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ÚVODNÍK

Osteologický bulletin 2010 č. 4 roč. 15 135

Vážení přátelé, milí čtenáři,

v adventní chvíli, kdy píši tyto řádky, panuje za oknem pra-
vá „ladovská“ zima. „Zase praská v krbu dříví a venku sněží, na
stolku už krásně voní čaj ...“, jak zpívá country skupina Pacifik.
Sněhový příkrov alespoň na chvíli vykouzlil i v šedivých uli-
cích tajemná a romantická zákoutí, zmáčené děti neúnavně ta-
hají sáňky na každý sebemenší kopeček a těší se na Ježíška.
Vánoce už klepou na dveře. A tak můžeme trochu bilancovat.

Osteologický bulletin tímto číslem končí svůj patnáctý roč-
ník a dlužno podotknout, že ten byl jedním z nelehkých.
Upřímný dík posílám všem, kteří navzdory velkému vypětí na
svém pracovišti našli ještě čas na publikační činnost a byli
ochotni podělit se s námi o výsledky své výzkumné  práce, ne-
bo pro kolegy zpracovali novinky v nějaké problematice for-
mou přehledného článku. Nemenší úcta a poděkování patří
těm, kteří pak byli ochotni zaslané rukopisy velmi profesionál-
ně zhodnotit formou dvojitě zaslepeného recenzního řízení
a pomohli nám udržet nepodkročitelnou odbornou úroveň uve-
řejněných příspěvků. Bez kvalitních autorů a recenzentů od-
borný časopis existovat nemůže. Stejně tak se ale nemůže obe-
jít bez finančního zázemí. Proto patří další díky firmám, které
Bulletinu pomáhají zadáváním svých inzercí. Nepolevujte, pro-
sím, ani napřesrok.

Autorů, recenzentů ani inzerentů však bohužel není příliš
mnoho. 

Musím přiznat, že nejednou jsme byli zklamáni. Někteří
z Vás příspěvek do časopisu bez okolků slíbili, ale nic neposla-
li. Nejen do předem dohodnutého termínu, ale ani řadu měsíců
po něm. Ediční plán, vycházející z předpokládaných sestav jed-
notlivých čísel (a to máme během roku jen čtyři!), se pak hrou-
tí a musíme improvizovat. Redakce i já se zprvu nesměle, pak
i důrazněji připomínáme a nakonec se snažíme alespoň získat
od původně ochotného autora nějaké vyjádření – pošle vůbec
něco, nebo s ním už nemáme počítat? Věřte, že to není jedno-
duché. V naší zemi se totiž objevil nový zvláštní trend v mezi-
lidských vztazích. Nazval bych jej jednostrannou komunikační
blokádou „ad  hoc“. Jakmile někdo nemůže či nechce dostát
svým slibům, přestává reagovat. Neodpovídá na maily a je vel-
mi špatně k zastižení. Od určitého stupně inteligence a podle
postavení snad zodpovědných jedinců by člověk čekal, že se
ozvou sami, omluví se za nedodržení domluvené lhůty a do-
hodneme náhradní datum. Ale nějak přišlo do módy nedělat
nic, zarytě mlčet a čekat, až problém sám pomine nebo vyhni-
je. 

Dokonce i dotaz či výzvu je nyní obvyklé přejít naprostým ti-
chem. Posílal jsem řadě lékařů prosbu, zda by mohli zpracovat
své kvalitní přednášky z kongresu do formy článku. Klidně šlo
žádost odmítnout, práce máme všichni hodně a určité preferen-
ce jsou nezbytné. Každý rok se dočkám několika pozitivních
a více negativních odpovědí, tak už to bývá. Letos je situace
výjimečná – reakce nebyla vůbec žádná. Že bych spletl všech-
ny adresy? 

Mlčení je zdánlivě výhodné: nic nestojí a nikdo nemůže říct,
že mlčící cosi akceptoval nebo naopak odmítl. Prostě jen mlčel.
Každý si může myslet, co chce. Pokud je ve hře nějaké roz-
hodnutí nebo vyjádření názoru, mlčící se nakonec může přidat
kamkoli, aniž by musel cokoli popřít. Není co. Mlčení (nebo
neurčité nic neříkající formulace) je velmi oblíbené u politiků.
Neradi odkrývají karty, neboť matení druhých ve svůj prospěch
povýšili na profesionální dovednost.

Ale to jsme od časopisu odbočili kamsi jinam. Rád bych se
obrátil na velkou skupinu těch čtenářů, kteří s námi zatím ještě
aktivně nespolupracovali. Zkuste prosím nemlčet. Dejte nám
vědět, co se Vám v Bulletinu líbí a co ne. Napište, co v něm po-
strádáte. Hlavně se však neostýchejte poslat svůj příspěvek.
Nemusí vždy jít o vědeckou původní práci nebo precizní pře-
hledový článek. Když se setkáváme na odborných akcích, je
z kuloárních rozhovorů více než jisté, že máte ve svých ordi-
nacích a poradnách velmi zajímavé pa cienty. Jsme ochotni bez
váhání připravit třeba celé číslo z vašich kazuistik. Jistěže ne-
slevíme z řádného průběhu dvojitě zaslepeného recenzního ří-
zení, to však neznamená, že se ho musíte obávat. Nejde o žád-
nou inkvizici, ale o pomoc upravit text tak, aby splnil
očekávání redakce a čtenářů na odbornou i formální úroveň.
Jen velmi výjimečně označí recenzent rukopis za zcela nepřija-
telný. Většinou má dílčí připomínky, které ve finální podobě
hodnotu publikace zvyšují. 

Je několik důvodů, proč publikovat v Osteologickém bulleti-
nu: 
1. Publikační body – Náš časopis byl uznán Radou vlády pro

výzkum a vývoj za řádně recenzovaný vědecký časopis.
Publikace v něm jsou Vědeckými radami fakult akceptová-
ny hned v druhé řadě za časopisy impaktovanými. Pokud
chcete zhodnotit svůj grant či výzkumný úkol nebo máte
v úmyslu si zvýšit kvalifikaci (dizertace, habilitace, jmeno-
vání), pak kromě předepsaných počtů prací v časopisech
s IF musíte k publikacím využít právě pe riodika recenzova-
ná. 

