, vitamins and other trace elements on bone metabolism has been confirmed.
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Úvod
Osteoporóza (OP) se může objevit v generalizované for-

mě, kdy postihuje celý skelet, nebo v lokalizované formě,
kdy jsou postiženy určité ohraničené oblasti kosti. Sekun -
dární osteoporóza je způsobena různými onemocněními, na
rozdíl od tzv. idiopatické osteoporózy, kde je etiologie ne-
známá. Pokud se budeme zabývat pouze gastrointestinální-
mi příčinami sekundární osteoporózy, je vhodné pochopit
multifaktoriální důvody, které se vzájemně kombinují
[1,2,3]. Jsou to: Postmedikamentózní příčiny, jako následek
podávání glukokortikosteroidů, metotrexátu, cyklosporinu,
heparinu, chemoterapie, parenterální nutrice, nově i takroli-
mu. Malabsorpce, kdy dochází k poruše vstřebávání živin,
hlavně k poruše vstřebávání Ca a vitamínu D a  následně
i základních živin jako bílkovin a aminokyselin, minerál-

ních látek a stopových prvků. Malnutrice, kdy je nedosta-
tečný příjem živin, opět hlavně deficit Ca a vitamínu D.
Metabolické příčiny jako porucha tvorby kostní matrix při
hemochromatóze, Wilsonově chorobě a porfyrii.

Proč je výživě v léčbě osteoporózy věnována taková po-
zornost? Protože má významný vliv na dosažení maximální
kostní hmoty, pak udržení během dospělosti a je základním
opatřením při léčbě všech druhů osteoporózy se svými spe-
cifiky u sekundární z gastrointestinálních příčin. Tabulka 1.

Dělení sekundární osteoporózy podle onemocnění
a četnosti

Je to nejpraktičtější dělení, podle jednotlivých onemocně-
ní a četnosti, se kterými se setkáváme v praxi. Jsou to: léč-
ba glukokortikoidy, zánětlivá onemocnění střev – Crohnova
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choroba, ulcerózní kolitida, celiakální sprue, laktózová into-
lerance, jaterní onemocnění, žaludeční a střevní resekce,
pankreatická insuficience a malabsorpce.

a) Glukokortikoidy a osteoporóza (GIOP – glukokortidy
indukovaná osteoporóza)

Jedná se o nejčastější typ sekundární osteoporózy u žen
i mužů bez ohledu na věk, pohlaví a rasu [4,7,8]. V gastro-
enterologii je léčba glukokortikoidy (GK) nedílnou součás-
tí léčby idiopatických střevních zánětů (IBD – inflammato-
ry bowel disease), autoimunitní hepatitidy a stavů po
transplantaci jater. Glukokortikoidy zvyšují 2x riziko frak-
tur krčku femoru a 4,5x riziko vertebrálních fraktur.

Dávka steroidů: je pravděpodobně velká individuální vní-
mavost v závislosti na kumulativní dávce. Hraniční dávka je
snad 2,5–7,5 mg/kg. Udává se, že po půl roce medikace ste-
roidů je riziko osteoporózy až 50 % a všichni dlouhodobě
užívající steroidy mají OP. Platí, že riziko se zvyšuje s veli-
kostí kumulativní dávky a délkou podávání. Proto se dopo-
ručuje podávat co nejmenší dávky a pokud je to možné pře-
vést pacienta na jinou medikaci. Podávání budesonidu
nebylo spojeno s významným poklesem minerální kostní
denzity v porovnání s medikací prednisolonu, proto se zdá
být budesonid relativně bezpečný pro vybrané skupiny pa-
cientů. 

Vliv na kostní hmotu: GK zvyšují expresi RANKL (li-
gand pro aktivátor receptoru RANK) a snižují expresi osteo -
protegerinu (OPG). Primárním mechanizmem vzniku GIOP
je snížení kostní formace způsobené poklesem diferenciace
prekurzorů osteoblastů nebo přímo redukcí počtu osteoblas-
tů, se sníženou sekrecí osteokalcinu, kolagenu a IGF-1. Na
tkáňové úrovni zasahují GK do kostního metabolizmu
 sekundární hyperparathyreózou způsobenou sníženou GIT
absorpcí a zvýšenou exkrecí vápníku a alterací gonadálních
funkcí se sníženou produkcí androgenů a zvýšením kostní
resorpce.

Diagnostika u pacientů: pokud víme, že budou pacienti
užívat dlouhodobě, je vhodné provést DXA (dvouenergiová
RTG absorpciometrie) na počátku léčby a po půl roce léčby.

Výživa: z doporučení vyplývá, že všichni pacienti s dáv-
kou steroidů nad 7,5 mg/d po dobu delší jak 3 měsíce by
měli být léčeni vitamínem D (800 IU/d) a Ca (1 200–1 500
mg/d), při známkách již prokázané osteoporózy pokračuje
léčba farmakologická, zejména bisfosfonáty. Nově dle pro-
vedených studií samostatné podávání 45 μg vitamínu K2
snižuje výrazně pokles BMD (kostní minerální denzita)
a v kombinaci s vitamínem D3 a Ca dokonce dochází k ná-
rustu BMD v lumbální oblasti [19,28]. Strava by měla být
pestrá dle všeobecných doporučení Světové zdravotnické
organizace (WHO).

b) Zánětlivá onemocnění střev (IBD – Crohnova choroba
a ulcerozní kolitida) a osteoporóza

Prevalence osteoprózy u IBD je v průměru kolem 14 %.
Muži a ženy mají stejné riziko osteoporózy, také není vý-
raznější rozdíl mezi Crohnovou chorobou a ulcerozní koliti-
dou. Celkové relativní riziko fraktur je až 40 % [7,8,18].

Vliv na kostní hmotu: pacienti s IBD trpí těžkou malnu-
tricí a malabsorpcí v závislosti na aktivitě choroby, formě
choroby a podílu zavedené léčby, kdy hlavní negativní vliv

mají glukokortikoidy a vliv chronického zánětu s dysbalan-
cí cytokinů a jejich přímý vliv na osteogenezi a osteo -
blastickou aktivitu. Jako aktivátory osteoklastů se považují
IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-11, IL-17, tumor nekrotizující faktor
(TNF)-α  a β-, transformující růstový faktor-α, epidermální
růstový faktor, a prostaglandinu E2 (PGE2) a hrají v pro-
gresi OP zásadní roli [8,20].

Diagnostika osteoporózy je v rukou osteologa. Gastro -
enterolog by měl zvažovat provedení DXA u pacientů s 2
a více rizikovými faktory, přetrvávající aktivitou choroby,
léčbou steroidy déle než 3 měsíce, poklesem hmotnosti pod
20 BMI (body mass index) a věkem nad 70 let.

Výživa: U všech pacientů je vhodné od počátku substitu-
ovat vitamínem D (400–800  IU/d) a kalcium (1 000
mg/den). Při medikaci kortikosteroidy je vhodné zvýšit sub-
stituci kalcia na 1 200–1 500 mg/den. Ve výsledné kostní
bilanci se nepříznivě může uplatnit také chronický deficit
zinku (alkalická fosfatáza je Zn-dependentní enzym). Proto
suplementace Zn, ale také Se je vhodná u všech těchto ne-
mocných. Vitamín K2 v dávce 45 μg je vhodným doplňkem,
jak již bylo dříve uvedeno pro aktivaci vitamín K-depen-
dentních proteinů a výrazný antioxidační efekt. V klidové
fázi choroby je vhodné jíst zbytkovou vlákninu, zeleninu va-
řenou nebo spařenou. Při vzplanutí choroby naopak nízce
zbytkové potraviny, někdy je nutný přechod na tekutou stra-
vu. Vhodné je se vyhnout laktóze pro sekundární laktózový
deficit. Pro častou proteino-kalorickou malnutrici jsou nut-
ná jídla s vysokým obsahem bílkovin – libové maso, ryby,
vejce. Je nutné omezit kávu, alkohol a sorbitol, potraviny
způsobující plynatost (zelí, květák, růžičková kapusta,
hrách, čočka, pažitka, papriky a sycené tekutiny). Pokud do-
šlo k resekci střeva je nutné snížit příjem tuků pro riziko
průjmů a ply natosti. Po resekci terminálního ilea je častý
deficit B12 s vhodnou substitucí. Vhodná je substituce ome-
ga 3 mastných kyselin pro pozitivní vliv na zánět ve formě
rybího tuku nebo lněného oleje. 

Jen při stenózujících a fistulujících formách s těžkou mal-
nutricí je nutná bezezbytková strava či nutriční podpora ve
formě sippingu definovanými enterálními přípravky [29].
U pacientů s medikací steroidů by mělo být zváženo jejich
nejkratší podávání, nejmenší dávka, nebo převedení na bu-
dezonid a azathioprin. Také se doporučuje před nasazením
steroidů vyzkoušet efekt elementární nebo polymerické diety. 

c) Celiakie a osteoporóza
Osteopenie je nalézána u 18–24 % pacientů s celiakií.

U postmenopauzálních žen je potvrzena OP u 34 % v lum-
bální oblasti a ve 27  % v oblasti krčku stehenní kosti.
Periferní fraktury (předloktí a zápěstí) jsou nejčastější zlo-
meninou u 25 % ve věku 38–50 let [5,8,9,10].

Vliv na kostní hmotu: na vzniku OP se podílí hlavně ma-
labsorpce živin s následnou poruchou pasivního i aktivního
transportu Ca, snížení hladiny regulačního proteinu vitamí-
nu D, růstového hormonu (GSF) a inzulinu podobného rů-
stového faktoru –1 (IGF-I) [15,16,23] a zánětlivá autoimu-
nitní odpověď cytokinů a TNF.

Diagnostika OP: DXA se doporučuje jen u dospělých na
počátku a po roce léčby.

Výživa: spočívá hlavně v celoživotní bezlepkové dietě
a od počátku dostatečné substituci jak Ca (1 000 mg/d), tak
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vitamínu D (1 600 IU/d), což je až 2x vyšší dávka v prvních
6 měsících bezlepkové diety, pak 800 IU/d. Nejsou k dispo-
zici údaje o vhodné velikosti dávky, ale je jasné, že deficit
vitamínu D hraje hlavní roli, a proto se zvažuje podávat ak-
tivní formy vitamínu D. U dětské formy se BMD navrací do
původní hodnoty při bezlepkovém dietním režimu do 3 let.
U dospělých většinou již nedochází k úpravě BMD do nor-
málu, hlavně ne u pacientů se sekundární hyperparathyreó-
zou v úvodu. Je třeba si uvědomit, že obnovení funkčnosti
sliznice tenkého střeva trvá několik měsíců, takže by měla
být v úvodu i dostatečná substituce Se, Zn, vitamínu A, E
a nově dostupného vitamínu K2. Atrofie sliznice je také
spojena se sekundární laktózovou intolerancí, proto dávka
Ca v úvodu je vyšší a pacienti by měli dávat přednost sý-
rům, které obsahují jen minimum laktózy.

d) Laktózová intolerance a osteoporóza
Laktózovou intoleranci můžeme rozdělit do tří skupin.

Primární – dědičně podmíněnou, sekundární – získanou, jak
přechodně po infekčním onemocnění nebo v rámci jiného
onemocnění postihující tenké střevo a vrozenou alaktasemií
s úplným vymizením laktázy, která je raritní. Nejčastější je
primární laktózová intolerance, která je podmíněna genetic-
ky přítomností genu LPH na chromozomu 2q21-22, geno-
typ LCT (13910T-C a 22018A-G), které zapříčiňují nedosta-
tečnou tvorbu laktázy, enzymu obsaženém v kartáčkovém
epitelu sliznice jejuna. Ten štěpí laktózu na glukózu a ga-
laktózu, které jsou vstřebávány enterocyty jejuna. Primární
deficit je přítomen u 2–15  % osob původu ze severní
Evropy, u 60–80 % afroameričanů a afričanů a Židů a u la-
tinoameričanů v 50–80 %, u indiánů a asiatů v 95–100 %.
Všichni savci ztratí až 90 % své původní laktázové aktivity
během prvních 5 let, pak dále v průběhu let a navíc je to
podmíněno výrazně etnicky [11,21]. 

Vliv na kostní hmotu: laktóza podporuje absorpci Ca

a osifikaci osteoidu. Při požití laktózy dochází při její into-
leranci ke snížení vstřebávání Ca z tenkého střeva jak re-
dukcí absorpční rychlosti (zředění), tak zrychlenou pasáží
(osmotický průjem). Laktózová intolerance se považuje za
významný rizikový faktor osteoporózy.

Diagnostika: nejpřesnější je imunohistochemické vyšetře-
ní sliznice z bioptického materiálu získaného při endosko-
pii. Někdy postačí jen expoziční test s 3  dcl mléka (12 g
 laktózy) a následnými klinickými projevy (flatulence, pře-
lévání, průjem). Nově můžeme potvrdit těžký deficit gene-
tickým vyšetřením mutace LCT (13910T-C a 22018A-G).

Výživa: stupeň intolerance se výrazně liší mezi pacienty
a je závislý na dávce, četnosti podávání, typu mléčného vý-
robku, kdy je dobrá tolerance sýrů, které skoro neobsahují
laktózu, přes máslo, tvaroh, kysané mléčné výrobky, jogur-
ty, až po mléko a smetanu s největším obsahem laktózy.

Je třeba si uvědomit, že mléčné výrobky poskytují klíčo-
vé živiny, jako je vápník, vitamín A, D, riboflavin a fosfor.
Mléčné výrobky v běžné stravě poskytují 50–70 % příjmu
vápníku. U pacientů s bezmléčnou stravou je příjem vápní-
ku jen kolem 500 mg/d, což dlouhodobě způsobuje deficit
Ca se známým nepříznivým efektem na kostní hmotu. Proto
je vhodné u pacientů s osteoporózou cíleně pátrat po laktó-
zové intoleranci s následným důsledným poučením o diet-
ním režimu, výpočtem celkového příjmu vápníku stravou
a dle potřeby substitucí preparáty – Ca 500–100 mg/d. 

e) Chronické hepatopatie a osteoporóza
Kostní onemocnění je hlavní komplikací chronických he-

patopatií a může způsobit spontánní frakturu, která má vý-
razný dopad na nemocnost, kvalitu života, a dokonce i pře-
žití.  Etiologie těchto poruch je složitá a multifaktoriální.
Denzitometrické studie u chronických hepatopatií prokáza-
ly v oblasti bederní páteře průměrné Z skóre –0,66, osteo-
penii u 21 % a osteoporózu také u 21 % pacientů. V oblasti

krčku femuru bylo průměrné Z skóre
–0,44, osteopenie u 12 % a osteoporó-
za ve 23 %. Prevalence osteoporózy se
zvyšuje u žen po menopauze a s niž-
ším indexem tělesné hmotnosti.
U chronických hepatopatií je potvrze-
na zvýšená kostní resorpce a snížená
kostní formace, hlavně u cholestatic-
kých forem [6]. Je potvrzen deficit vi-
tamínu D při malnutrici a malabsorpci
a snížené enterohepatální cirkulaci vi-
tamínu D. U cirhotiků je také snížena
hladina kostního GLA proteinu
(BGP), osteokalcinu, inzulinu podob-
ného růstovému faktoru 1 (IGF-
1). Nutriční deficit je velmi častý u pa-
cientů s pokročilou cirhózou
v důsledku celé řady metabolických
poruch spojených s touto nemocí, jak
renální tubulární acidózou, která může
také hrát roli v rozvoji metabolické
kostní nemoci. Zdá se být pravděpo-
dobná role malabsorpce  vitamínu
K u cholestatických forem. Léky pou-
žívané při léčbě  jaterních chorob mo-

Tabulka 1
Dělení podle příčin 

I. Generalizovaná osteoporóza II. Lokalizovaná osteoporóza

a) primární a) primární

1. juvenilní idiopatická b) sekundární 

2. postmenopauzální 1. imobilizační

3. senilní (involuční) 2. Sudekův syndrom

b) sekundární 3. zánětlivé revmatologické onemocnění

1. endokrinní 4. hematologické onemocnění

2. gastrointestinální 5. při osteolytických metastázách

3. nutriční

4. renální

5. genetická

6. iatrogenní a farmakogenní

7. imobilizační
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hou mít také negativní vliv na kosti i metabolizmus vápní-
ku. Některé studie naznačují, že cyklosporin zvyšuje bio-
chemické parametry remodelace kosti a paradoxně zabraňu-
je úbytku kostní hmoty u pacientů s PBC. Alfa interferonem
snižuje markery kostního obratu a může inhibovat tvorbu
osteoblastů, ribavirin může vyvolat úbytek kostní hmoty při
podávání po dobu 12 měsíců u pacientů s chronickou hepa-
titidou C, ale mechanizmus tohoto účinku je nejasný.
Cholestyramin může dále snížit vstřebávání vitamínu D
a 25-hydroxyvitamín D (25-OHD), pak běžně užívaná diu-
retika verospiron zvyšují ztráty Ca močí. U cirhotiků se pro-
kázal významný pokles hladiny 25-OHD a 1,25 (OH) 2-vi-
tamínu D, ale toto bylo do značné míry vysvětleno rozdíly
v hladinách celkové bílkoviny, albuminu, a hladiny vazeb-
ného proteinu pro vitamín D.