2. Uplatnění sepsaných rukopisů – Renomované zahraniční ča-
sopisy velkou část zaslaných příspěvků odmítají a nezname-
ná to vždy, že uvedená práce je bezcenná. Jejich důvody
jsou různé. Pokud se Vám nedaří uspět v cizině, nemusíte
ještě rukopis navždy pohřbít do šuplíku. Čas běží a každá
práce stárne. Naše redakce přijímá i texty v angličtině, není
třeba je překládat.

3. Výměna zkušeností a názorů – Dobrá medicína se dělá na
řadě míst naší republiky. Proč by zrovna vaše práce měla zů-
stat bez povšimnutí? Nebo snad máte nedořešený případ,
se kterým si nevíte rady? Napište stručnou kazuistiku s otev-
řeným koncem. Možná někdo podobného  pacienta měl a po-
radí, nebo se konzultace ujme některý z renomovaných od-
borníků, třeba z řad členů výboru společnosti.

Vím, že současná ekonomická a politická situace není příliš
nakloněna psaní odborných statí. Zdravotníci jsou nespokojeni
a znechuceni z role, kterou ve společnosti hrají. Lidé si jich (na
rozdíl od politiků) váží, avšak hmotné ocenění jejich práce by-
lo zatím velkoryse přehlíženo. Staré české úsloví „Chudoba cti
netratí“ můžeme klidně doplnit „ale do žaludku nepřidá“. Snad
se brzy blýskne na lepší časy. Musíme se o to pokusit.

Ještě jednou děkuji všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, že se
Osteologický bulletin zdárně dožil dorostového věku. Snažme
se, aby mohl vycházet i nadále. 

Dostatek sil, pevné nervy a štěstí v osobním i pracovním ži-
votě v roce 2011 Vám přeje (a Vaše příspěvky k otištění s dů-
věrou očekává) redakce časopisu Osteologický bulletin.

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
šéfredaktor
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Cinacalcet hydrochlorid – současné léčebné využití

J. LAZAROVÁ

Amgen Czech Republic, Praha

SOUHRN
Lazarová J.: Cinacalcet hydrochlorid – současné léčebné využití
Cinacalcet hydrochlorid představuje významný předěl v léčbě primární i sekundární hyperparatyreózy. Uvedený přehled sumarizuje
dosavadní poznatky o jeho indikacích a léčebném použití. 

Klíčová slova: cinacalcet hydrochlorid, kalciový receptor, parathormon, hyperparatyreóza

SUMMARY
Lazarová J.: Cinacalcet hydrochloride – current therapeutic use
Cinacalcet hydrochloride represents a major breakthrough in the treatment of both primary and secondary hyperparathyroidism. This
review aims to summarize current knowledge on cinacalcet hydrochloride therapeutic indications and use. 

Keywords: cinacalcet hydrochloride, calcium sensing receptor, parathyroid hormone, hyperparathyroidism 

Osteologický bulletin 2010;15(4):136–142

Adresa: Mgr. Jarmila Lazarová, Amgen, s. r. o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, e-mail: jarmilal@amgen.com

Došlo do redakce: 8. 2. 2010
Přijato k tisku: 30. 11. 2010

Úvod
Homeostáza kalcia je v organizmu především regulována

parathormonem (PTH), kalcitoninem a vitamínem D, které
ovlivňují metabolizmus vápníku v ledvinách, kostní tkáni
i zažívacím traktu. Významnou úlohu v sekreci PTH, a tím
i v metabolizmu kalcia a kostní tkáně, má calcium-senzing
receptor. Jeho léčebné ovlivnění představuje významný pře-
děl v terapii primární i sekundární hyperparatyreózy. 

Calcium-senzing receptor
Vývoji léčivé látky cinacalcet předcházel objev E. M.

Browna, který v r. 1993 popsal a následně klonoval receptor
pro kalcium, tzv. calcium-senzing receptor (CaR) na mem-
bráně buněk příštítných tělísek. Objasnil tak mechanizmus
podílející se na kalciové homeostáze a popsal patofyziologii
vzniku primární a sekundární hyperparatyreózy [1].

Receptor pro kalcium je transmembránový receptor, který
hraje klíčovou roli v udržování koncentrace extracelulárního
ionizovaného kalcia (Ca2+). Jedná se o protein o celkové
 váze 121 kDa, skládající se ze tří hlavních částí: 1. extrace-
lulární komponenty čítající 612 aminokyselin zahrnující va-
zebné místo pro ligandy, 2. hydrofóbní transmembránové
části (250 aminokyselin) a 3. cytosomální C-terminální
komponenty o 250 aminokyselinách [2]. Vyskytuje se ze-
jména na povrchu buněk příštítných tělísek. Zde reguluje
syntézu a sekreci PTH a podílí se na proliferaci buněk pří -
štítných tělísek [3] (obr. 1). 

Parathormon je klíčovým hormonem regulujícím homeo-
stázu kalcia, jehož sérové hladiny jsou udržovány ve velmi
úzkém rozpětí (2,2–2,6 mmol/l). Vzestup sérových hladin
kalcia vede ke snížení syntézy a sekrece PTH i proliferace
buněk příštítných tělísek. Naopak nízká hladina sérového

kalcia podněcuje syntézu a sekreci PTH i proliferaci buněk
příštítných tělísek. Jak nízké, tak vysoké hladiny sérového
kalcia vedou k dalším klinickým konsekvencím, které v ur-
čitých případech mohou být až život ohrožující [4].

I jen malé vychýlení kalcémie spouští okamžitou fyzio -
logickou reakci, která má za úkol prostřednictvím sekrece
 parathormonu normalizovat hladiny sérového kalcia. Cal -
cium-senzing receptor je „centrálním mozkem“ homeostázy
kalcia. 

Výskyt CaR není omezen jen na tkáň příštítných tělísek,
nachází se i v dalších tkáních [5]. V ledvinách byl lokalizo-
ván na buňkách vzestupného raménka Henleovy kličky a ve
sběracím kanálku, kde ovlivňuje procesy koncentrace moči.
Ve sběracím kanálku stimulace CaR vede k inhibici sekrece
vasopresinu a následně zvýšení clearance vody a polyurii. 

Receptor pro kalcium se vyskytuje rovněž ve střevě, štítné
žláze, mozku, plicích, pankreatu, srdci i stěně artérií.
V těchto tkáních se CaR účastní regulace hormonální sekre-
ce (inzulin, gastrin) [3,4].

Nezávisle na roli v příštítných tělíscích je CaR zapojen do
kostní homeostázy, hraje podstatnou roli v chondrogenezi
a v rozvoji růstové zóny kosti. CaR může, nezávisle na hod-
notách PTH, působit na renální produkci kalcitriolu, a tím
ovlivňovat vstřebávání kalcia z gastrointestinálního traktu
[5]. 

Agonisté calcium-senzing receptoru
Agonisty CaR, kalcimimetika, lze rozdělit do dvou sku-

pin – agonisty typu I a typu II [6] I. typ představují přímí
agonisté, agonisté II.  typu jsou alosterické modulátory re-
ceptoru.

kosti 0410:kosti 4/2008 fin  27.1.11  13:37  Stránka 4



PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Osteologický bulletin 2010 č. 4 roč. 15 137

Agonisté I. typu působí přímo na receptor, na který se vá-
žou. Místem jejich působení je extracelulární část moleku-
ly. Mezi ligandy I. typu můžeme zařadit různé polykation-
ty – jak anorganické bi-trivalentní, např. kalcium, které je
nejsilnějším a nejvýznamnějším zástupcem, dále magne -
zium, stroncium, prvky ze skupiny lanthanoidů [7–9], tak
i některé organické látky, např. neomycin, spermin či β-amy-
loid [10,11].

Mezi agonisty II. typu můžeme zahrnout některé L-ami-
nokyseliny a fenylalkylaminy. Na rozdíl od agonistů I. typu
nereagují s extracelulární částí molekuly CaR, nýbrž s jeho
intramembranózní částí. Agonisté II. typu nezpůsobují pří-
mou aktivaci receptoru, ale zvyšují senzitivitu receptoru
k sérovému kalciu.

Zatím jediným zástupcem kalcimimetik II. typu, který
prošel klinickým výzkumem a je využíván v klinické praxi,
je cinacalcet hydrochlorid ze skupiny fenylalkylaminů. 

Cinacalcet 
Cinacalcet hydrochlorid, kódovým označením AMG 073,

byl na český trh uveden pod názvem Mimpara® v červenci
roku 2005. Ve Spojených státech je distribuován pod ná-
zvem Sensipar®.

Terapeutické indikace cinacalcetu
jsou následující:

Léčba sekundární hyperparatyreózy
(sHPT) u dialyzovaných pacientů
s pokročilým onemocněním ledvin.

Léčba hyperkalcémie u pacientů: 
• s karcinomem příštítných tělísek, 
• s primární hyperparatyreózou

(pHPT), u kterých by byla na zákla-
dě sérových hladin vápníku (podle
příslušného doporučení pro léčbu)
indikována paratyroidektomie, jež je
však z klinického hlediska nevhod-
ná nebo kontraindikovaná.

Cinacalcet indukuje změnu konfor-
mace a funkce CaR. Zvyšuje citlivost
receptorů pro kalcium, a tím zlepšuje
přenos signálu, který je vyvolán séro-
vým kalciem. V důsledku toho dochá-
zí ke snížení sekrece již vytvořeného
parathormonu [12]. 

Po inhibici sekrece PTH z vezikul
do oběhu klesá hladina PTH v krvi
a zastavuje se kaskáda nežádoucích
důsledků hyperparatyreózy. 

Regulátorem sekrece parathormonu
je tedy extracelulární koncentrace kal-
cia. Tato regulace je přímá a zpětnova-
zebná. Pokud se koncentrace kalcia
v séru sníží, sekrece parathormonu
stoupá. Naopak při vzestupu kalcémie
se za fyziologických okolností sekrece
parathormonu snižuje [3,4].

Druhou zásadní cestou ovlivnění ak-
tivity příštítných tělísek je aktivace re-

ceptoru pro vitamín D (VDR). Ta je však dlouhodobým
procesem (dny až týdny) a pracuje na úrovni syntézy PTH
(aktivní metabolity vitamínu D inhibují transkripci genu pro
PTH). Cesta ovlivnění kalciového receptoru (CaR), a tím se
sekrece parathormonu počítá na hodiny [3,4].

Úplné biologické odpovědi lze dosáhnout pouze působe-
ním na oba receptory.

Léčba sekundární hyperparatyreózy (sHPT)
Při poklesu funkce ledvin se snižuje nejen glomerulární

filtrace (GF), ale klesají i renální exkreční a metabolické
funkce. 

Renální exkrece neklesá v závislosti na klesající GF li -
neár ně, je ovlivňována různými kompenzačními ději.
Exkrece zůstává zachována delší dobu, bohužel za cenu roz-
voje jiného patologického děje. Příkladem může být vylu-
čování fosfátů, jejichž exkrece je až do III. stadia renálního
selhání (CKD III; GF < 1 ml/s x 1,73 m2) kompenzována
zvýšenou tvorbou PTH [13–15]. 

Pokud se zaměříme na metabolické funkce související
s udržováním kalcémie, při klesající funkci ledvin se snižu-
je tvorba kalcitriolu, ovšem pomaleji než by odpovídalo zá-
niku ledvinového parenchymu a poklesu exkreční funkce
ledvin. Na kompenzačním mechanizmu se opět podílí PTH,

receptory 
pro Ca (CaR)

receptor 
pro Ca (CaR)

jádro

receptor 
pro vitamín D 

(VDR)

vazebné místo 
cinacalcetu na CaR

intracelulární 
vezikuly obsahující 
PTH

⇓ calcitriol

⇑ fosfor

⇓ Ca2+

CaR

PTH

VDR

⇑ sekrece PTH

⇑ tvorba PTH

⇑ proliferace
 buňky

Obr. 1
Schematické znázornění buňky příštítného tělíska
(reprodukováno se souhlasem společnosti Amgen)

Obr. 2
Přehled patogeneze sHPT

[Slatopolsky E et al. Kidney Int 1999;73:S14–9]
(převzato se souhlasem autora a nakladatele)
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který stimuluje aktivitu 1-α-hydroxylázy v ledvinách, a tím
pokles koncentrace kalcitriolu zpomaluje [13–15] (obr. 2).