Cholestatické hepatopatie (PBC-primární biliární cirhóza,
PSCH-primární sklerotizující cholangitida) – provází je sní-
žená osteoblastická aktivita, mineralizace kostí, hladina
GSP, IGF-1 a zvýšení osteoklastická resorpce. Úbytek kost-
ní hmoty u cholestatických forem oproti necholestatickým
je mnohem rychlejší už vzhledem k výskytu převážně u žen
a kombinací s postmenopauzální osteoporózou.

Alkoholická cirhóza – chronický abusus etanol může mít
přímé účinky na kost, což vede k nerovnováze v tvorbě a re-
sorpci a podporuje rozvoj osteopenie. Snížená je i hladina
vitamínu  D se potvrdila až u 32  % pacientů s cirhózou.
Snížená je také hladina testosteronu při sekundárním hypo-
gonadizmu, která se také podílí na rozvoji kostní choroby.
Podstatný je také podíl malnutrice s nedostatečným příj-
mem kalcia.

Hemochromatóza – je převážně dlouho asymptomatická,
až do rozvoje cirhózy. Onemocnění je často spojené s hypo-
gonadizmem. Riziko osteoporózy se výrazně zvyšuje s tíží
cirhózy a velikostí přetížení železem. Železo může mít inhi-
biční účinek na osteoblastickou aktivitu.

AIH (autoimunitní hepatitida) – zde je podstatný účinek
glukokortikosteroidů a vysoká zánětlivá odpověď s vysoký-
mi hladinami cytokinů a TNF alfa. Glukokortikosteroidy
jsou bohužel základním lékem u autoimunitní hepatitidy
v dávce 20–40  mg/d.  Dokonce budesonid, kortikosteroid
s minimální systémovou dostupností, může vést ke zrychle-
nému úbytku kostní hmoty u pacientů s cirhózou a žen po
menopauze.

Virové hepatitidy – cirhóza na podkladě chronické hepa-
titidy B,C je spojena s významným snížením BGP, PTH,
testosteronu (u mužů), 25-OHD, a 1,25 (OH) 2-vitamínu D
v séru, zvýšením kostní specifické alkalické fosfatázy a kar-
boxy-terminálního telopeptid kolagenu typu I. BMD ukáza-
ly významné pozitivní korelace s hladinou 25-OHD, IGF-1
a zbytkové funkce jater. Nižší hodnoty výše uvedené přímo
korelují s tíží cirhózy dle Child-Pugh skóre. Dohromady ty-
to údaje naznačují možnou roli nedostatku vitamínu D a hy-
pogonadizmus (u mužů). 

Diagnostika: je ovlivněna tíží onemocnění a délkou trvá-
ní choroby. DXA by měla být provedena u pacientů s cirhó-
zou, hlavně u pacientů s medikací glukokortikosteroidů,
u postmenopauzálních žen nad 50 let, žen s již prodělanou
frakturou nebo více rizikovými faktory.

Výživa: základní dietní opatření je abstinence a šetřící
die ta s pokusem o úpravu malnutrice s přihlédnutím k zá-

kladní diagnóze. Doporučuje se šetřící dieta se zákazem al-
koholu a tučných jídel. U pacientů s cirózou je vhodná sub-
stituce Ca (1 000–1 200 mg/d), vitamínu D (400–800 IU/d).
Dobré je sledovat hladinu vitamínu D, při přetrvávání nízké
hladiny započít substituci aktivními formami vitamínu D.

f) Stavy po resekcích žaludku, achlorhydrie 
Pacienti po resekcích žaludku mají zvýšené riziko osteo-

porózy. Po 10 letech od resekce se vyskytuje u 32–42 % pa-
cientů. Není rozdílu mezi Bilroth I a II ani parciální a totál-
ní gastrektomií [12]. Achlorhydrie snižuje ionizaci, tedy
i rozpustnost anorganických kalciových solí. Následkem je
snížené vstřebávání vápníku v tenkém střevě. Stav lze čás-
tečně korigovat příjmem kalciové suplementace spolu s nor-
mální potravou (neužívat kalciové preparáty nalačno) [24,
25,26].

Vliv na kost: souvisí hlavně se sníženou resorpcí Ca při
achlorhydrii a sekundárním hyperparathyreoidizmem, pak
zrychlenou pasáží žaludkem. U resekcí Billroth II nebo
Roux-en-Y je příčinou malabsorpce kalcia anatomický by-
pass (obejití duodena, které je hlavním místem vstřebávání
vápníku). Malabsorpce vitamínu D je podmíněna urychle-
nou pasáží tenkým střevem.

Diagnostika: DXA provádíme u všech pacientů po 10 le-
tech od resekce, dále u postmenopauzálních žen a pacientů
s již prodělanou frakturou.

Výživa: suplementace Ca by měla být prováděna vždy
s jídlem. Mladí lidé by měli mít dávku Ca kolem 1 000
mg/d, vitamín D v dávce 400–800 IU/d. Postmenopauzální
ženy pak dávku Ca 1 500 mg/d a vitamín D v dávce
800 IU/d. Dopo ručují se malé porce několikrát denně. Dále
u onemocnění žaludku s medikací inhibitorů protonové
pumpy a postresekční achlorhydrií, by se nemělo zapomínat
na výrazně zhoršené vstřebávání Ca snížením ionizace
a rozpustnosti anorganických kalciových solí. Vhodné jsou
malé dávky stravy 6–8x denně, omezení laktózy a sladkých
jídel.

g) Bariatrická chirurgie 
Chirurgická léčba morbidní obezity (bariatrická chirur-

gie) je spojena s riziky závažných komplikací. Tyto chirur-
gické zákroky je možno rozdělit na restriktivní (gastrické
bandáže), navozující malabsorpci (jejuno-ileální bypass),
a smíšené (Roux-en-Y žaludeční bypass). Rozvoj osteoporó-
zy souvisí hlavně s nedostatečným vstřebáváním kalcia a vi-
tamínu D po resekčních výkonech s bypassem, kdy je vyřa-
zena z funkce proximální část jejuna a tím výrazně snížen
příjem kalcia a vitamínu D s následnou hypokalcemií a se-
kundární hyperpathyreózou.

Vliv na kostní hmotu: metabolická kostní nemoc může
vzniknout v důsledku malabsorpce, malnutrice a/nebo diet-
ní restrikce (nižší dietní příjem kalcia). Rozvoj kostního
onemocnění může být velmi rychlý (již po několika měsí-
cích) [17,27].

Diagnostika: zatím není určeno doporučení pro provedení
DXA. Pravděpodobně je vhodné DXA provést u nesekčních
výkonů s vyřazením jejuna po půl roce a dle rizik a ana-
mnéze fraktury.

Výživa: v úvodu se doporučují čiré tekutiny po malých
doušcích, s postupným zatěžováním na plné tekutiny, pak
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přes pyré a měkké potraviny s cílem pravidelného jídla do 2
měsíců s 5–6 porcemi denně. Problémovými jídly jsou bílý
chleba a toustovací chleba, rýže a těstoviny, červené maso,
kuře a krůtí maso, smažená jídla, mastná a vysokotučná jíd-
la, ostrá a kořeněná jídla, suché potraviny a ohřívané jídla.
Je nutná suplementace vitamínů a stopových prvků. Je
vhodné podávat multivitamíny, kalcium suplementovat
v dávce 1 200–1 500 mg/d, železo v dávce 325 mg/d, vita-
mín D 800 IU/d a vitamín B 12 pro riziko Wernickeovy en-
cefalopatie, pak i kyselinu listovou [30]. 

h) Transplantace jater a tenkého střeva 
Imunosupresivní terapie slouží k prevenci odmítnutí

transplantovaných jater, ale nepochybně přispívá k rychlé-
mu úbytku kostní hmoty po transplantaci. Škodlivé účinky
vysokých dávek kortikosteroidů jsou dobře známé. K maxi-
mální úbytku kostní hmoty dochází během prvních 3–6 mě-
síců, kdy dávka kortikosteroidů je nejvyšší. Úbytek kostní
hmoty se snižuje, když dochází k přechodu na udr žovací
dávky. Podobný vztah platí i pro cyklosporin a takrolimus.
Časné snížení BMD bederní páteře (v prvních 4 měsících)
je následováno postupným zotavováním po 12 měsících léč-
by. Osteopenii má asi 27 % pacientů a osteoporózu 38 % pa-
cientů rok po transplantaci. Je obtížné oddělit účinky korti-
kosteroidů od cyklosporinu a takrolimu, protože oba
jsou prvky standardní imunosupresivní léčby. Až 35 % pa-
cientů utrpí v prvním roce po transplantaci jater frakturu,
převážně bederních obratlů. Vysvětlením může být výrazné
zvýšení kostního obratu v prvních měsících v nepoměru
k poklesu minerální kostní denzity. Dále může mít vliv vý-
razný pokles hmotnosti po transplantaci a dlouhodobá imo-

bilizace s následnou náchylností k pádům a tím vyšší čet-
nosti fraktur.  Je zde ke zvážení již perioperační podávání
antiresorpční terapie.

Vliv na kostní hmotu: patogeneze není beze zbytku ob-
jasněna, vysoké dávky glukokortikosteroidů hrají asi hlavní
roli. Další imunosupresní léčbou je možno kostní změny vy-
světlit jen zčásti. Po prvním roce se kostní denzita začne
zlepšovat a riziko fraktur klesá [1,12]. Transplantace tenké-
ho střeva se častěji provádí současně s transplantací jater
(výsledky a prognóza jsou lepší ve srovnání s transplantací
pouze tenkého střeva). Příčiny kostních poruch jsou dány
transplantací jater, imunosupresivní léčbou a dlouhodobou
totální parenterální výživou. Před transplantací má nedosta-
tek vitamínu D až 96 % pacientů a osteoporózu 21 % ne-
mocných s preexistující chronickou hepatopatií.

Diagnostika: DXA je vhodné provést před transplantací
a půl roku po transplantaci.

Výživa: platí stejná opatření jako při medikaci glukokor-
tikosteroidů, Je vhodné od počátku substituovat vitamínem
D (400–800 IU/d) a kalciem (1 200–1 500 mg/den). 

ch) Malabsorpce, malnutrice
Při malabsorpci a malnutrici dochází k deficitu veškerých

živin [12,13,14] jak bílkovin, esentiálních mastných kyselin,
tak Ca, vitamínu D a ostatních mikronutrientů. Jak již bylo
uvedeno, podílí se na většině gastroenterologických one-
mocnění. Hlavními příčinami malnutrice jsou celiakie,
Crohnova choroba, chronická pankreatitida, stavy po resek-
ci tenkého střeva, mukoviscidóza, cystická fibróza a disa-
charidázový deficit. Mezi raritní formy malnutrice můžeme
zařadit choroby jako tropická sprue, kolagenní kolitida,

Tabulka 2
Přehled substituce u jednotlivých typů

kalcium vitamín D ostatní DXA

GK – glukokortikoidy 1 200–1 500 mg/d 800 IU/d vitamín K2 na počátku léčby a po půl roce

IBD 1 000–1 500 mg/d 400-800 IU/d Zn, Se, vitamín A, vysoká aktivita
(idiopatické střevní záněty) B12, K2, omega 3 GK déle 3 měs

kyselina listová BMI < 29,
věk > 70 let

celiakie 1 000 mg/d 1 600 IU/d Zn, Se, vitamín A, dospělí na počátku
prvního 1/2 roku prvního 1/2 roku K2, omega 3 a po roce léčby

kyselina listová
prvního 1/2 roku

Laktózová intolerance 500–100 mg/d ne ne není doporučení

Hepatopatie chronické 1 000–1 200 mg/d 800 IU/d omega 3 MK, cirhóza, věk > 50 let
vitamín K2 fraaktura, 2 rizik. faktory

Resekce žaludku 1 000–1 500 mg/d 400-800 IU/d Fe po 10 letech, po fraktuře
achlorhydrie postmenopauz. ženy

Bariatrické operace 1 200–1 500 mg/d 400-800 IU/d Fe, vitamín B12, resekční výkony 
kyselina listová po 1/2 roce

Transplantace 1 200–1 500 mg/d 800 IU/d před a 1/2 roku
po transplantaci

Malnutrice 1 000–1 500 mg/d 800–1 600 IU/d dle typu onemocnění dle typu onemocnění
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Whippleova choroba, parazitární onemocnění, eozinofilní
enteritis.

Vliv na kostní hmotu: je komplexní, jak bylo popsáno
u jednotlivých onemocnění.

Léčba: spočívá hlavně v úpravě nutrice s dostatečnou dáv-
kou suplementace Ca a vitamínu D a léčba základního one-
mocnění (dietní režim, pankreatická substituce  …), blíže
viz jednotlivé onemocnění. Viz tabulka 2.

Diskuze
Světová zdravotnická organizace určila diagnostické roz-

sahy pro osteoporózu na základě T skóre. Údaje byly téměř
výhradně odvozeny ze skupiny postmenopauzálních žen
kavkazské etnické skupiny. Proto je třeba opatrnosti při ex-
trapolaci pro jiné skupiny, protože BMD a rizika zlomeniny
jsou silně ovlivněny věkem, pohlavím a etnickou přísluš-
ností, etiologií osteoporózy. Je třeba připomenout, že mno-
ho faktorů, důležitých v patofyziologii zlomeniny (např. ná-
chylnost k pádu), nejsou měřitelné kostní denzitometrií
a mohou se podílet významnou měrou na incidenci fraktur
u sekundární osteoporózy.

Závěr
Výživa nám slouží nejen k základnímu hrazení energie,

ale rozhodující je její kvalita pro další metabolické procesy
a následně vliv na kostní hmotu. Základními položkami vý-
živy, které ovlivňují kvalitu kosti, jsou dostatečný příjem
vápníku a vitamínu D. Dále pak vyvážený příjem bílkovin,
ostatních vitamínů a stopových prvků. Tato opatření platí
všeobecně u všech typů osteoporózy. Zvláště u sekundární
osteoporózy, kdy je nutno přihlédnout k typu onemocnění,
kdy se na etiologii OP podílejí mnohé faktory, které mají
bud přímý vliv na kost, nebo je výrazně postižena dostup-
nost kalcia nebo vitamínu D. Dávky vitamínu D a kalcia (ta-
bulka 2) jsou zde vyšší a je vhodné je podávat již jako pre-
venci OP při diagnostice výše uvedených onemocnění. 
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Pleiotropní role vitamínu D a jeho aktivních metabolitů 
v léčbě osteoporózy

P. HORÁK1, M. SKÁCELOVÁ1, M. ŽUREK1, J. ZADRAŽIL1

1III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

SOUHRN
Horák P., Skácelová M., Žurek M., Zadražil J.: Pleiotropní role vitamínu D a jeho aktivních metabolitů v léčbě osteoporózy
Vitamín D je v tuku rozpustný vitamín hrající zásadní roli v homeostáze vápníku a fosforu. Hlavním účinným metabolitem vitamínu
D je D hormon-kalcitriol. V cílových tkáních působí D hormon prostřednictvím receptorů pro vitamín D (VDR). Alfakalcidol je jed-
ním z mnoha synteticky vyrobených prekurzorů kalcitriolu. Má nízkou biologickou aktivitu a za svůj farmakologický účinek vděčí
transformaci na kalcitriol. Vápník a vitamín D (eventuálně jeho aktivní metabolity) představují v léčbě osteoporózy přípravky, které by
měly tvořit základ jakékoliv léčby. V řadě klinických studií a metaanalýz byl prokázán nezpochybnitelný význam suplementace váp-
níku a vitamínu D pro udržení kostní hmoty. Vitamín D a zejména jeho aktivní metabolity (alfakalcidol a kalcitriol) mají rovněž vý-
razný efekt na zvýšení svalové síly starší populace trpící chronickým nedostatkem vitamínu D a podílejí se na snížení rizika pádů. Místo
aktivních metabolitů v léčbě osteoporózy lze spatřovat zejména v léčbě starších nemocných se sarkopenií, se zvýšeným rizikem pádu
a s přítomností renální nedostatečnosti ať už vyjádřené klinicky či pouze poklesem glomerulární filtrace. Při léčbě vitamínem D či je-
ho aktivními metabolity lze s výhodou využít jeho pleiotropní efekt na řadu tkání.

Klíčová slova: vitamín D, kalcitriol, alfakalcidol, osteoporóza 

SUMMARY
Horák P., Skácelová M., Žurek M., Zadražil J.: Pleiotropic role of vitamin D and its active metabolites in the treatment of osteoporosis
Vitamin D is a fat-soluble vitamin playing a crucial role in calcium and phosphorus homeostasis. The main active metabolite of vita-
min D is D-hormone – calcitriol. In target tissues, D-hormone is active through vitamin D receptors (VDRs). Alphacalcidol is one of
many synthetic precursors of calcitriol. It is characterized by low biological activity and pharmacological effects resulting from its trans-
formation into calcitriol. In osteoporosis, calcium and vitamin D (or its active metabolite) preparations should be essential in any form
of the therapy. Numerous clinical trials and metaanalyses demonstrated that calcium and vitamin D supplementation is crucial for ma-
intaining bone mass. Vitamin D and especially its active metabolites (alphacalcidol and calcitriol) also have a significant effect on inc-
reasing muscle strength in the elderly suffering from chronic vitamin D deficiency and contribute to decreasing the risk of falls. In the
treatment of osteoporosis, active metabolites are particularly beneficial for treating elderly patients with sarcopenia, increased risk of
falls and renal insufficiency manifested either clinically or by decreased glomerular filtration rates. Treatment with vitamin D or its
active metabolites has pleiotropic effects on numerous tissues.
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Úvod
Vitamín D a jeho metabolity 

Vitamín D je v tuku rozpustný vitamín, který se v potravě
vyskytuje většinou ve velmi nízké koncentraci, výjimku
představují tučné mořské ryby. Vitamín D se vyskytuje ve
dvou základních formách: vitamín D 3, který se tvoří z cho-
lesterolových prekurzorů účinkem ultrafialového záření
v kůži savců (cholecalciferol), a vitamín D2 (ergocalciferol)
nacházející se v rostlinách, který je mnohem méně biolo-
gicky účinný. Počátkem 20. století bylo zjištěno, že těžký
deficit vitamínu D je nejčastější příčinou dětské křivice
a osteomalacie dospělých [1,2]. V roce 1923 Harry Goldblat
a Katherine Soames zjistili, že po ozáření 7-dehydrocholes-
terolu (prekurzor vitamínu D v kůži) vzniká antirachitický

vitamínový produkt rozpustný v tucích [3]. Nositel
Nobelovy ceny Adolf Windaus rozpoznal vztah sterolových
jader a vitamínů v roce 1928 a ve třicátých letech se podílel
na objasnění chemické struktury vitamínů D [3]. Obě formy
vitamínu D jsou v přirozené formě biologicky prakticky in-
ertní, pro jejich aktivaci je nutná hydroxylace v játrech na
25. uhlíku molekuly (25-OH-D3- kalcidiol) a následná hyd-
roxylace v ledvinách na 1. uhlíku (1α,25-(OH)2-D3- kalcit-
riol). Ačkoliv bylo popsáno více než 50 metabolitů vitamí-
nu D, kalcitriol má největší biologickou aktivitu [4]. Proces
hydroxylace vitamínu D je velmi přísně regulován samot-
ným kalcitriolem, parathormonem a sérovou koncentrací
vápníku a fosforu, ale také různými hormony podílejícími
se na růstu a tkáňové diferenciaci (růstový hormon, prolak-
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tin). Termín vitamín není v případě této metabolicky ne-
smírně aktivní komponenty zvolen přesně. Jeho aktivní
 formu kalcitriol lze považovat za endokrinní molekulu (hor-
mon) produkovanou ledvinou [4], která má rovněž význam-
né další metabolické a imunomodulační aktivity. Mimo
 ledvinu byla aktivita 1α  hydroxylázy prokázána v řadě nor-
málních i nádorových tkání, významnou roli takto tvořený
kalcitriol však nehraje. Alfakalcidol 1α(OH)D3 je jedním
ze synteticky vyrobených prekurzorů kalcitriolu [5], který
je po vstřebání hydroxylován v játrech a částečně také v os-
teoblastech na 1 25-(OH)2-D; alfakalcidol je „prodrug“ kal-
citriolu [6,7], kdy aktivní látka vzniká z podaného léku me-
tabolickou změnou. 

Působení vitamínu D ve tkáních 
1,25 (OH)2 D3 reguluje transkripci velkého množství vi-

tamín D dependentních genů kódujících kalcium transpor-
tující proteiny a proteiny kostní matrix. Předpokládá se, že
kalcitriol účinkuje podobně jako steroidní hormony – pře-
chází přes plazmatickou membránu a reaguje se specific-
kým receptorem vitamínu D (VDR) [8]. Takto vytvořený
komplex mezi ligandem a receptorem pak prostřednictvím
VDRE (vitamín D responsive element) aktivuje transkripci
mRNA pro řadu proteinů [9]. Proces kostní remodelace je
řízen celou řadou vlivů. Jedná se o faktory mechanické (tě-
lesná zátěž, sport a pohyb působí příznivě na fyziologický
vývoj kosti), vlivy endokrinní řídící homeostázu kalcia (pa-
rathormon, kalcitonin, vitamín D, dále estrogeny a androge-
ny inhibující zvýšenou aktivitu osteoklastů, glukokortikoidy
a tyreoidální hormony) či vliv cytokinů a růstových faktorů
(IL-1, IL-6, TNF, osteoprotegerin, RANK-RANKL apod.).
Vitamín D je jedním ze základních prvků udržení homeo-
stázy vápníku a fosforu v těle [4], který má zásadní vliv na
normální mineralizaci kostí, svalovou kontrakci, vedení
vzruchu v nervu a buněčnou funkci.

Role kalcitriolu spočívá ve stimulaci střevní absorpce
vápníku a fosforu a mobilizaci vápníku a fosforu stimulací
kostní resorpce [10]. Při poklesu hladiny ionizovaného váp-
níku v séru zvýšená produkce parathormonu stimuluje re-
nální 1α  hydroxylázu k produkci kalcitriolu, který navýší
střevní, kostní a ledvinný transport vápníku a normalizuje
jeho sérové hladiny. Další sekrece parathormonu je negativ-
ní zpětnou vazbou ovlivněna nejen hladinou vápníku, ale ta-
ké přímo hladinou kalcitriolu. Pro dostatečnou produkci
kalcitriolu je nutný dostatek jeho prekurzoru 25(OH)D3.
Nedostatek vitamínu D vede k neadekvátní syntéze jak
25(OH)D3, tak 1,25 (OH)2 D3. Kromě této významné role
přistupuje rovněž schopnost kalcitriolu regulovat funkci řa-
dy buněk a tkání, většina normálních i nádorových buněk
totiž exprimuje alespoň v některé fázi své existence VDR re-
ceptor. Kalcitriol reguluje buněčnou diferenciaci a prolife-
raci a sekreci hormonů. Je potentním inhibitorem buněčné-
ho růstu, stimulátorem sekrece insulinu, inhibitorem
produkce reninu. Nádorové buňky exprimující VDR snižují
svou růstovou aktivitu při expozici kalcitriolu [11,12].
Zvláštní zájem si zasluhuje také nedávný objev VDR recep-
torů v buňkách imunitního systému a fakt, že některé z těch-
to buněk samy produkují vitamín D. Agonisté VDR inhibu-
jí diferenciaci dendritických buněk, pro-inflamatorních
T lymfocytů jako jsou Th1 a Th17 a podporují Th2 buněč-

nou odpověď [13] stejně jako diferenciaci regulačních T bu-
něk a NK buněk. Těmito mechanizmy může vitamín D po-
tlačovat experimentální projevy autoimunity a působit imu-
nomodulačně. Topicky aplikovaná analoga vitamínu jsou
účinná v modulaci imunitní odpovědi kůže u psoriázy, nor-
malizace deficitu vitamínu D je užitečná v léčbě autoproti-
látkově aktivních autoimunitních chorob zprostředkovaný
aktivací B lymfocytů, jako je SLE či revmatoidní artritida. 

Stanovení statutu vitamínu D
Standardní metodou k hodnocení statutu vitamínu D v or-

ganizmu je měření sérových hladin hlavního cirkulujícího
metabolitu, 25 hydroxyvitamínu D – 25(OH)D [14,15].
Stanovení hranic optimální hladiny vitamínu D je však stá-
le předmětem diskuzí. Nejčastěji se za insuficientní považu-
jí hladiny 25(OH)D pod 50 nmol/l [16,17]. V Severní Ame -
rice se použivá vyjádření koncentrace 25OHD v jednotkách
ng/ml. 1 ng/ml odpovídá 2,5 nmol/l, 1 nmol/l je 0,4 ng/ml.
Pokles hladiny vitamínu D je spojený se zvýšeným rizikem
kostních chorob (tabulka 1).

Příčiny nedostatku vitamínu D 
Rizikové faktory a příčiny nedostatku vitamínu D, před-

stavující zejména jeho nižší tvorbu, akcelerované ztráty či
porušenou hydroxylaci v obou pozicích, jsou sumarizovány
v tabulce 2 [18]. 

Nedostatek vitamínu a chorobné stavy 
Osteomalacie a křivice – těžký deficit vitamínu D vede

k demineralizaci skeletu, u dětí se manifestuje jako křivice,
u dospělých jako osteomalacie. Funkce vitamínu D kráčí ru-
ku v ruce s hladinou kalcia. Při deficitu vitamínu D a po-
klesu hladin vápníku jsou produkována větší množství PTH,
což pomůže normalizovat sérové hladiny vápníku jeho vý-
raznější mobilizací z kostí, ale současně to však vede k po-
klesu hladin fosforu. Důsledkem toho je špatná mineraliza-
ce kosti. Na rozdíl od osteoporózy, osteomalacie způsobuje
značné kostní i svalové bolesti a slabost, dále je charakteri-
zovaná nízkými hladinami vápníku, zvýšením aktivity kost-
ní alkalické fosfatázy, sníženými odpady kalcia močí za 24
hodin, histologickými změnami kosti (zvětšení osteoidních
povrchů kostí), přítomností pseudo-fraktur (Looserovy zó-
ny) a zvýšeným rizikem pádu. Ačkoliv se předpokládalo, že
ve vyspělých zemích se podařilo křivici způsobenou nedo-
statkem vitamínu D eradikovat, v posledních letech přibývá
případů tohoto onemocnění i ve vyspělých zemích mezi ko-
jenými dětmi asijského či afrického původu s tmavou pletí,
kdy hladiny vitamínu D v mateřském mléku jsou z dlouho-
dobějšího pohledu nedostatečné k udržení jeho normální
hladiny [18]. 

Osteoporóza je onemocnění skeletu charakterizované sní-
ženou pevností kostí, jež člověka predisponuje ke zvýšené-
mu riziku zlomeniny. Pevnost kosti odráží především spoje-
ní kostní denzity a kvality kosti. Role vitamínu D v rozvoji
osteoporózy byla dlouhou dobu podceňována. V posledních
dekádách 20. století se ale objevila řada prací, které proká-
zaly velmi častou přítomnost lehkého až středního nedostat-
ku vitamínu D narůstající s věkem populace, a to v různých
etnických skupinách a v různých zeměpisných šířkách,
a ukázaly na jeho zásadní roli v rozvoji osteoporózy

kosti 0210 po kor:kosti 4/2008 fin  20.7.10  15:24  Stránka 25



PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

70 Osteologický bulletin 2010 č. 2 roč. 15

[19–23]. Nedostatek vitamínu D s obrazem senilní hyperpa-
ratyreózy se zvýšeným kostním obratem byl prokázán nejen
u starších žen žijících doma zejména během zimního obdo-
bí [24], ale i v mladších populacích v severních oblastech
[25,26]. Výsledky řady epidemiologických studií hodnotí-
cích sérové koncentrace 25(OH)D dokazují, že nedostatek
vitamínu D je běžným problémem postmenopauzálních žen
s osteoporózou v řadě částí světa [27]. Posledně citovaná
průřezová observační studie prokázala u 2 589 postmeno-
pauzálních žen městské populace 18 zemí světa vysokou
prevalenci infuficience vitamínu D ve všech světových regi-
onech. V příčinách nízkých hladin vitamínu D hrají vý-
znamnou roli rovněž kulturní a náboženská specifika jedno-
tlivých zemí, což vyplývá například z vysoké prevalence
insuficience vitamínu D v blízkovýchodních zemích cha-
rakterizovaných zvykem zahalování žen na veřejnosti
(graf 1). 