Vztah mezi sérovou koncentrací kalcia a PTH je přímý
a je ovlivňován třemi způsoby:
• PTH zvýší v ledvinách zpětnou resorpci kalcia,
• PTH zvyšuje aktivitu renální 1-α-hydroxylázy, a stimulu-

je tak tvorbu aktivního vitamínu D. Ten pak nepřímo zvy-
šuje kalcémii nárůstem absorpční frakce kalcia ze střeva.

• PTH (spolu s kalcitriolem) zvyšuje kostní resorpci, čímž
umožní uvolňování vápníku z kostního kompartmentu do
extracelulární tekutiny.

Ve stadiu terminálního selhání ledvin se 1. a 2. mechaniz-
mus nemohou uplatnit a pouze třetí, na ledvinách nezávislý,
mechanizmus umožní stabilizovat hladinu vápníku v krvi
při hypokalcémii. Proto se kostní minerál stává snadným
zdrojem vápníku a ten nebývá vždy a se samozřejmostí na-
hrazován [13–15].

Kost však není jediným zdrojem vápníku pro organizmus.
Jednak zůstává zachován určitý přívod z trávicího traktu
i přes sníženou absorpční funkci střeva, jednak dochází
k vyššímu vstřebávání kalcia vlivem léků. Problémem je, že
se oslabuje jakákoli renální regulace kalciové homeostázy
a kalciová bilance u pacientů s terminálním selháním ledvin
bývá náchylná k výkyvům, přičemž v celkovém efektu mů-
že být bilance vápníku negativní, neutrální i pozitivní. 

Při rozvinuté chorobě můžeme pozorovat, jak v závislos-
ti na narůstající hladině parathormonu dochází k vzestupu
kalcémie. Přes počáteční sklon k hypokalcémii je v termi-
nálních stadiích selhání řešena hyperkalcémie. Navíc do-
chází k nedostatečné syntéze kalcitriolu, což dále vyvolává
odpověď v podobě další transkripce genu pro PTH [13,14]. 

S rozvojem selhání ledvin dochází k rozvoji hyperfosfaté-
mie, neboť fosfor je za fyziologických podmínek vylučován
především v proximálních, méně v distálních tubulech ne-
fronu. I zde existuje přímá vazba mezi fosforem a PTH. Při
klesajícím vylučování fosforu ledvinami se zpětnovazebně
zvyšuje hladina PTH, který působí fosfaturicky. Vzestup
fosfatémie, kromě toho, že stimuluje tvorbu PTH, má i dal-
ší negativní důsledky. Má proliferační efekt na buňky pří -
štítných tělísek a také prodlužuje životnost genového tran-
skriptu pro PTH. Prodloužení jeho životnosti zvyšuje
hladiny PTH v séru [15,16].

Jak bylo uvedeno výše, cinacalcet je kalcimimetikum pří-
mo snižující hladinu PTH zvyšováním citlivosti CaR k ex-
tracelulárnímu kalciu. Po podání cinacalcetu je CaR stimu-
lován více, než odpovídá aktuální koncentraci kalcia v krvi
[17].

Pokles PTH vede k poklesu kalcémie a dále k poklesu fos-
fatémie.

Při selhání ledvin je k potlačení sekrece PTH potřeba vyš-
ších koncentrací kalcia. Bod, který na křivce vztahu mezi
sérovým kalciem a PTH určuje 50% potlačení sekrece PTH,
je označován jako set-point. U pacientů se selháním ledvin
dochází k posunu set-pointu doprava, k potlačení sekrece
PTH je tedy zapotřebí vyšších hodnot kalcémie [18].

Cinacalcet celou křivku posouvá doleva, v podstatě tedy
situaci upravuje – posouvá set-point k fyziologickým hod-
notám [19] (graf 1). 

Farmakodynamické vlastnosti 
Snížení hladiny PTH koreluje se sérovou koncentrací ci-

nacalcetu. Krátce po podání začíná klesat hladina PTH a do-
sahuje nejnižší hodnoty za přibližně 2 až 6 hodin, což od-
povídá maximální sérové koncentraci (Cmax) cinacalcetu.
Poté, když hladina cinacalcetu začne klesat, PTH stoupá až
do doby 12 hodin po podání dávky, dále pak přetrvává při-
bližně konstantní suprese PTH až do konce intervalu mezi
podáním jednodenních dávek [20]. Míra poklesu PTH je
přímo úměrná dávce cinacalcetu.

Obdobně se po podání cinacalcetu mění i koncentrace
kalcia v krvi, ke snížení kalcémie však dochází s časovým
zpožděním oproti poklesu PTH. Nejvyššího poklesu je do-
saženo přibližně za 8–12 hodin po podání léku. 

Doporučené dávkování u pacientů se sekundární HPT je
1x denně. Počáteční dávka je 30 mg, maximální schválená
denní dávka je 180 mg. Průměrná dávka v registračních
i observačních studiích byla méně než 60 mg, většina paci-
entů tedy užívala cinacalcet v dávkování 30 nebo 60 mg jed-
nou denně.

Nejčastějšími nežádoucími účinky v kontrolovaných re-
gistračních studiích byly nauzea a zvracení, které se vyskyt-
ly u 31 %, resp. 27 % pacientů. Tyto nežádoucí účinky byly
lehké až středně závažné a u většiny pacientů pouze pře-
chodného charakteru [20]. 

Farmakokinetické vlastnosti
Po absorpci se koncentrace cinacalcetu snižuje bifázicky

s počátečním poločasem přibližně 6 hodin a závěrečným
poločasem 30–40 hodin. Ustálený stav koncentrace nastává
během 7 dní s minimální akumulací.