Bylo by chybou omezit význam vitamínu D pouze na je-
ho účinek na kostní tkáně a metabolizmus vápníku (tabul-

ka 3). D vitamín hraje také významnou roli v metabolizmu
svalové a tukové tkáně či endotelu, při diabetu, ve správné
funkci imunitního systému a v obraně organizmu proti ná-
dorovým chorobám [28]. Jeho nedostatek je spojený se sar-
kopenií, s poruchou svalové síly a koordinace a s větším
 rizikem pádu a koreluje s jednoduchými funkčními testy po-
hybového ústrojí [29]. 

Přirozený vitamín D, kalcitriol a alfakalcidol
Nadbytečné množství přirozeného vitamínu D je ukládá-

no v tukové tkáni, což výrazným způsobem prodlužuje jeho
poločas. Je účinný v situaci deficitu vitamínu D, při jeho
normálních hladinách není schopen zvyšovat hladinu D hor-
monu (1α,25-(OH)2-D3), protože je inaktivován do formy
24, 25 (OH)2 D3. Pacienti s nízkou hladinou kalcitriolu v si-
tuaci dostatečné saturace vitamínem D a pacienti s kvalita-
tivní či kvantitativní poruchou VDR jsou k přirozenému vi-
tamínu D rezistentní [30]. Naproti tomu aktivní metabolity
jsou účinné u pacientů s normální i sníženou hladinou vita-
mínu D. Zvýšení hladiny D hormonu potlačuje produkci
PTH, snižuje osteoresorpci a zvyšuje kostní formaci. Deficit
D hormonu ovlivňuje přímo, jelikož nevyžaduje hydroxyla-
ci v ledvinách a má rovněž schopnost příznivě ovlivnit po-
ruchu VDR indukcí jejich exprese v cílových tkáních.
Přirozený vitamín D slouží k nutriční suplementaci, zatím-
co podání aktivních metabolitů představuje farmakologic-
kou intervenci [30].

Nežádoucí účinky jsou zřejmé z uvedených rozdílů.
Riziko hyperkalcémie či hyperkalciurie je nepatrné v přípa-
dě přirozeného vitamínu D, a to i v situaci překročení do-
poručených denních dávek, zatímco vysoké dávky alfakal-
cidolu a zejména kalcitriolu toto riziko podstatně zvyšují. 

Samotný alfakalcidol má nízkou biologickou aktivitu a za
svůj farmakologický účinek vděčí transformaci na kalcitri-
ol. Nabízí se otázka, zda není správné v léčbě osteopatií pre-
ferovat kalcitriol. Kalcitriol je registrovaný zejména pro léč-
bu renálních osteopatií, zatímco alfakalcidol se použivá jak
v této indikaci, tak v léčbě osteoporózy. To odráží důležité
rozdíly v jejich metabolizmu a farmakokinetice. Stejné dáv-
ky obou látek vedou k rozdílným efektům, alfakalcidol způ-
sobuje lehký trvalý nárůst v hladině 1α,25 (OH)2 D3, která
se udržuje převážně v horní hranici normy, zatímco podání
kalcitriolu vede k vysokému zvýšení hladin kalcitriolu
v plazmě [30]. Kalcitriol se po perorálním podání váže již
ve střevě na VDR enterocytů, prakticky okamžitě zvyšuje

Tabulka 1
Hladiny vitamínu D a riziko kostních chorob (upraveno dle [17])

koncentrace 25(OH)D nmol/l (ng/ml)

< 12,5 nmol/l (5 ng/ml) Deficience – může vést ke křivici a osteomalacii 

< 25 nmol/l (10ng/ml) Deficience vedoucí ke křivici a osteomalacii v delší časové perspektivě 

< 50 nmol/l (20ng/ml) Insuficience – může vést k hyperparathyroidizmu, redukuje svalovou sílu, 
vyšší riziko osteoporózy i pádu 

50–100 nmol/l (20–40ng/ml) Tyto hladiny mohou vést k lehkému zvýšení hladin PTH, které však zůstává 
v normálních mezích, klinický význam je zřejmě malý 

100–150 (40–60 ng/ml) Adekvátní hladina vitamínu D
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Graf 1
Vysoká prevalence deficitu vitaminu D definovaná jako
hladiny 25(OH)D < 30 ng/ml byla pozorována ve všech
sledovaných geografických oblastech v průřezové multi-

centrické studii v populaci 2 589 postmenopauzálních žen
s osteoporózou  (dle [27])
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vstřebávání vápníku i hladinu 1,25 (OH)2 D3, což přispívá
ke zvýšenému riziku hyperkalcémie a hyperkalciurie.
Naproti tomu pozvolný vzestup hladin 1,25 (OH)2 D3 po al-
fakalcidolu je důsledkem zpomalujícího efektu jaterní
a kostní aktivace a vazbě na VDR různých dalších cílových
tkáních. Chybějící efekt alfakalcidolu na VDR receptory ve
střevech, absence vysokého plazmatického vrcholu a zejmé-
na tkáňová osteoblastická aktivace způsobují lepší poměr
benefitu a rizika ve prospěch alfakalcidolu jako léčiva v te-
rapii osteoporózy [30,31,32]. 

Aktivní metabolity vitamínu D v léčbě osteoporózy 
Díky svému pleiotropnímu účinku alfakalcidol ovlivňuje

hlavní patogenetické prvky rozvoje osteoporózy a zvýšené
kostní lomivosti na několika úrovních: 

Jedná se o snížení kostní resorpce prostřednictvím zvýše-
né střevní absorpce vápníku, snížení proliferace buněk příš-
titných tělísek, snížení produkce PTH a snížení množství
prekurzorů osteoklastů. Dále zvyšuje kostní formaci a kva-
litu kosti díky účinku na hojení mikrofraktur kostních trám-
ců, zvýšením lokální hladiny růstových působků a stimu lací
produkce kostní hmoty, léčbou subklinické formy osteoma-
lacie a snížením počtu perforací kostních trámců. V nepo-
slední řadě snižuje riziko pádů vlivem na diferenciaci myo-
cytů, zvýšením svalové síly a zlepšením neuromuskulární
koordinace [32]. Tyto vlastnosti alfakalcidol charakterizují
jako potenciální antiporotický lék. 

Ačkoliv počtem zařazených pacientů klinické studie s ak-
tivními metabolity nedosahují rozměrů studií s hlavními an-
tiresorpčními či osteoanabolickými preparáty (bisfosfonáty,
HRT, raloxifen, stroncium ranelát a teriparatid či parathor-
mon), existuje řada menších a středně velkých randomizo-
vaných, kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií, které
používají alfakalcidol či kalcitriol a které hodnotí BMD i ri-
ziko zlomenin [33,34,35,36,37,38].

Jako příklad lze citovat studii [39], která porovnávala
efekt a bezpečnost 1 ug alfakalcidolu versus 880 IU vitamí-
nu D podávaného s calcium carbonatem (1 g) u 148 post-
menopauzálních žen s osteoporózou. Denzita kostního mi-
nerálu (BMD) byla měřena na počátku a po 12 a 18
měsících. Byla provedena ITT (intention to treat ) analýza,
která prokázala vzestup BMD u L páteře ve 12. měsíci
o 0,017  g/cm2 (+2,33 %) a v 18. měsíci o 0,021  g/cm2

(+2,84 %) u nemocných léčených alfakalcidolem, zatímco
ve skupině léčené přirozeným vitamínem D a vápníkem do-
šlo k nárůstu pouze o 0,005 g/cm2 (+0,70 %) při obou mě-
řeních, což představuje statisticky signifikantní nález
(p = 0,018 a 0,005). V oblasti proximálního femuru se ale
obě skupiny v hodnotách BMD významně nelišily. Nejčas -
tějšími nežádoucími účinky byly v obou skupinách zažívací
potíže. Ve studii nebyl hlášený žádný případ nefrolitiázy
[39] graf 2. 

Výsledky klinických studií s aktivními metabolity vitamí-
nu D hodnotily tři metaanalýzy. První z nich vybrala a hod-
notila dle předem stanovených kritérií kvality 17 klinických
studií, které hodnotily podávání analog v prevenci či léčbě
osteoporózy. Kalcitriol a alfakalcidol dle této metaanalýzy
vykazovaly stejný pozitivní efekt na prevenci kostních ztrát.
Analoga vitamínu D významně snížila proti kontrolám rizi-
ko vertebrálních i nevertebrálních zlomenin s relativním ri-

zikem vertebrálních fraktur RR = 0,53, (CI 95 % 0,47–0,60)
a ne-vertebrálních RR = 0,34 (CI 95 % 0,16–0,71), stejně ja-
ko celkové relativní riziko zlomenin RR = 0,52 (0,46–0,59).
Nebyly přitom pozorovány významné rozdíly mezi studie-
mi, kdy byla analoga podávána v prevenci zdravým či v léč-
bě osteoporotickým pacientům a efekt nebyl závislý na sou-
časné suplementaci vápníku. V pěti z těchto studií byl
hodnocen vliv aktivních metabolitů na zachování BMD
u nemocných s glukokortikoidy indukovanou osteoporózou
(GIOP) s potvrzením pozitivního efektu ES (effect size) =
0,43, p < 0,001. Výsledky této metaanalýzy prokázaly efekt
aktivních metabolitů na zachování kostní denzity a snížení
rizika fraktur u nemocných neexponovaných glukokortikoi-
dům a pozitivní efekt na zachování BMD u nemocných lé-
čených glukokortikoidy [40]. 
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Změny BMD bederní páteře ve studii Nutiho et al. 

porovnávající efekt podávání alfakalcidolu a vitamínu D
s vápníkem u 148 žen s postmenopauzální osteoporózou
[39] (ITT analýza, *rozdíl proti počátku studie, **rozdíl

mezi oběma rameny studie)

Graf 3
Významná redukce rizika pádu ve starší populaci se 

sníženou clearancí kreatininu (pod 65 ml/min) při terapii
alfakalcidolem oproti placebu [45]
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Druhá metaanalýza [41] hodnotila 14 studií s přirozeným
vitamínem D (celkem 11 424 nemocných), devět s alfakal-
cidolem (1 399 pacientů) a deset s kalcitriolem (1 614 pa -
cientů). Z hlediska BMD vykazovala analoga proti placebo-
vým skupinám efekt ES = 0,36 (p < 0,0001), zatímco studie
s přirozeným vitamínem D měly menší efekt ES  =  0,17
(p  <  0,0005), rozdíly mezi oběma skupinami byly vysoce
signifikantní v prospěch aktivních analog. Je však třeba po-
znamenat, že rozdíly byly významné při hodnocení samot-
né L páteře, v ostatních lokalizacích rozdílný efekt význam-
ný nebyl. Podstatným nálezem je, že aktivní metabolity
vykazovaly proti nativnímu vitamínu D statisticky význam-
nou redukci rizika vertebrálních i non-vertebrálních zlome-
nin s rozdílem 13,4  % a 6  %. V případě glukokortikoidy
 indukované osteoporózy prokázala tato metaanalýza signifi-
kantní efekt na zachování BMD v případě aktivních meta-

bolitů u L páteře. Metaanalýza neprokázala redukci rizika
osteoporotických zlomeniny u glukokortikoidy indukované
osteoporózy, ale dvě studie porovnávající aktivní metabo lity
s přirozeným vitamínem D „head to head“ našly významné
rozdíly jak v riziku vertebrálních zlomenin, tak v možnosti
zachování BMD u proximálního femuru ve prospěch analog
[42,43]. 

Třetí metaanalýza hodnotila rozdílný efekt přirozeného
vitamínu D a aktivních metabolitů na riziko pádu. Zahrnula
14 randomizovaných zaslepených studií s celkovým počtem
21 268 pacientů. Terapie aktivními metabolity vitamínu D
vykazovala nižší relativní riziko pádu proti terapii vitamí-
nem D (RR = 0,79, CI 95 % 0,64–0,6 vs RR = 0,94, CI 95 %
0,87–1,01, p = 0,049) [44].

Určitý návod, jak vybírat osteoporotické nemocné, kteří
mohou mít největší prospěch z terapie aktivními metabolity

vitamínu D, přináší studie Dukase et
al. [45] u 378 žen a mužů starších 70
let hodnotící především riziko pádu.
Ve skupině pacientů, kteří měli sníže-
nou glomerulární filtraci pod 65
ml/minutu, byla 36 týdenní terapie al-
fakalcidolem proti placebu spojena
s významnou redukcí počtu padajících
(14/72 proti 25/70, OR 0,26, CI 95 %
0,08–0,8, p = 0,019) i celkového počtu
pádů (16/72 proti 28/70, OR 0,29, CI
95 % 0,09–0,88, p = 0,08). Tyto rozdí-
ly nebyly pozorovány u pacientů s glo-
merulární filtrací ≥ 65ml/min. V pla-
cebové skupině korelovala frekvence
pádů s glomerulární filtrací (p  =
0,0006), zatímco ve skupině léčené al-
fakalcidolem fre kvence pádů na glo-
merulární filtraci nebyla závislá
(graf 3). 
Studie AAC (Alfacalcidol Alendro -
nate Combined) porovnávala po 24
měsíců podávaný samotný alfakalci-
dol s kombinací alendronát + alfakal-
cidol a alendronát + přirozený vitamín
D+ vápník u 90 nemocných s postme-
nopauzální či mužskou osteoporózou.
Skupina kombinující alendronát s alfa-
kalcidolem dosáhla 9,6% nárůstu
BMD u L páteře proti 5,4% nárůstu ve
skupině léčené alendronátem s přiro-
zeným vitamínem D a 3% nárůstu ve
skupině léčené monoterapií alfakalci-
dolem. Kombinovaná terapie vedla ta-
ké k významnému zvýšení BMD v ob-
lasti proximálního femuru (+3,8  %)
proti ostatním skupinám. Autoři také
popisují významnou redukci bolesti
páteře ve skupině léčené studovanou
kombinací [46] a významnou redukci
pádů v obou skupinách léčených alfa-
kalcidolem. Hyperkalcémie se v této
studii nevyskytla, což se vysvětluje
příznivým vlivem kombinace s bisfos-

Tabulka 3
Chorobné stavy spojené s deficiencí či insuficiencí vitamínu D 

Cílová tkáň Asociované choroby

Kosti Křivice, osteomalacie, osteoporóza

Svaly Svalová slabost, bolesti, zvýšená frekvence pádů 

Tukové buňky Inzulinová rezistence, redukce inzulinové sekrece,
syndrom X, obezita 

Imunitní systém Tuberkulóza, roztroušená skleróza, Sjögrenův syndrom, 
revmatoidní artritida, systémový lupus, thyreoiditida, 
Crohnova choroba

Kardiovaskulární systém Infarkt myokardu, ateroskleróza, hypertenze 

Nádorové buňky Nádory prsu, tlustého střeva, ovarií, prostaty, 
non-Hodgkinské lymfomy 

Nervový systém Deprese, schizofrenie, autizmus, Parkinsonova 
a Alzheimerova choroba, sezónní afektivní poruchy 

Tabulka 2
Rizikové faktory a příčiny nedostatku vitamínu D 

Rizikový faktor Příčiny

Deficience či insuficience vitamínu D • Nízká expozice slunečnímu záření 

• Redukce tvorby v kůži

• Dietní nedostatek 

• Porucha absorpce tuků (například céliakie)

Akcelerované ztráty • Zvýšené nároky na metabolizmus

• Porucha enterohepatického cyklu 

• Obezita (sekvestrace v tuku)

Porucha hydroxylace v poloze 25 • Choroby jater

Porucha hydroxylace v poloze 1 • Chronické choroby ledvin

• Hypoparathyreoidizmus

• Vzácné metabolické choroby 
(onkogenní osteomalacie, hypofosfatemická
křivice vázaná na chromozom X) 
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fonátem na snížení výskytu tohoto nežádoucího účinku al-
fakalcidolu [46]. 

Dávkování vitamínu D 
Obsah vitamínu D v komerčních preparátech se udává

v mezinárodních jednotkách. Mezinárodní jednotka vitamí-
nu D (IU) představuje 0,025 μg krystalického vitamínu D3.
Pro ilustraci 1 kapka běžně dostupného Vigantolu obsahuje
cca 500 IU vitamínu D3. Doporučené denní dávky vitamí-
nu D se liší dle věku nemocných a přítomnosti komorbidit. 

Pro lidi s nedostatečnou expozicí slunci se doporučuje
 suplementovat denně 400–1 000 IU vitamínu D, u starších
70 let stejně jako u  nemocných s cystickou fibrózou
800–1 000 IU denně, u malabsorpčních syndromů až 50 000
IU denně. U nemocných s chronickými chorobami jater
a ledvin je potřeba podávat aktivní metabolity. Alfacalcidol
se v léčbě osteoporózy standardně podává v dávce 1 μg den-
ně, tuto dávku nelze převádět na IU. 

Nežádoucí účinky
Léčba vitamínem D je všeobecně dobře tolerovaná. Při

použití přirozeného vitamínu D je předávkování velmi má-
lo pravděpodobné. Vitamín D může být u dospělých toxic-
ký, je-li podáván denně v dávce 20 000–40 000 IU po dobu
několika týdnů, kdy dochází k jeho akumulaci v organizmu.
Klinicky se předávkování projevuje nechutenstvím, nauze-
ou, únavou, bolestí hlavy, polydipsií, polyurií, průjmy, po-
cením a parestéziemi. V laboratoři je přítomna hyperkalcé-
mie, hypernatrémie a zvýšené odpady vápníku a fosforu
močí. Vyskytují se kalcifikace měkkých tkání, ledvinných
tubulů a stěny cévní [47]. V případě aktivních metabolitů
vitamínu D se nevyskytují zažívací potíže (nauzea, epiga-
strická bolesti, zácpa, meteorismus), kostní bolesti, bolesti
hlavy a artralgie častěji než u placeba. Při neadekvátním
dávkování se mohou objevit zvýšené plazmatické koncent-
race vápníku či hyperkalciurie, což lze korigovat snížením
dávky či dočasným vysazením preparátu. Hyperkalcémie se
může projevovat únavností, gastrointestinálními symptomy,
žízní, svěděním. Hyperkalciurie se pojí se zvýšeným rizi-
kem nefrolitiázy. Ve velmi vzácných případech byly popsá-
ny heterotopní kalcifikace, které byly po vysazení preparátu
reverzibilní. Opatrnost je třeba věnovat kombinaci alfakalci-
dolu či kalcitriolu s vápníkem. Jsou doporučeny pečlivé mo-
nitorace hladiny vápníku i kalciurie [48]. 

Závěr
V současné době je k dispozici řada přípravků pro léčbu

postmenopauzální osteoporózy, které se velmi podstatně li-
ší jak svou strukturou, tak mechanismem účinku. Existuje
široká volba preparátů mezi HRT, bisfosfonáty, SERMs,
kalcitoninem, stroncium ranelátem, či deriváty parathormo-
nu. Na horizontu se objevují i nové možnosti jako jsou mo-
noklonální protilátky (denosumab), nitráty, betablokátory či
inhibitory Katepsinu K [49]. Rovněž výsledky klinických
studií, ať už se jedná o hodnocení účinku či rizik jednotli-
vých léků, poukazují na podstatné rozdíly v účinnosti jed-
notlivých antiporotických léků. Léčbu osteoporózy je potře-
ba stratifikovat a individualizovat dle různých kritérií
(úbytek kostní hmoty, věk nemocné, rizikové faktory či pre-
valence zlomeniny, přítomnost bolestivé kompresní zlome-

niny obratlového těla, mnohočetné zlomeniny, selhání před-
cházející léčby, riziko karcinomu prsu, kardiovaskulární ri-
ziko, přítomnost postmenopauzálního syndromu či zvýšené
riziko pádu [50].

V léčbě osteoporózy nelze opomenout zcela fundamen-
tální roli vitamínu D a vápníku, kterou tyto látky hrají v ho-
meostáze kosti a organizmu [51]. Místo alfakalcidolu v léč-
bě osteoporózy lze spatřovat zejména v léčbě starších
nemocných se sarkopenií, se zvýšeným rizikem pádu
a s přítomností renální nedostatečnosti ať už vyjádřené kli-
nicky či pouze poklesem glomerulární filtrace pod 65
ml/minutu. Lze ho použít rovněž v léčbě glukokortikoidy
indukované osteoporózy. Od léčby alfakalcidolem lze oče-
kávat snížení rizika pádu, zlepšení svalové síly, udržení
a nárůst BMD v oblasti L páteře, snížení rizika vertebrál-
ních a novertebrálních fraktur. Další benefity představuje
blahodárný pleiotropní efekt D hormonu na cílových tká-
ních při normalizaci jeho hladin.
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Posuzování účinnosti terapie osteoporózy

J. ŠTĚPÁN

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK v Praze

SOUHRN
Štěpán J.: Posuzování účinnosti terapie osteoporózy
Při hodnocení účinnosti léčby osteoporózy lze doporučit zástupné ukazatele rizika zlomenin užívané v klinických studiích, tj. denzitu
kostního minerálu (BMD) měřenou dvouenergiovou absorpciometrií a hodnocení stupně remodelace kosti pomocí biochemických
markerů. Je výhodné užívat metodu, která cíleně a kvantitativně hodnotí ten aspekt kvality kosti, který se při léčbě mění nejprůkaz-
něji a nejlépe vypovídá o mechanizmu účinku léku. Lze tak identifikovat ty pacientky, které z nějakého důvodu na léčbu přiměřeně
neodpovídají (anebo ji vůbec neužívají). Hodnocení markerů kostní remodelace upřesňuje informaci, kterou poskytuje BMD. Výpověď
vyšetření o změnách stavu skeletu je třeba hodnotit se znalostí nepřesnosti těchto vyšetření. 

Klíčová slova: kostní minerál, kostní markery, monitorování, kvalita kosti

SUMMARY
Štěpán J.: Assessment of the efficacy of osteoporosis treatment
To assess the efficacy of treatment of osteoporosis, it is recommended to employ surrogates for fracture risk, such as measurement of
bone mineral density (BMD) using dual energy X-ray absorptiometry and assessment of bone remodelling using biochemical markers.
It is advantageous to employ techniques aimed at quantitative assessment of specific aspects of bone quality that respond to the treat-
ment most significantly and best reflect the mechanisms of drug action. This would enable to identify patients who do not respond or
adhere to the treatment. The information provided by BMD may be further specified using biochemical markers. The least significant
change enables appropriate clinical interpretation of the measurements.
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Úvod
Osteoporóza je chronickým onemocněním a její terapie

vyžaduje dlouhodobé užívání léků doporučeným způsobem.
Monitorování léčby osteoporózy v častějších intervalech je
odmítáno, protože zvyšuje náklady na léčbu [1,2]. Přesto je
u každého pacienta nutné ověřit, že užívá lék doporučeným
postupem a že lék má u něj očekávaný účinek. Jen tak lze
včas upozornit na nutnost úpravy léčby. Individuální ověře-
ní účinnosti léčby potřebují lékař i plátce zdravotní péče
a informování pacienta o výsledcích podporuje jeho setrvá-
ní na dlouhodobé terapii [3].

Od léčby osteoporózy se očekává snížení rizika zlomeni-
ny. To je primárním kritériem účinnosti terapie ve všech
randomizovaných a kontrolovaných klinických studiích.
V klinické praxi u jednotlivých mocných však lze jen ově-
řit, že užívaný lék snižuje riziko zlomeniny obdobně, jako
tomu bylo v příslušné klinické studii, na jejímž základě by-
la terapie doporučena. K tomu se užívá výpověď zástupných
ukazatelů (surrogates), které byly v klinické studii daného
léku v registrované dávce posuzovány současně s incidencí
zlomenin. Zpravidla to jsou buď změny denzity kostního
minerálu (BMD) v bederní páteři, proximálním femoru, pří-
padně v distálním předloktí, nebo koncentrace různých bio-
chemických markerů kostní remodelace v séru nebo v mo-

či. Nepřímým ukazatelem snížení rizika zlomeniny (očeká-
vaným efektem terapie) je v případě antiresorpčního léku
snížení kostní remodelace provázené udržením nebo zvýše-
ním BMD, u osteoanabolického léku se očekává významné
zvýšení BMD navozené zvýšením remodelace kosti, kdy
zvýšení markeru novotvorby kosti (např. syntézy kolagenu
typu I) převažuje nad markerem osteoresorpce (např. degra-
dace kolagenu typu I). Při hodnocení účinnosti antiosteopo-
rotické léčby tedy BMD i biochemické markery remodelace
kosti nepřímo vypovídají o aktivitě kostních buněk a o růz-
ných aspektech kvality kosti (množství minerálu, tvrdost,
elasticita nebo mikroarchitektura kosti, složení kostní hmo-
ty) a nepřímo také o riziku zlomeniny, které je se změnami
kvality kosti spojeno [4–6]. Různé léky ovlivňují kvalitu
kosti a riziko zlomeniny rozdílnými mechanizmy. K hodno-
cení účinnosti léčby je proto vhodné použít metodu, která
cíleně a kvantitativně hodnotí právě ten aspekt kvality kos-
ti, který se v dané fázi léčby mění nejprůkazněji. Přitom je
nutné vědět, co je průkazným poklesem BMD a co je oče-
kávanou změnou markeru. Toto rozhodování vychází jed-
nak ze znalosti mechanizmu účinků léku, jednak z kontroly
kvality výsledků měření zvoleného nástroje pro hodnocení
účinnosti léčby. Je důležité zdůraznit, že zajištění kvality
výsledků závisí nejenom na měření kontrolních materiálů
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(fantomů pro denzitometrii, kontrolních vzorů séra) a na ná-
sledném statistickém zpracování dat, ale také na biologické
variabilitě měřeného ukazatele (např. polohování pacienta
při denzitometrii). 

BMD jako nástroj hodnocení účinků léčby na skelet
Osteodenzitometrické stanovení obsahu minerálu v ploš-

né jednotce kosti (bone mineral density, BMD) je kritériem
osteodenzitometrické diagnózy osteoporózy [7]. U neléče-
ných žen po menopauze vysvětluje BMD až 75 % variabili-
ty mechanické odolnosti proximálního femoru [8], a každý
pokles BMD o 1 T skóre vypovídá o zhruba zdvojnásobení
rizika zlomeniny [9]. Vztah mezi BMD a rizikem zlomeni-
ny před léčbou je však jiný než vztah mezi BMD a změnou
rizika zlomeniny při léčbě. Při antiresorpční terapii osteo-
porózy se zvýšením BMD vysvětluje jen malé, byť předpo-
věditelné procento (4–30  %) pozorovaného snížení rizika
zlomenin obratlů [10,11]. Zvýšení BMD však nelze ani ve
velkém souboru nemocných použít k predikci snížení rizika
neobratlových zlomenin [12]. 

Dvouenergiová rentgenová absorpciometrie (DXA) měří
místa s největší odpovědí na léčbu a má potřebnou reprodu-
kovatelnost [10]. K opakovanému měření je výhodné použí-
vat vždy téhož osteodenzitometru, u kterého se dlouhodobě
pokud možno nemění hardware ani software. DXA bederní
páteře je preferovaným místem pro ověřování změn BMD
u žen po menopauze (dobrá reprodukovatelnost, poměrně
nejrychlejší odpověď na léčbu a tedy dlouhodobě nejlepší
senzitivita). Po šedesátém roce věku, kdy měření BMD
v páteři ovlivňují degenerativní a hyperostotické změny, je
“zlatým standardem” pro opakované měření krček femuru
nebo celkový proximální femur [13]. Distální třetina radiu
(kortikální kost) je preferovaným místem pro hodnocení
změn BMD při hyperparatyreóze. Ostatní místa (trochanter,
celé tělo) se pro ověřování účinků léčby u dospělých osob
užívají jen výjimečně. 

Významnost změny BMD, zjištěné u dané pacientky po
zvoleném časovém období závisí na reprodukovatelnosti

měření (precision), zvoleném intervalu spolehlivosti (zpra-
vidla 95%), na stupni změny BMD a konečně také na počtu
měření v daném časovém intervalu. Aby bylo možné hod-
notit změnu BMD za určitý časový interval jako statisticky
významnou (tj., zda je zjištěná změna BMD nebo markeru
skutečná nebo náhodná), je nutné znát nejistotu měření uži-
tého přístroje (nejmenší významná změna pro 95 % hladinu
spolehlivosti, Least Significant Change, LSC, označovaná
též jako kritická diference, RCV) v g/cm2. LSC se stanoví na
základě dvou měření BMD v daném místě skeletu u 30 pa-
cientů, případně tří měření u 15 pacientů (www.iscd.org).
Po každém měření je třeba pacienta znovu uložit a poloho-
vat. LSC platí pro hodnocenou oblast skeletu, pro daný pří-
stroj a pro daného operátora [14]. Při opakovaném měření
BMD musejí být umístění a velikost oblasti zájmu (ROI)
stejné při základním a následném měření obdobné, bez no-
vého artefaktu. Interpretace získaných výsledků má respek-
tovat klinické nálezy [15]. Pokud se během léčby BMD
(g/cm2) zvýší anebo poklesne o méně, než kolik činí LSC,
považuje se léčba za účinnou. BMD se však při léčbě mění
pomalu a jen o několik procent (graf 1, vlevo). BMD je te-
dy dobře reprodukovatelným, ale do značné míry statickým
ukazatelem množství kostní hmoty před zahájením léčby
a stupně sekundární mineralizace kosti během antiresorpční
léčby. 

Biochemické markery kostní remodelace jako nástroj
hodnocení účinků léčby na skelet 

Biochemické markery mají jinou výpovědní hodnotu než
zobrazovací metody. Markery se považují za ukazatele po-
čtu remodelačních jednotek v kosti a vypovídají proto
o rychlosti celotělového úbytku kostní hmoty lépe, než mě-
ření změn BMD, mikroarchitektury kosti nebo dynamic-
kých histomorfometrických parametrů ve specifických mís-
tech skeletu, která se liší zastoupením trámčité a kortikální
kostní hmoty s rozdílným metabolickým obratem. Markery
však nevypovídají o množství kostního minerálu nebo kost-
ní hmoty a nelze jich použít pro diagnostiku osteoporózy.

Graf 1 
BMD se při léčbě mění pomalu a změny jsou při antiresorpční léčbě malé a průkazně přesahují oblast nejistoty měření 

až po 1–2 letech. Biochemické markery kostní remodelace se mění rychle a průkazně přesahují oblast nejistoty měření
již po 3–6 měsících. Rozsah oblasti nejistoty měření (šedě) je však při měření BMD pomocí DXA řádově nižší než 

při měření biochemického markeru.
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Markery totiž vypovídají o celotělové úrovni resorpce a no-
votvorby kosti nezávisle na příčinách jejího aktuálního sta-
vu (diagnóze, metabolickém nebo nádorovém onemocnění,
prodělané zlomenině).