Farmakokinetika cinacalcetu se nemění s časem.
Distribuční objem je vysoký (přibližně 1 000 litrů) a ukazu-
je na extenzivní distribuci. Cinacalcet se váže přibližně
z 97 % na plazmatické bílkoviny.

Absolutní biologická dostupnost cinacalcetu podaného na
lačno je 20–25 %. S jídlem se jeho biologická dostupnost
zvyšuje, a to až o 50–80 %. Obsah tuků, popř. alkoholu ne-
má na biologickou dostupnost vliv. Jinak je tomu u kouření;
clearance cinacalcetu u kuřáků je vyšší, a je proto nutno
dbát na úpravu dávky při započetí či ukončení návyku. 

Cinacalcet je metabolizován cytochromem P-450, zejmé-
na enzymy CYP 3A4 a CYP 1A2, a je silným inhibitorem

Graf 1
„Set point“ sérového kalcia při hyperparatyreóze a vliv 
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CYP 2D6. Je proto potřeba dbát opatrnosti při současném
podávání cinacalcetu a inhibitorů či induktorů enzymů CYP
3A4 a CYP 1A2 a taktéž kontrolovat léčbu při souběžné te-
rapii, která je metabolizována enzymem CYP 2D6 [20].

Cinacalcet je vylučován močí (80  %) a stolicí (15  %).
Farmakokinetika se v závislosti na poruše renálních funkcí
nemění, u pacientů se středním a těžkým poškozením jater
se prodlužuje plazmatický poločas cinacalcetu [20]. 

Léčba sekundární hyperparatyreózy (sHPT) – klinické
studie

Klinické studie byly navrženy tak, aby cíle splňovaly v da-
né době platná odborná doporučení a co nejlépe odrážely
běžnou klinickou praxi. Probíhaly v letech 2001–2003
v Severní Americe, Evropě a Austrálii. Do studií byli zařa-
zeni dospělí pacienti s terminálním selháním ledvin, pod-
stupující dialýzu.

Na základě klinických studií, které předcházely registraci
cinacalcetu, je možno uvést, že cinacalcet snižuje sérovou
hladinu intaktního PTH(iPTH) o 35–46 % (v rámci jednot-
livých studií) a redukci iPTH o ≥ 30 % je možno sledovat
u 62–68 % pacientů, kalcémie klesá o 6–8 % a fosfatémie
o 8–9 %. Všechny tyto rozdíly oproti výchozí hodnotě byly
statisticky významné – p < 0,001 [21–23].

Za zmínku stojí studie, která srovnávala dosahování
K/DOQITM cílů (Kidney Disease Outcomes Quality Ini -
tiatives) při léčbě cinacalcetem v porovnání s placebem.
Bylo zjištěno, že pomocí cinacalcetu se požadovaných cílo-
vých hodnot dosáhlo rychleji a u vyššího procenta pacientů
v porovnání s placebem – graf 2 [23]. Podíl pacientů, u kte-
rých bylo dosaženo snížení iPTH na hodnoty ≤ 300 pg/ml,
byl v cinacalcetové skupině 56 %, oproti 10 % v placebové
skupině [23].

Rovněž podíl pacientů, kteří dosáhli cílového rozmezí
kalcémie (2,10–2,37 mmol/l), byl vyšší ve skupině s aktivní
látkou v porovnání s placebem (49 % vs. 24 %), cílových
hodnot fosfatémie (1,13–1,78 mmol/l) dosáhlo pomocí cina-
calcetu 46 % (33 % v placebové skupině). Všechny tyto roz-
díly byly statisticky významné (p < 0,001). Je třeba podot -
knout, že i v placebové skupině pacienti nadále souběžně
užívali další medikaci, jako vitamín D a fosfátové vazače
[23].

U pacientů, kteří dosáhli K/DOQI cíle, byl medián dávky
cinacalcetu 30 mg, 79 % těchto pacientů bylo úspěšně léče-
no dávkou 30 nebo 60 mg [23]. 

Stejně jako v předchozích studiích, nejčastějšími nežá-
doucími účinky byly nauzea a zvracení (31 % a 27  %).
Příhody však byly lehké až středně závažné a byly přechod-
ného charakteru [23].

Je samozřejmostí, že proběhly či probíhají klinické studie
sledující kardiovaskulární rizika při terapii cinacalcetem.

Studie EVOLVE (Evaluation Of Cinacalcet HCl Therapy
to Lower CardioVascular Events) je 4letá studie  III. fáze,
sledující vliv cinacalcetu na výskyt kardiovaskulárních pří-
hod a úmrtí u 3 800 dialyzovaných pacientů [24]. 

Studie ADVANCE (A Randomised Study to Evaluate the
Effects of Cinacalcet Plus Low Dose Vitamin D on Vascular
Calcification in Subjects with Chronic Kidney Disease
(CKD) Receiving Hemodialysis) je studií IV. fáze sledující
efekt cinacalcetu v kombinaci s nízkou dávkou vitamínu D

0

100

200

400

600

800

300

500

700

900

1 000

2 6 12 20 26BL 4 8 1614 2210 18 24

iP
T

H
 [p

g/
m

l]

cinacalcet N:  663 547 473
kontroly N: 471 410 366

cinacalcet
kontroly

8,0

8,5

9,0

10,0

9,5

10,5

11,0

2 6 12 20 26BL 4 8 1614 2210 18 24

ka
lc

ém
ie

 [m
g/

dl
]

cinacalcet N:  663 555 471
kontroly N: 471 412 368

cinacalcet
kontroly

3,0

3,5

4,0

5,0

4,5

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

2 6 12 20 26BL 4 8 1614 2210 18 24

fo
sf

at
ém

ie
 [m

g/
dl

]

cinacalcet N:  663 555 471
kontroly N: 471 412 368

cinacalcet
kontroly

Graf 2
Vliv cinacalcetu na biochemické parametry dialyzovaných

pacientů se sekundární hyperparatyreózou [23]

a) Vliv sérové hladiny PTH

b) Vliv na sérové hladiny vápníku

c) Vliv na sérové hladiny fosforu
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na progresi kalcifikací koronárních artérií (CAC). Zařazeno
bylo 360 pacientů, studie trvala 1 rok [25]. Studie OPTIMA,
fáze  III, měla za cíl stanovit nový algoritmus léčby sHPT
přípravkem cinacalcet; zařazeno do ní bylo 552 pacientů
[27]. 