Rozdíly mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními markeru
je třeba hodnotit se znalostí ověřené nejistoty měření (ne-
jmenší významná změna pro 95% hladinu spolehlivosti,
Least Significant Change, LSC, nebo kritická diference,
RCV), stanovené pro danou laboratoř, podobně jako to bylo

uvedeno pro BMD. Variabilita a rychlost změn v čase při
léčbě jsou však odlišné pro BMD a pro markery (graf 1). Po
zahájení antiresorpční nebo osteoanabolické léčby jsou
rychlost změn kostní remodelace a nárůst BMD rozdílné
a není proto možné na základě vyšetření biochemických
markerů v séru nebo v moči u jednotlivých nemocných
s potřebnou přesností předpovědět rychlost úbytku kostní
hmoty v páteři a v kyčli [16,17]. Cílem ověřování efektu léč-
by ostatně není predikovat změny BMD, ale nepřímo 

Graf 2 
Kritéria úspěšnosti antiresorpční léčby jednotlivých nemocných s osteoporózou. 

Vlevo: Hodnocení podle % změny BMD; a) změna (zvýšení nebo pokles) BMD v rozmezí nepřesnosti měření BMD 
v daném úseku skeletu (least significant change, LSC) prokazuje, že léčba zabránila významné změně, resp. významnému
poklesu BMD; b) zvýšení BMD nad horní mez LSC je průkazem zvýšení obsahu minerálu ve vyšetřovaném úseku skeletu;

c) snížení BMD pod dolní mez LSC je průkazem dalšího poklesu obsahu minerálu ve vyšetřovaném úseku skeletu 
a je jedním z možných kritérií neúspěchu léčby.

Vpravo: Hodnocení podle absolutní změny biochemického markeru osteoresorpce; a) úprava markeru do oblasti 
referenčních hodnot u zdravých žen před menopauzou prokazuje očekávaný a dlouhodobě žádoucí efekt léčby na resorpci
kosti; b) snížení markeru pod dolní hranici referenčních hodnot u zdravých žen před menopauzou prokazuje účinek léčby

na osteoklastickou osteoresorpci, ale svědčí pro nadměrné snížení remodelace kosti, jehož dlouhodobý účinek na kvalitu
kosti není ověřen; c) přetrvávání zvýšených koncentrací markeru je jedním z možných kritérií neúspěchu léčby.

Graf 3 
Změny BMD bederní páteře (vlevo) a markeru novotvorby kosti S-PINP (vpravo) u žen s postmenopauzální osteoporózou. 

Plně: ženy dříve neléčené, přerušovaně: ženy dříve léčené alendronátem po dobu 5 let. Podle[30].
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posoudit výpověď změn BMD nebo markerů o efektu léčby
na snížení rizika zlomenin.

U neléčených žen s postmenopauzální osteoporózou je
zvýšení biochemických markerů osteoresorpce nad horní
mez premenopauzálního rozmezí jejich hodnot validova-
ným a na BMD nezávislým faktorem rizika zlomenin [5,6].
Markery jsou významnými faktory při odhadu individuální-
ho absolutního rizika zlomeniny obratlů i neobratlových
zlomenin, nezávislými na BMD nebo na dříve prodělané
zlomenině. Při glukokortikoidy indukované osteoporóze je
naopak snížení biochemických markerů novotvorby kostní
hmoty výrazem nedostatečné funkce osteoblastů a zhoršené
kvality kosti, opět nezávisle na BMD.

U žen s postmenopauzální osteoporózou léčených antire-
sorpčními léky predikuje pokles koncentrace markeru oste-
oresorpce snížení rizika obratlových i neobratlových fraktur
[18–22]. Při léčbě risedronátem (v  porovnání s kontrolní
skupinou) vysvětlovalo snížení markeru osteoresorpce
(S-CTX) po 3–6 měsících 66% snížení rizika zlomenin
obratlů během dalších 3 let léčby. V této studii se ukázalo
jako optimální snížení markeru osteoresorpce do dolní třeti-
ny referenčního rozmezí markeru u žen před menopauzou,
a větší snížení markeru už nebylo asociováno s dalším po-
klesem rizika obratlové zlomeniny [22]. 

Jedním z aspektů, ztěžujících širší využití markerů v kli-
nické praxi, byla složitá interpretace kritické diference
(LSC) pro jednotlivé markery [23]. Další studie však potvr-
dily, že klinickou interpretaci markerů lze zjednodušit po-
rovnáním jejich koncentrací s referenčním rozmezím kon-
centrací markeru u žen před menopauzou ve věku 30–40 let,
tedy ve věku, kdy je kostní hmota stabilní (graf 2, vpravo).
Samozřejmým požadavkem je, aby pracoviště znalo refe-
renční hodnoty markeru u premenopauzálních žen v dané
populaci, ověřené ve vlastní laboratoři. Znamená to vyšetřit
koncentrace markeru u nejméně 140 zdravých žen ve věku
30–45 let, které mají normální BMD, pravidelný cyklus,
přiměřenou fyzickou aktivitu a doporučený příjem vápníku
a vitamínu D[23]. Takto zjištěné referenční hodnoty se mo-
hou lišit od hodnot uváděných výrobcem kitů. U žen v Čes-
ké republice byly publikovány referenční hodnoty (průměr
a rozmezí ±2  SD) stanovené elektrochemiluminiscenční
imunoanalýzou (Elesys 1010, Roche, NSR) pro sérové kon-
centrace C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I, 267
(156–458) ng/l a osteokalcinu, 20,6 (11,6–36,4) μg/l, pro sé-
rové koncentrace propeptidu prokolagenu I stanovené radio-
imunoanalýzou (PINP, Orion Diagnostica, Finsko), 33,0
(19,3–56,4) μg/l [24]. 

Praktické využití BMD a kostních markerů při hodno-
cení účinnosti antiosteoporotické léčby

U jednotlivých nemocných nelze ani ze změny BMD, ani
ze změny biochemického markeru s jistotou usoudit, že
v dalších letech nedojde ke zlomenině. Cílem měření BMD
(opakovaného zpravidla po 1–2 letech) a měření biochemic-
kých markerů během léčby (zpravidla po 6 nebo 12 měsí-
cích) je identifikace pacientek, u kterých se marker při léč-
bě nemění tak, jako ve velké klinické studii u žen, které na
léčbu odpovídaly snížením rizika zlomenin. Pokud se lék
neužívá doporučeným způsobem nebo se nedostává do obě-
hu v dostatečné koncentraci (např. malabsorpce) anebo po-

kud skelet na lék nereaguje (např. down-regulace recepto-
rů), BMD průkazně klesá a marker remodelace kosti se oče-
kávaným způsobem a průkazně nemění. Výjimkou je léčba
stroncium ranelátem, která nenavozuje použitelné změny
markerů a kde zvýšení BMD je podmíněno akumulací
stroncia ve skeletu [25,26]. 

Při antiresorpční terapii vysokoobratové osteoporózy lze
z průkazného poklesu BMD nebo nedostatečného snížení
markeru (koncentrace zůstávají nad horním limitem refe-
renčního rozmezí) usoudit, že u dané pacientky je účinnost
zvoleného léku nižší, než by bylo možné očekávat podle vý-
sledků klinické studie s tímto lékem. Pacientka tedy buď lék
neužívá předepsaným způsobem, nebo se efekt léku dosta-
tečně neuplatňuje, nebo nebyla správná původní diagnóza
a nebylo užito kauzální léčby. Takovéto zjištění není důvo-
dem k přerušení léčby a vyžaduje potvrzení. Pokud se sou-
časně prokazatelně zhoršila BMD a marker i při kontrolním
vyšetření zůstává nezměněn, je vhodné zjistit důvody pro
malý efekt léčby, upravit dávku nebo podmínky podávání
léku, přehodnotit indikaci léku, případně diagnózu [27]. 

Ani po 3 letech užívání antiresorpčních léků není osteo-
poróza vyléčena a většina nemocných má stále vysoké ab-
solutní riziko zlomeniny. Samotná kostní hmota se mírně
zvyšuje jen v prvním roce léčby, kdy se při zpomalené re-
modelaci zaplňují již dříve vytvořené resorpční kavity (re-
modelační prostor). Tím se zlepší mechanická odolnost kos-
ti více, než by odpovídalo zvýšení BMD. Pokud
antiresorpční léčba pokračuje a je trvale snížená aktivační
frekvence, pokračuje sekundární mineralizace neremodelo-
vané kosti a zpomaluje se zhoršování mikroarchitektury
kosti podmíněné stárnutím [28]. Riziko zlomenin se však
s věkem zvyšuje i u žen s normální remodelací, protože
s věkem klesá novotvorba kostní hmoty a kostní trámce se
ztenčují [5,29]. Zatímco BMD se zvyšuje tím více, čím ví-
ce je utlumena remodelace kosti, zlepšení elasticity kosti
předpokládá pravidelnou obnovu organické kostní matrix,
případně převahu novotvorby kosti nad osteoresorpcí.
Stanovení koncentrace markeru kostní novotvorby umožňu-
je při antiresorpční terapii identifikovat pacientky s na-
dměrně utlumenou funkcí osteoblastů a upravit dávkování
léku tak, aby markery resorpce a novotvorby kostní hmoty
byly v mezích referenčního rozmezí. Další možností je pře-
vedení pacientky na antiresorpční lék, který upravuje remo-
delaci do referenčních mezí [24].

Při osteoanabolické terapii osteoporózy má měření BMD
a kostních markerů rovněž za cíl potvrdit, že laboratorní od-
pověď na léčbu je obdobná jako ve velké klinické studii
u žen, které na léčbu odpovídaly snížením rizika zlomenin.
Osteoanabolická léčba navozuje zvýšení kostní hmoty v dů-
sledku převahy novotvorby kosti nad osteoresorpcí, které lze
vyšetřením kostních markerů u daného pacienta dokumen-
tovat. Průkazné zvýšení markeru novotvorby kosti (S-PINP
nebo osteokalcinu) se zjišťuje dříve, než se průkazně zvýší
BMD. Vzhledem k nákladnosti intermitentní léčby parat-
hormonem je žádoucí co nejdříve identifikovat nemocné
s nedostatečnou compliance. Proto bylo doporučeno měřit
na začátku a po 3 měsících léčby koncentraci PINP v séru
a pokud se koncentrace markeru nezvýší o 10 μg/l, přehod-
notit způsob aplikace léku, skladování léku, adherenci
a zdravotní problémy pacientky [17]. Praktický význam má
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posuzování změn markerů kostní remodelace také u žen,
které před zahájením osteoanabolické léčby teriparatidem
dlouho užívaly alendronát. Zatímco u dříve neléčených žen
se BMD v bederní páteři průkazně zvýšila již po 6 měsí-
cích, u žen dříve léčených alendronátem se průměrná hod-
nota BMD průkazně nezvýšila ani po roce osteoanabolické
léčby (graf 3). I u pacientek dříve léčených alendronátem se
však marker novotvorby průkazně zvýšil již po prvním mě-
síci léčby. Efekt nákladné léčby tedy nebyl nízkým nárůs-
tem BMD v prvním roce zpochybněn [30]. 

Závěr 
V klinické praxi lze na základě výsledků řady velkých

 klinických studií užít pro ověření účinnosti léčby u jednotli-
vých nemocných osteoporózou dvou zástupných uka zatelů
snížení rizika zlomenin (surrogates)  – hodnocení změny
BMD a vhodného biochemického markeru kostní remode-
lace. U léčených žen vysvětlují změny BMD 4–30 % a bio-
chemické markery až 66 % variability snížení rizika zlome-
nin. BMD je základem diagnostiky osteoporózy podle
kritérií WHO, jeho měření je dobře reprodukovatelné a má
malou intraindividuální variabilitu. BMD se však při léčbě
mění pomalu a jeho změny jsou při antiresorpční léčbě ma-
lé. Variabilita měření markerů je sice až řádově větší než
u BMD, markery jsou ale dynamickým ukazatelem stavu
skeletu a jejich změny při antiresorpční léčbě jsou větší
a rychlejší (měsíce) než změny BMD (roky).

Časné změny biochemických markerů remodelace kosti
jsou asociovány s dlouhodobými změnami BMD a snížením
rizika zlomenin. Nelze však zatím vyloučit, že změny obou
těchto nástrojů mohou být specifické jen pro určité skupiny
léků nebo jen pro určité typy fraktur. Klinickou výpověď
těchto nástrojů je třeba hodnotit se znalostí nejistoty jejich
měření (LSC) a se znalostí referenčních hodnot markeru na
daném pracovišti. Za významnou lze považovat jen změnu
měřeného parametru větší, než je nejistota měření. Hodnoty
BMD a markeru je vhodné stanovit před zahájením léčby,
po 6 měsících ověřit změnu markeru a po roce také změnu
BMD. Při antiresorpční léčbě by se BMD neměla průkazně
snižovat a koncentrace markeru by se měla upravit do refe-
renčního rozmezí. Při intermitentní léčbě parathormonem
by se měla koncentrace PINP v séru průkazně zvýšit již bě-
hem prvního měsíce. Současným hodnocením BMD a mar-
keru osteoresorpce lze objektivněji, než pouze sledováním
BMD, identifikovat pacientky, které z nějakého důvodu na
léčbu přiměřeně neodpovídají (anebo ji vůbec neužívají)
a pacientky, u nichž je zvýšené riziko nadměrného útlumu
remodelace kosti léčbou. Hodnocení léčby opakovaným mě-
řením BMD a případně vhodného markeru ujistí lékaře i pa-
cientku, že lék má očekávané účinky, a zlepšuje tak adhe-
renci k léčbě. 
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Nat Rev Rheumatol. 2009 Dec;5(12):667–76. 
Osteoimmunology and the effects of the immune system on
bone.
Takayanagi H.

V patogenezi kostní destrukce při revmatoidní arthritidě
je synovie místem aktivní komunikace mezi imunitními
a kostními buňkami. Pro oblast osteoimunologie ja zásadní
interakce mezi T-lymfocyty a osteoklasty. Hromadí se dů-
kazy, podporující teorii, že T-pomocné buňky produkující
interleukin 17 stimulují expresi ligandu receptoru aktivátoru
nukleárního faktoru kappaB v buňkách synovie. Toto spolu
s vyplavením zánětlivých cytokinů zvyšuje diferenciaci
a aktivaci osteoklastů. Navíc se ukazuje, že imunitní a kost-
ní systém sdílí i celou řadu dalších molekul, včetně tran-
skripčních faktorů, signálních molekul a membránových re-
ceptorů. Studie intracelulárních signálních mechanizmů
v osteoklastech prokázaly, že četné imunomodulační mole-
kuly se účastní i řízení metabolizmu kostní tkáně. Regulace
imunitních buněk buňkami kostními je v osteoimunologii
novým rysem, přinášejícím nový pohled na celou problema-
tiku – kostní dřeň je zřejmě klíčovou částí imunitního systé-
mu. Narůstající poznatky v oblasti osteoimunologie tak po-
máhají porozumět mechanizmu účinku antirevmatik (včetně
biologické léčby) a přispívají k rozvoji nových léčebných
postupů v revmatologii.

Physiol Res. 2009 Nov 20. [Epub ahead of print]
The effect of chronic alcohol administration on bone mine-
ral content and bone strength in male rats.
Broulik PD, Rosenkrancová J, Růžička P, Sedláček R,
Zíma T.