Observační studie potvrdily účinnost a bezpečnost cina-
calcetu prokázanou v klinických studiích. Z největších je
možno jmenovat studii ECHO, kam bylo zařazeno více než
1 000 pacientů a která v letech 2005–2007 probíhala mj.
i v České republice [28].

Léčba primární hyperparatyreózy (pHPT) 
Cinacalcet je první farmakoterapií schválenou k léčbě pri-

mární hyperparatyreózy. 
Pro pacienty s pHPT však i nadále první volbou zůstává

paratyroidektomie. V případech, kdy radikální řešení není
možné, či jej pacient odmítá, popř. selhalo, je cinacalcet
možností volby. Další variantou užití cinacalcetu je situace,
kdy pacient není klinicky únosný k operaci a je potřeba ře-
šit vysoké hladiny kalcémie [29].

Primární hyperparatyreóza bývá vyvolána jedním ze tří
onemocnění příštítných tělísek: nejčastější příčinou je be-
nigní neoplázie, adenom. Vyskytuje se až v 85 % případů
pHPT. Většinou se adenom vyvíjí pouze v jednom tělísku,
pouze cca ve 2 % se vyskytuje tzv. zdvojený adenom [29].

Přibližně u 15 % případů se setkáváme s hyperplazií
všech příštítných tělísek, kdy dochází k nekontrolované pro-
liferaci parenchymálních buněk žlázy, která často souvisí
s genetickými defekty.

Nejméně častým nálezem bývá karcinom příštítného tě-
líska, který je popisován u méně než 1 % pacientů s pHPT. 

Poměr incidence pHPT muži : ženy je 1 : 3, ve věku nad
55 let dokonce 1 : 5 [30,31].

Léčba primární hyperparatyreózy (pHPT) – klinické
studie 

Registraci cinacalcetu v indikaci léčby pHPT předcházel
klinický výzkum ve Spojených státech, do kterého byli za-
řazeni pacienti s primární hyperparatyreózou.

První studie, která trvala 52 týdnů
a sledovala 78 pacientů, měla stanoven
primární cíl dosažení normokalcémie
(2,57 mmol/l) a zároveň snížení kalcé-
mie o ≥  0,125 mmol/l (=0,5 mg/dl)
oproti výchozí hodnotě (graf 3) [32]. 

Cinacalcet byl podáván 2x denně
v dávkách 30–50 mg.
Cíl byl splněn u 73 % pacientů na ci-
nacalcetu oproti 5 % pacientů užívají-
cích placebo. Došlo rovněž k poklesu
sérového PTH o 7,6 % ve skupině lé-
čené cinacalcetem, oproti vzestupu
o 7,7 % u kontrolní skupiny.

Výsledky ukázaly, že cinacalcet
snižuje fosfatémii a mírně též hladiny
ALP, s-NTx a u-NTx. Nebyly pozoro-
vány signifikantní změny BMD ve
srovnání s neléčenými postmenopau-
zálními ženami nebo pacienty s pHPT.

Z nežádoucích účinků byly nejčas-
těji hlášeny bolesti hlavy, nauzea, hypokalcémie a paresté-
zie, byly lehké až středně závažné a byly přechodného cha-
rakteru; lék byl všeobecně dobře snášen [32]. 

Studie byla prodloužena o 4,5 roku. Do pokračovací fáze
bylo zařazeno 45 pacientů, všichni byli převedeni na aktiv-
ní látku. Cílem bylo prokázat dlouhodobou snášenlivost,
bezpečnost a účinnost cinacalcetu v léčbě pHPT [33].

Další studie, která zkoumala účinnost, bezpečnost a far-
makokinetický profil cinacalcetu u pacientů s nekontrolova-
telnou pHPT, byla studie Marcocciho [34] u 17 pacientů
s pHPT, která probíhala v Evropě, Spojených státech
a Kanadě. Studie byla otevřená, zařazení pacienti měli kal-
cémii vyšší než 3,1 mmol/l. Trvala 136 týdnů (vč. úvodní
šestnáctitýdenní titrační fáze) a pacienti byli léčeni cinacal-
cetem v dávkách od 30 mg 2x denně do 90 mg 4x denně. 

Primární cíl – snížení kalcémie o alespoň 0,25 mmol/l na
konci titrační fáze byl dosažen u 88 % pacientů. 

Sekundární cíl – snížení hladiny kalcia pod 2,6 mmol/l
byl splněn u 53 % pacientů.

U všech pacientů se vyskytl alespoň jeden nežádoucí úči-
nek. Jednalo se nejčastěji o nauzeu (59 %), zvracení (35 %)
a parestézie (29 %). Celkově však byl bezpečnostní profil
obdobný jako u studií fáze III a cinacalcet byl dobře tolero-
ván [34]. 

Závěr
Cinacalcet v klinické praxi nabízí účinnou a bezpečnou

terapii primární a sekundární hyperparatyreózy. Jako jediný
dostupný lék  určený k terapii sekundární hyperparatyreózy
snižuje současně sérový parathormon, kalcium a fosfor.
V léčbě primární hyperparatyreózy byl cinacalcet schválen
jako vůbec první konzervativní řešení. 
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Potenciální nové a méně časté indikace cinacalcetu

F. ŠVÁRA

Interní odd. Strahov, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

SOUHRN
Švára F.: Potenciální nové a méně časté indikace cinacalcetu
V průběhu 6 let klinického používání cinacalcetu byla publikována řada prací, které popisují léčbu cinacalcetem v situaci, která není
ve shodě s indikacemi, uvedenými v SPC přípravku. Takové použití léčiva je možné (nejen v ČR), nejedná se automaticky o „non le-
ge artis“ postup, mělo by ale být podloženo dostatečnou literární evidencí a/nebo současnými vědeckými poznatky. Lékař, resp. zdra-
votnické zařízení bere tímto krokem na sebe zodpovědnost za potenciální nežádoucí účinky léčiva. V případě cinacalcetu ze skupiny
kalcimimetik jsou nejčastěji publikované indikace mimo schválené SPC: sekundární hyperparatyreóza u pacientů s onemocněním led-
vin 3.–4. stupně, kalcifylaxe měkkých tkání a jiné mimokostní kalcifikace a použití cinacalcetu u pacientů po transplantaci ledviny. 