Nadužívání alkoholu se považuje za rizikový faktor roz-
voje osteoporózy. Autoři vystavili pokusná zvířata (osm
samců krys kmene Wistar ve věku dvou měsíců) dlouhodo-
bě účinkům alkoholu (7,6 g 95% ethanolu/kg hmotnosti
denně po dobu tří měsíců) podávanému ve vodě. Uvedená
dávka odpovídá množství jednoho litru vína nebo 2,5 litru
dvanáctistupňového piva denně pro dospělého muže.
Kvalita kostí byla posléze testována mechanicky v systému
Mini Bionix. V kostech krys po podávání alkoholu klesala
denzita kostního minerálu, obsah kalcia i fosforu. Snížení
denzity kostního minerálu (o 10 %) mělo za následek ome-
zení mechanické odolnosti femuru asi o 12 % (150 ± 5,5 vs
178 ± 3,2 N/mm2). Alkohol na femoru významně ovlivnil
 sílu kortikální kosti. V tomto experimentu alkohol sám o so-
bě neměl žádný antiandrogenní účinek a neovlivnil hmot-
nost semenných váčků. Funkce jater (GGT, ALP, AST) se
od kontrolních skupiny zvířat nelišila. Ztráta kostní hmoty
vlivem alkoholu je provázena vzestupem kostní resorpce
a poklesem formace kosti. Tyto nálezy dokládají schopnost
alkoholu v denní dávce 7,6 g 95% ethanolu/kg hmotnosti in-
dukovat ztrátu kostní hmoty a mechanické odolnosti kosti
u zdravých krys. Výsledky podporují hypotézu o alkoholu
jako rizikovém faktoru rozvoje osteoporózy.

J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jan;95(1):151–8.
Effect of Transdermal Teriparatide Administration on Bone
Mineral Density in Postmenopausal Women.
Cosman F, Lane NE, Bolognese MA, Zanchetta JR, Garcia-
Hernandez PA, Sees K, Matriano JA, Gaumer K, Daddona
PE.

Anabolická léčba osteoporózy teriparatidem (lidský PTH
1–34) účinně snižuje počty zlomenin, ale nechuť pacientů ke
každodenní subkutánní injekci jeho použití omezuje.
Výhodnou alternativu by mohla znamenat terapie pomocí
transdermální aplikace teriparatidu. Cílem této studie bylo
určení bezpečnosti a účinnosti léčby novou transdermální
náplastí s teriparatidem v porovnání s placebem nebo sub-
kutánní injekční terapií 20 ug denně u postmenopauzálních
žen s osteoporózou. Studie trvala šest měsíců, byla rando-
mizovaná a placebem kontrolovaná. Zařazeno bylo 165
postmenopauzálních žen (průměrný věk 64 let) s osteopo-
rózou. Dostávaly denně transdermálně dávku 20, 30 nebo
40 ug teriparatidu nebo placebo (náplast aplikovaly samy na
dobu 30 minut) či subkutánní injekci 20 ug teriparatidu.

Primárním výstupem byla změna denzity kostního mine-
rálu (BMD) v bederní páteři za šest měsíců léčby.

Výsledky: Transdermální aplikace teriparatidu po dobu
šesti měsíců ve srovnání s placebem významně zvýšila
BMD bederních obratlů, a to v závislosti na dávce
(P < 0,001). Náplasti se 40 ug způsobily zvýšení BMD kyč-
le, významné vůči placebu i injekční aplikaci terparatidu
(P < 0,05). Laboratorní ukazatele kostního obratu (prokola-
gen I N-terminální propeptid a C-terminální crosslink telo-
peptidu kolagenu I typu) stoupaly v závislosti na dávce při
všech léčebných režimech a jejich hodnota se významně li-
šila od skupiny ny placebu (P  <  0,001). Všechny dávky
i způsoby podávání byly dobře tolerovány, prolongovaná hy-
perkalcémie se nevyskytla. 

Závěr: Podávání teriparatidu transdermální náplastí
u postmenopauzálních žen s osteoporózou po dobu šesti
měsíců je bezpečné a účinně zvyšuje BMD bederní páteře
i celkově v kyčli.

Bone. 2010 Mar;46(3):660–5.
Effects of intermittent intravenous ibandronate injections
on bone quality and micro-architecture in women with post-
menopausal osteoporosis: the DIVA study.
Recker RR, Ste-Marie LG, Langdahl B, Czerwinski E,
Bonvoisin B, Masanauskaite D, Rowell L, Felsenberg D.

Studie DIVA (Dosing IntraVenous Administration) proká-
zala, že intravenózně podávaný ibandronát zvyšuje denzitu
kostního minerálu významně více než ibandronát perorální
(P < 0,001). U skupiny žen z této studie byla provedena bio -
psie kosti z lopaty kosti kyčelní k určení vlivu ibandronátu
na nově tvořenou kostní hmotu a její remodelaci. Ženy uží-
valy i.v. ibandronát v dávce 2 mg každé dva měsíce; 3 mg
každé 3 měsíce nebo perorální ibandronát 2,5 mg denně
a navíc perorální či i.v. placebo, aby bylo zachováno zasle-
pení. Z 1 395 účastnic studie DIVA bylo do této části zařa-
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zeno 122 žen. Všechny získané bioptické vzorky byly pod-
robeny kvalitativní histologické analýze a 89 z nich vyho-
vělo kritériím pro kvantitativní histomorfometrické zhodno-
cení. Po dvou letech terapie ibandronátem si trabekulární
kost udržela normální lamelární strukturu bez známek pří-
tomnosti vláknité kosti, fibrózy kostní dřeně, toxického po-
škození buněk nebo jiných kvalitativních abnormit. Oproti
zdravým postmenopauzálním ženám mírně snížený objem
a síla osteoidu, avšak s normální apozicí minerálu, svědčí
pro zachovanou primární mineralizaci nově tvořené kosti.
U všech léčených žen byl zaznamenán snížený povrch mi-
neralizující kosti, osteoidu, aktivační frekvence a míra for-
mace kostní hmoty. Zejména tato klesala u ibandronátem lé-
čených žen v porovnání se zdravými postmenopauzálními
vrstevnicemi asi 5x. 

Závěr: Histomorfometrická analýza kostních vzorků po
terapii perorálním nebo i.v. ibandronátem prokazuje pokles
remodelace s normální mikrostrukturou i mineralizací nově
tvořené kostní hmoty.

Osteoporos Int. 2010 Jan;21(1):145–55
Adherence to monthly and weekly oral bisphosphonates in
women with osteoporosis.
Cotté FE, Fardellone P, Mercier F, Gaudin AF, Roux C.

Práce porovnává adherenci osteoporotických žen k bisfos-
fonátům podávaným v týdenním nebo měsíčním intervalu.
Autoři použili záznamy z národní preskribční databáze.
Zařazeny byly všechny ženy starší 45 let, u nichž byla v ro-
ce 2007 zahájena léčba perorálními bisfosfonáty. Sledování
adherence trvalo do ledna 2008. Hodnotila se compliance a
persistence na léčbě (doba od začátku terapie do jejího pře-
rušení). K určení nezávislých proměnných vůči adherenci
užili autoři multivariační analýzu. 

Výsledky: Roční persistence dosahovala při měsíčním po-
dávání 47,5 %, u týdenní aplikace pouze 30,4 %. Také com-
pliance byla lepší u měsíční terapie. Po korekci na možné
proměnné měly ženy s měsíčním režimem léčby o 37 % niž-
ší pravděpodobnost, že terapii svévolně přeruší. Další vý-
znamné faktory, jež se vážou k lepší adherenci, jsou před-
chozí denzitometrie a řádná suplementace kalciem
a vitamínem D (p < 0,01). 

Závěr: Adherence k měsíčnímu podávání bisfosfonátů je
lepší než týdenní terapie, a proto zřejmě zajišťuje lepší pre-
venci zlomenin.

Eur J Endocrinol. 2010 Jan;162(1):85–90.
Persistent increase of osteoprotegerin levels after cortisol
normalization inpatients with Cushing's syndrome.
Camozzi V, Sanguin F, Albigier N, Scaroni C, Mantero F,
Zaninotto M, Frigo A, Piccolo M, Luisetto G.

Osteoprotegerin (OPG) je znám jako vychytávající recep-
tor, který brání diferenciaci osteoklastů. V poslední době
bylo prokázáno, že figuruje též jako parakrinní regulátor
kalcifikace cév. Glukokortikoidy (GC) jeho tvorbu snad po-
tlačují, výsledky experimentálních ani klinických studií ne-
jsou jednotné. Cílem této práce bylo sledovat změny OPG
a kostního metabolizmu u nemocných s Cushingovým syn-
dromem (CS) před a po léčbě. Zařazeno bylo 26 pacientek
(ženy ve věku 39,1 ± 11,9 let) a 24 zdravých žen odpovída-
jících věkem i gonadálními funkcemi. U všech zúčastně-
ných autoři na začátku studie vyšetřili denzitu kostního mi-

nerálu, OPG a vazebný ligand receptoru aktivátoru nukleár-
ního faktoru kappaB. 12 nemocných prodělalo opakované
vyšetření v období 6–18 měsíců po operaci, kdy měly již tr-
vale normální hodnoty kortizolu. 

Výsledky: Pacientky s CS měly před léčbou v porovnání
se zdravou skupinou významně vyšší OPG (4,17 ± 1,23 vs
2,95  ±  0,79 pmol/l; p = 0,00001) a nižší osteokalcin
(15,0 ± 6,1 vs 18,8 ± 6,8 ng/ml; p = 0,04). Po léčbě u OPG
k žádné změně nedošlo, ačkoli osteokalcin významně na-
stoupal (z 16,4 ± 11 na 37,2 ± 15 ng/ml; p = 0,03). 

Závěr: Nemocné s CS mají zvýšené sérové koncentrace
OPG, které se po terapii nemění, přestože dochází k úpravě
kostní formace. Je vyslovena domněnka, že zvýšené hladiny
OPG mohou odrážet trvající poškození kardiovaskulárního
systému glukokortikoidy.

J Bone Miner Metab. 2010;28(1):68–76
Impact of bisphosphonate wash-out prior to teriparatide the-
rapy in clinical practice.
Keel C, Kraenzlin ME, Kraenzlin CA, Müller B, Meier C.

Současné podávání bisfosfonátů snižuje anabolický úči-
nek teriparatidu. V klinické praxi se tedy po vysazení bis-
fosfonátů léčba teriparatidem po několik měsíců pozdržuje,
než dojde k nárůstu kostního obratu. Autoři se rozhodli
 posoudit vliv předchozí terapie bisfosfonáty a následné
 přestávky v léčbě na odpověď organizmu na teriparatid.
Zúčastnilo se 39 nemocných s primární osteoporózou (věk
63,6 ± 14 let); 26 z nich bylo předtím léčeno perorálními
bisfosfonáty (průměrně po 53 měsíců), 13 osob bisfosfoná-
ty nikdy neužívalo. Všichni zahájili terapii teriparatidem
v denní dávce 20 ug a byli prospektivně sledováni po 12 mě-
síců. Za primární výstup sloužily změny ukazatelů kostní
formace (PINP, kostní isoenzym ALP, osteokalcin). Sekun -
dárním výstupem studie byly změny v kostní resorpci (beta
CTX) a v denzitě kostního minerálu po jednom roce. 

Výsledky: Během léčby teriparatidem záhy nastoupaly
hodnoty ukazatelů kostní formace a byly následovány zvý-
šením betaCTX (p < 0,001). Nárůst laboratorních markerů
je v obou sledovaných skupinách srovnatelný bez ohledu na
předchozí terapii bisfosfonáty. Ani změny denzity kostního
minerálu se po jednom roce významně neliší (v oblasti
 bederní páteře 7,1 vs 8,9 %; p = 0,58; v kyčli 4,1 vs 1,1 %;
p = 0,48). Reakce kostní hmoty na teriparatid neměla k dél-
ce přestávky po vysazení bisfosfonátů (v průměru 4,2 měsí-
ce) žádný vztah. Zřejmě tedy v běžné praxi není třeba
 úzkostlivě dodržovat omezující metodické postupy z klinic-
kých studií. Jestliže délka přestávky po ukončení terapie
bisfosfonáty nemá na účinek následné léčby teriparatidem
vliv, je možné tuto zahájit bezprostředně po vysazení bis-
fosfonátů.

J Clin Endocrinol Metab. 2010 Mar;95(3):1279–87
Parathyroid Hormone-Related Protein for the Treatment of
Postmenopausal Osteoporosis: Defining the Maximal
Tolerable Dose.
Horwitz MJ, Tedesco MB, Garcia-Ocaña A, Sereika SM,
Prebehala L, Bisello A, Hollis BW, Gundberg CM, Stewart AF.

Parathormon (PTH) je jediné kostní anabolikum oficiálně
používané k terapii osteoporózy v humánní medicíně. Na
rozdíl od PTH se smíšenými anabolickými a katabolickými
účinky má jemu podobný protein (PTHrP), je-li podáván 

kosti 0210 po kor:kosti 4/2008 fin  20.7.10  15:24  Stránka 37



INFORMACE

82 Osteologický bulletin 2010 č. 2 roč. 15

intermitentně, vlastnosti pro kost čistě anabolické. Jeho
dávkování ale není známo. Prvotním cílem studie bylo určit
terapeutické rozpětí a případnou toxickou dávku PTHrP.
Druhotně se autoři pokusili zjistit, zda PTHrP zůstane ana-
bolikem i v nejvyšších použitelných dávkách. Klinická stu-
die byla připravena jako jednoduše zaslepený klinický po-
kus o dvou částech se stoupající dávkou. K účasti svolilo 41
zdravých postmenopauzálních žen ve věku mezi 45–75 lety.
Dostávaly v průběhu tří týdnů PTHrP (1–36) nebo placebo
ve stoupající dávce. Byly sledovány nežádoucí účinky (hy-
perkalcémie, nausea, zvracení, změny hemodynamiky, ná-
valy atd.) a měřeny laboratorní ukazatele kostního obratu. 

Výsledky: Při třítýdenním podávání PTHrP se ukázaly
 jako zcela bezpečné dávky 500 a 625 ug. Osoby, jimž bylo
aplikováno 750 ug denně, měly mírnou hyperkalcémii. Sle -
dování markerů kostního obratu ukázalo, že ani každodenní
subkutánní aplikace PTHrP v nejvyšších dávkách nevedla
ke vzestupu resorpce kosti. PTHrP má tedy účinky čistě
anabolické. Navíc lze usoudit, že případná hyperkalcémie
nemusela být důsledkem kostní resorpce, ale mohla mít pří-
činu ve zvýšení intestinální absorpce vápníku, způsobené
kalcitriolem. 

Závěr: Na rozdíl od PTH se intermitentně podávaný
PTHrP i v dávkách 750 ug denně choval jako čisté anaboli-
kum. Jeho vysoká dávka překvapivě aktivuje produkci kal-
citriolu. Infromace, zjištěné o možné dávce, lze využít
k dlouhodobé srovnávací head-to-head studii mezi PTHrP
a PTH.

Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):985–91
Once-weekly dose of 8400 IU vitamin D3 compared with
placebo: effects on neuromuscular function and tolerability
in older adults with vitamin D insufficiency.
Lips P, Binkley N, Pfeifer M, Recker R, Samanta S, Cohn
DA, Chandler J, Rosenberg E, Papanicolaou DA.