Klíčová slova: parathormon, summary of product characteristics (SPC), hyperparathyreóza, kalcifylaxe

SUMMARY
Švára F.: Potential new and less frequent indications of cinacalcet
Throughout six years of the clinical use of cinacalcet, numerous articles have been published, describing cinacalcet therapy in situati-
ons outside indications stated in the summary of product characteristics (SPC). Not only in the Czech Republic, such use of a drug is
possible. However, it should be supported by either sufficient literature evidence and/or current scientific knowledge. In such cases,
the physician or health care facility take full responsibility for potential adverse effects of the drug. In the case of cinacalcet from the
group of calcimimetics, the most common indications outside the approved SPC are secondary hyperparathyroidism in patients with
stage 3 or 4 kidney disease, calciphylaxis of soft tissues and other extraosseous calcifications and the use cinacalcet in patients after
kidney transplantation. 
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Úvod
Cinacalcet je první látkou ze skupiny kalcimimetik, která

byla uvedena do klinické praxe. Mechanizmem účinku kal-
cimimetik je přímá nebo nepřímá aktivace kalcium sensing
receptoru (CaR). Aktivace CaR se děje buď přímo, vazbou
na extracelulární část receptoru (kalcimimetika, resp. ago-
nisté I. typu), nebo nepřímo, vazbou na transmembránovou
část receptoru (kalcimimetika, resp. agonisté II.  typu.).
Vazba na transmembránovou část receptoru indukuje kon-
formační změny, které mají za svůj důsledek zvýšení citli-
vosti na extracelulární koncentraci kacia [1,2]. Takové buň-
ky pak reagují podobně, jako kdyby vystaveny zvýšené
kalcémii. Kalcium sensing receptor byl od doby svého obje-
vení [3] v roce 1993 již lokalizován v řadě orgánů [4–8], te-
rapeuticky je ale zatím využívána pouze jeho vysoká expre-
se na povrchu hlavních buněk příštítných tělísek.

Rozvoj primární i sekundární hyperparathyreózy (SHPT)
je spojen se sníženou citlivostí buněk příštítných tělísek na
extracelulární koncentraci kalcia [9,10]. Tento fenomén mů-
žeme dokumentovat posunem tzv. „set-pointu“ při sledová-
ní závislosti koncentrace parathormonu (PTH) na kalcémii.
Jako „set-point“ je definována taková koncentrace kalcia,

která je schopna snížit koncentraci PTH na 50 % maximál-
ní hodnoty. Snižování citlivosti buněk příštítných tělísek na
kalcium tedy set-point posouvá doprava (např. v podmín-
kách hyperparatyreózy), zvyšování citlivosti (např. pod vli-
vem kalcimimetika) set-point posouvá doleva, resp. vrací na
původní hodnoty. 

Tento efekt, který je při léčbě cinacalcetem terapeuticky
využíván pro interakci s buňkami příštítných tělísek, před -
určuje hlavní indikace pro klinické použití cinacalcetu. 

Mezi schválené (a tudíž v SPC přípravku obsažené) indi-
kace patří:

Léčba sekundární hyperparatyreózy (SHPT) u dialyzova-
ných pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin

Léčba hyperkalcémie u pacientů:
• s karcinomem příštítných tělísek 
• nebo s primární hyperparatyreózou (HPT), u kterých by

byla na základě sérových hladin vápníku (podle přísluš-
ného doporučení pro léčbu) indikována paratyroidekto-
mie, ale u nichž je nevhodná z klinického hlediska nebo
je kontraindikována.
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Cinacalcet byl registrován pro klinické použití v USA
i v ČR v roce 2004. Od té doby bylo publikováno velké
množství prací v odborné literatuře, které jednoznačně do-
kumentuje jeho klinickou účinnost a bezpečnost. Stejně tak
ale byla publikována řada prací (byť publikované soubory
nemocných jsou malé a/nebo se jedná jen o kazuistická sdě-
lení), kde byl cinacalcet podáván na základě rozhodnutí
ošetřujícího lékaře v situaci, která nebyla v jednoznačné
shodě s výše uvedenými indikacemi. 

Právní rámec podání léčiva mimo schválené indikace
(SPC)

Právní rámec podávání léčivých přípravků, a tedy i podá-
ní mimo indikace schválené v SPC (summary of product
characteristics), je v ČR dán zákonem o léčivech č. 378/2007
Sb., který nabyl účinnosti dne 31. 12. 2007. V paragrafu 8
tohoto zákona je uvedeno, za jakých okolností lze podat pa-
cientovi neregistrované léčivo nebo schválený lék mimo
SPC (tzv. off  label podání). Odchýlení se od SPC nemusí
být nutně jen v indikaci, ale jako off label podání je pova-
žováno i použití registrovaného léčiva ve schválené indika-
ci, pokud je léčivo podáno v neschválené dávce či neschvá-
lenou aplikační cestou. 

Mezi tyto tzv. „off label“ indikace cinacalcetu patří ze-
jména: sekundární hyperparatyreóza u pacientů s onemoc-
něním ledvin 3.–4. stupně, kalcifylaxe měkkých tkání a jiné
mimokostní kalcifikace a použití cinacalcetu u pacientů po
transplantaci ledviny.

Sekundární hyperparatyreóza u pacientů s CKD 3.–4.
stupně

Dopad onemocnění ledvin na renální funkci je možné jed-
noduše kvantifikovat zařazením do jedné z pěti skupin dle
současně používané klasifikace [11] – tabulka 1.