Nedostatek vitamínu D u starších osob se podílí na osla-
bení jejich muskuloskeletálního systému a vzestupu rizika
pádu. Autoři sledovali bezpečnost podávání vitamínu D3
v týdenní dávce 8 400 IU a jeho vliv na posturální stabilitu
a svalovou sílu. Této dvojitě zaslepené studie se zúčastnily
osoby nad 70 let věku s plazmatickou koncentrací 25-hyd-
roxyvitamínu D (25-OHD) mezi 6–20 ng/ml. Náhodně byly
zařazeny do skupiny léčené po 16 týdnů vitamínem D3
(8 400 IU jednou týdně; n = 114) nebo placebem (n = 112).
Primární výstup tvořilo hodnocení mediolaterálních výkyvů
těla při otevřených očích (měřeno systémem AccuSway
/PLUS/; Advanced Medical Technology Inc, Watertown,
MA). Sekundárně autoři posuzovali krátkou fyzickou zátěž
a plazmatickou koncentraci 25-OHD. K porovnání skupin
byla použita analýza kovariance, současně probíhalo moni-
torování bezpečnosti a tolerance léčby. 

Výsledky: U jedinců léčených vitamínem D3 na rozdíl od
placebové skupiny významně nastoupaly plazmatické kon-
centrace 25-0HD (z 13,9 na 26,2 ng/ml; P < 0,001). V po-
sturální stabilitě a krátké fyzické zátěži po 16 týdnech nebyl
mezi oběma skupinami zaznamenán statisticky významný
rozdíl. Nicméně při hodnocení podskupiny se zhoršenou ba-
zální posturální stabilitou došlo u léčených oproti placebu
k významnému zlepšení (P  =  0,047). Výskyt případné
 hyperkalcémie, hyperkalciurie či vzestup plazmatické kon-
centrace kreatininu byl v obou skupinách podobný. U aktiv-

ně léčených významně poklesla plazmatická koncentrace
parathormonu. 

Závěry: Týdenní podávání 8 400 IU vitamínu D3 zvyšuje
plazmatickou koncentraci u seniorů s deficitem vitamínu D.
Míru mediolaterálních výkyvů těla ve stoji při otevřených
očích v této populaci obecně terapie nesníží, ale dojde ke
zlepšení posturální stability u těch jedinců, u nichž byla
před léčbou zhoršená. Podávání 8 400 IU vitamínu D3 jed-
nou týdně je dobře tolerováno.

J Clin Endocrinol Metab. 2010 Apr;95(4):1555–65
Long-Term Use of Bisphosphosphonates in Osteoporosis.
Watts NB, Diab DL.

Bisfosfonáty jsou v terapii osteoporózy velmi rozšířeny.
S jejich používáním se objevují některé méně časté nežá-
doucí účinky. Jelikož se bisfosfonáty v kosti akumulují
a jsou z ní uvolňovány ještě měsíce či roky po ukončení léč-
by, je třeba řešit otázku, jak dlouho má terapie bisfosfonáty
trvat. Autoři prošli informace o farmakokinetice bisfosfoná-
tů a klinické studie, jež prokazují jejich účinnost. Dále hle-
dali všechny dlouhodobé studie a zprávy o možných vedlej-
ších účincích, které nebyly postihnuty v klinických pracích. 

Výsledky: Bisfosfonáty jsou hojně používány od první re-
gistrace alendronátu v roce 1995. Prokázaly svoji účinnost
v řadě randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích
v trvání 3–4 roky. Risedronát a kyselina zoledronová mají
časný nástup účinku, počet fraktur klesá během 6–12 měsí-
ců od zahájení léčby. Risedronát si prokazatelně udržuje
účinnost po pět let, pravděpodobně i po sedm let. Zku -
šenosti s desetiletou terapií alendronátem (nebo osmiletou
léčbou risedronátem) ukazují na dobrou snášenlivost a bez-
pečnost přípravků. Není pravděpodobné, že proběhnou stu-
die dlouhodobější. Nežádoucí účinky, popsané ve studiích,
zahrnují iritaci jícnu při terorálním podávání a reakci akut-
ní fáze při i.v. nebo vysoce dávkované perorální terapii.
Mezi málo časté nežádoucí účinky patří osteonekróza čelis-
ti, muskuloskeletální komplikace a atypické zlomeniny.
Počet takových příhod není velký a zcela jasná příčinná sou-
vislost s léčbou bisfosfonáty prokázaná nebyla. Protože se
však bisfosfonáty v kostní tkáni hromadí, vytvářejí zásobár-
nu, z níž se trvale uvolňují během měsíců a let po ukončení
terapie. Podle studií s risedronátem a alendronátem se zdá,
že po zastavení léčby (po 3–5 letech) přetrvává příznivý úči-
nek na snížení počtu zlomenin nejméně další 1–2 roky. 

Závěry: Bisfosfonáty jsou při terapii osteoporózy účinné
a oblíbené. Protože se v kostní tkáni hromadí a snižují vý-
skyt fraktur i po ukončení léčby, doporučujeme je vysadit po
5–10 letech podávání. Trvání terapie a délka přestávky zá-
visí na individuálním riziku zlomeniny a farmakokinetice
použitého bisfosfonátu. Nemocní se mírným rizikem mohou
léčbu ukončit po pěti letech na tak dlouho, dokud bude je-
jich denzita kostního minerálu stabilní a žádné fraktury se
neobjeví. Rizikoví pacienti by měli být léčeni po deset let
s následnou přestávkou 1–2 roky, v níž by mohli být léčeni
jinými přípravky.

J Orthop Traumatol. 2010 Mar;11(1):7–12.
The effect of zoledronate during bone healing.
Matos MA, Tannuri U, Guarniero R.

Bisfosfonáty jsou léčbou volby u řady kostních chorob,
při nichž důležitý patologický děj představuje zvýšená oste-
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oklastická aktivita. Potlačení aktivity osteoklastů však mů-
že tlumit remodelaci během hojení fraktur. Cílem této stu-
die bylo zjištění vlivu zoledronátu na biologický proces
kostního hojení. Metodika: třicet nedospělých králičích
samců bylo rozděleno na kontrolní a experimentální skupi-
nu po patnácti zvířatech. Obě skupiny podstoupily osteoto-
mii fibuly a experimentální skupina dostala jednorázovou
dávku zoledronátu. Po 1, 2 a 4 týdnech byla usmrcena zví-
řata z obou skupin a místo osteotomie podrobeno histomor-
fometrickému vyšetření. Hodnotil se též objem tkáně (tissue
volume, TV), frakční objem trabekulární kosti (bone volu-
me; BV/TV), frakční objem vláknité kosti (woven bone vo-
lume; WoV/TV), frakční periostální fibrózní objem (fibrous
volume; FbV/TV) a poměrný objem tkáně kostní dřeně (me-
dullary fibrous volume; MaV/TV). 

Výsledky: Po prvém týdnu byla u experimentální skupiny
zastižena menší plocha svalku a méně periostální fibrózy.
Druhý týden hojení u obou skupin periostální fibróza mizí
a objevuje se velké množství vláknité kosti. V kontrolní sku-
pině také narůstá množství trabekulární kosti. Po čtyřech
týdnech je v experimentální skupině nárůst vláknité a trabe-
kulární kosti, klesá zde periostální fibróza. V obou skupi-
nách se zvětšuje objem dřeně. 

Závěr: Kyselina zoledronová nebrání hojení kostní tkáně.
Nicméně dochází ke stimulaci tvorby primární kosti a zřej-
mě potlačení remodelačního procesu, což vede k přetrvává-
ní trabekulární kosti.

J Neurol Sci. 2010 Mar 15;290(1–2):131–4. 
Effect of long-term valproate monotherapy on bone mineral
density in adults with epilepsy.
Triantafyllou N, Lambrinoudaki I, Armeni E, Evangelo -
poulos EM, Boufidou F, Antoniou A, Tsivgoulis G.

Autoři u dospělých pacientů s epilepsií studovali vliv tr-
vání léčby a dávkování valproátu (v monoterapii) na denzi-
tu kostního minerálu (BMD). Pomocí dvouenergiové ab-
sorpciometrie (DXA) vyšetřili denzitometrické parametry
v oblasti bederní páteře u dospělých epileptiků léčených dva
roky či déle pouze valproátem. Současně byla stanovena
plazmatická koncentrace minerálů (Ca, P, Mg), 25-hydro-
xyvitamínu D a parathormonu. Stav osteopenie a osteopo-
rózy autoři stanovovali podle kritérií WHO. Vzájemné vzta-
hy jednotlivých sledovaných ukazatelů hodnotili pomocí
Spearmanova korelačního koeficientu. 

Výsledky: Zúčastnilo se 41 nemocných ve věku 32,3 ± 8,2
roku, z toho 12 mužů, s průměrnou dobou léčby valproátem
10,6 ± 7,4 roku. Osteopenie byla nalezena ve 24 % případů,
osteoporózu neměl nikdo. Trvání terapie ani dávkování
valproátu nemělo k BMD významný vztah. Stejně nebyla
nalezena významná souvislost mezi dobou léčby či dávkou
valproátu a laboratorními markery. 

Závěry: Monoterapie a dávka valproátu při monoterapii
nemá vztah k poklesu BMD u dospělých epileptiků. U ne-
mocných, léčených valproátem průměrně po dobu okolo de-
seti let nebyl zachycen žádný případ osteoporózy. Zdá se te-
dy, že valproát kostní metabolizmus neovlivňuje.

INFORMACE
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Pokyny pro autory

Redakce časopisu Osteologický bulletin (OB) přijímá příspěvky
v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému
profilu časopisu. Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro
publikaci v časopise Osteologický bulletin a musí být doplněn pro-
hlášením, že nebyl a nebude zadán k uveřejnění v jiném časopise.
Zároveň musí být imprimován všemi autory, kteří svým podpisem
stvrdí, že souhlasí s údaji v rukopise, s jejich rozborem a závěry.
Na konci rukopisu uveďte celá jména, vědecké hodnosti a tituly
všech autorů a adresy jejich pracovišť. Hlavní autor uvede navíc
číslo telefonu, faxu a své rodné číslo.

Příspěvky jsou doplněny souhrnem v češtině a angličtině.
Anglický překlad souhrnu může dodat autor, jinak jej zajistí na-
kladatelství.

Práce je po stránce obsahové a formální posuzována dvěma re-
cenzenty a podle jejich posudku rozhodne redakční rada o přijetí
či odmítnutí. O výsledku bude autor vyrozuměn písemně. Podle
připomínek recenzentů může být práce vrácena autorům na dopl-
nění, na drobné či větší úpravy či na přepracování. Redakce si vy-
hrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy a zkrátit rukopis,
uzná-li za nutné (v případě zkrácení rukopisu bude vyžádán auto-
rův souhlas). Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Zpracování rukopisu
Rukopis zasílejte redakci ve třech exemplářích. Po jeho recenzi

a přijetí bude požadována jeho elektronická verze v některém ze
standardních textových editorů, předaná elektronickou poštou
nebo na příslušném médiu. To opatřete jménem autora (autorů)
a názvem příspěvku. Při psaní rukopisu na počítači je třeba psát
řádky plynule (tzv. „nekonečný řádek“), tzn. klávesu ENTER
stisknout pouze na konci každého odstavce. Rozlišujte znaky
l (malé l) a 1 (jedna), O (velké O) a 0 (nula).

Rukopis musí mít tyto náležitosti:
1. Vlastní text.
2. Souhrn s názvem práce, 3–6 klíčovými slovy, jména autorů, ná-

zvy a adresami pracovišť autorů.
3. Seznam literatury.
4. Dokumentaci (grafy, tabulky, obrázky, schémata) v provedení

použitelném pro tisk.
5. Texty k dokumentaci.

Souhrn je v současné době důležitou součástí sdělení, je obvy-
kle jedinou informací o obsahu práce, která se ukládá do elektro-
nických databází. Proto je třeba, aby byl při zachované stručnosti
co nejvýstižnější. Články k uveřejnění v angličtině zasílejte para-
lelně v češtině pro kontrolu překladu. Originální práce mají být
členěny do následujících kapitol:

Úvod – Materiál a metodika – Výsledky – Diskuze – Závěr.

Zkracování slov, zejména v nadpisech, se nedoporučuje. Pokud
se nějaký výraz v textu často opakuje a autor uzná za vhodné jej
zkrátit, uvede zkratku v závorce po jejím prvním použití. Všechny
zkratky použité v textu vysvětlete na konci článku na zvláštním li-
stu zařazeném před seznam literatury.

Odkazy na literaturu v textu uvádějte čísly normální velikosti
v závorkách. Seznam literatury je třeba sestavit v chronologickém
(nikoli abecedním) pořadí podle odkazů v textu a očíslovat. V tex-
tu jsou odkazy na literaturu uváděny číslem odpovídajícím číslu ci-
tace v seznamu.

Formální úprava seznamu literatury se řídí normou obvyklou
v kvalitních odborných časopisech. Užívá se plné formy citací: pří-
jmení a zkratky křestních jmen autorů, plný název citované práce
v jazyce originálu, rok vydání, ročník, stránky; u monografií mís-
to vydání, nakladatel, rok vydání a stránkový rozsah. Iniciály
křestních jmen a zkratky názvu časopisu se píší bez teček, za zna-
ky oddělující rok vydání, ročník a stránky se nedělá mezera.

Příklady:

Článek v časopise:
Schwartz PJ, Priori SG, Vanoli E, Zaza A, Zuanetti G. Efficacy

of diltiazem in two experimental feline models of sudden cardiac
death. J Am Coll Cardiol 1986;8:661–8.

(Je-li více autorů než čtyři, uveďte první tři a zkratku et al.).

Monografie:
Eisen HN. Immunology:an introduction to molecular and cellu-

lar principles of the immune response. 5th ed. New York; Harper
and Row, 1974:406.

Kapitola z monografie:
Streeter DD Jr. Gross morphology and fiber geometry of the he-

art. In: Berne RM, Sperelakis N, eds. Handbook of Physiology.
The Cardiovascular System. Washington, D.C.: American
Physiology Society, 1979:61–112.

Práci je možno doplnit tabulkami a obrazovou dokumentací ve
formě grafů, schémat, vzorců, obrázků, černobílých i barevných
diapozitivů či fotografií. Tyto přílohy připojte volně na konec ru-
kopisu v pořadí podle odkazů v textu. Nadpis tabulky se píše pří-
mo nad tabulku, u ostatních (tj. u obrazové dokumentace) se po-
pisky a legendy píší na samostatný list. Obrazová dokumentace
musí být přiložena v dokonalém provedení (vhodném pro tisk) – tj.
originály a nikoli xerokopie pérovek nebo polotónových předloh,
fotografie buď v diapozitivu, nebo na papíře. Všechny přílohy je
třeba na zadní straně opatřit jménem prvního autora, zkratkou nad-
pisu práce, číslem stránky rukopisu, k níž se příloha vztahu, a čís-
lem, pod kterým je zmíněna v textu a pod kterým je uveden prů-
vodní text. V textu označte místo, kam má být příloha zařazena,
čtverečkem s označením přílohy (např. „obr. 1“). Totéž označení
umístěte jako odkaz na přílohu do závorky v textu.

Příspěvky zasílejte na adresu redakce:

Trios, s. r. o.
redakce Osteologického bulletinu
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4
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