Použití cinacalcetu u nedialyzovaných pacientů s CKD
(chronic kidney disease) stupně 3 a 4 není pro nedostatek
klinických dat schválenou indikací. Nicméně rozvoj SHPT
je kontinuálním dějem, kdy se koncentrace PTH v séru po-
stupně zvyšuje často, ještě před nutností zahájit dialyzační
léčení, a to pod vlivem několika základních patofyziogic-
kých mechanizmů: deficitu aktivního vitamínu D, hypokal-
cémie a retence fosfátů. V běžné klinické praxi jsou relativ-
ně časté případy, kdy nemocný s chronickým onemocněním
ledvin vyvinul těžkou SHPT (i s nutností subtotální parat-
hyreoidectomie) ještě v době střední nebo pokročilé renální
insuficience, kdy nebyl ještě závislý na dialyzačním léčení. 

Není samozřejmě znám žádný důvod, proč by se terapeu-
tický efekt cinacalcetu nemohl uplatnit i v podmínkách pre-
dialyzační péče. Naopak zkušenosti s použitím cinacalcetu
u dialyzovaných pacientů ukazují, že zahájení léčby v méně
pokročilých stadiích SHPT snižuje iniciální i průměrnou
dávku cinacalcetu, zkracuje dobu, nutnou k dosažení remi-
se SHPT, a snižuje riziko nežádoucích účinků [12]. 

Metabolické podmínky, za kterých může být cinacalcet
podáván v predialýze, jsou ale od dlouhodobé dialyzační
léčby odlišné. Nemocní s onemocněním ledvin stupně 3.
a 4. trpí ve velké většině deficitem kalcitriolu [13,14] a čas-
to i kalcidiolu [15] (často nepoznaným, a tudíž nekorigova-
ným), dost často je v různém stupni přítomna hypokalcémie

a metabolická acidóza, v některých případech již nacházíme
mírnou hyperfosfatémii. 

Indikace cinacalcetu v této situaci je zatížena riziky nežá-
doucích účinků, a to spíše laboratorních než klinicky mani-
festních. Pokles sérové koncentrace kalcia (jinak přítomný
u většiny exponovaných pacientů) [16], může být význam-
ný z toho důvodu, že již iniciální koncentrace kalcia může
být snížena v důsledku deficitu kalcitriolu. Pokles sérové
kalcémie na hodnoty pod 2,1 mmol/l po nasazení cinacalce-
tu je v těchto podmínkách častý (až 62 %) [17], ale jen v oje-
dinělých případech je provázen klinickými projevy a vede
k nutnosti cinacalcet vysadit [17]. 

Rozdílné působení než u dialyzované populace má cina-
calcet na sérové koncentrace fosforu. Zatímco u dialyzova-
ných nemocných je léčba cinacalcetem spojena s mírným
poklesem sérové fosfatémie [11], u pacientů s CKD 3.–4.
stupně má cinacalcet potenciál fosfatémii zvyšovat [17,18].
Děje se tak prostřednictvím snížení sérového PTH jako fos-
faturického hormonu, redukcí fosfaturie, a tím dochází
u části pacientů ke vzestupu fosfatémie. Dále bylo při léčbě
cinacalcetem v predialýze popsáno zvýšení kalciurie [19],
ale bez dopadu na výskyt nefrolitiázy nebo pokles glomeru-
lární filtrace [20,21]. 

Poslední (resp. druhá ze dvou existujících) práce charak-
teru randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolo-
vané studie (RCT) z této oblasti byla publikována v roce
2009 [19]. 404 nedialyzovaných pacientů s GFR 15–59
ml/min/1,73 m2 a laboratorně definovanou SHPT bylo v po-
měru 3 : 1 randomizováno k 32 týdenní léčbě cinacalcetem
nebo placebem jako doplnění ke standardní léčbě, zahrnují-
cí mj. preparáty vitamínu D. Skupina léčená cinacalcetem
po 32 týdnech léčby vykazovala 30% nebo vyšší pokles
vstupní hodnoty PTH u 74 % pacientů, versus 28 % (place-
bo); P  <  0,001, celkový pokles prům. hodnoty PTH
o 43,1 %, versus nárůst o 1,1 % (placebo); P < 0,001. Na
konci léčebného období byla průměrná kalcémie 2,23 ± 0,2
mmol/l (−8,9  %) pro cinacalcet a 2,48  ±  0,15 mmol/l
(+0,8  %) pro placebo a fosfatémie 1,44  ±  0,32 mmol/l
(+21,4 %) pro cinacalcet a 1,28 ± 0,22 mmol/l (+6,8 %) pro
placebo. Hypokalcémie, definovaná jako 2 po sobě následu-
jící hodnoty kalcia pod 2,1 mmol/l, se vyskytla u 62 % pa-
cientů léčených cinacalcetem versus 1 % ve skupině léčené
placebem. Výsledky této studie a indikace cinacalcetu u ne-
mocných s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti
dialyzační léčby jsou stále předmětem diskuzí v odborné
 literatuře, zejména s ohledem na posouzení poměru risk/be-
nefit a cost/benefit a také s otázkou dlouhodobého ovlivně-
ní morbidity a mortality [22]. Často jsou názory jednotli-
vých renomovaných autorů kontroverzní a protichůdné
[18,23]. 

Kalcifylaxe a mimokostní kalcifikace
Termín „kalcifylaxe“ se objevuje poprvé v roce 1962, kdy

jej autor použil k popisu tkáňové kalcifikace, která vznikla
v experimentu na zvířeti [24]. S rozvojem dialyzační léčby
a prodlouženým přežíváním pacientů byly v 60. a 70. letech
poprvé zaznamenány případy kalcifikací drobných cév, pro-
vázených tkáňovými nekrózami u pacientů s chronickým
selháním ledvin. Tento stav byl také označen jako kalcifyla-
xe [25]. Původně vzácné onemocnění se začalo objevovat ve
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zvýšené míře v 80. a 90. letech minulého století [26], prav-
děpodobně jako důsledek zvýšeného používání kalciových
vazačů fosfátů a farmakologických dávek kalcitriolu.
Zvýšený výskyt kalcifylaxe zaznamenáváme dodnes, a to
zřejmě v souvislosti se vzrůstající kumulací rizikových fak-
torů v dialyzované populaci.

Kalcifylaxe (někdy též označovaná jako calcific uremic
arteriolopathy) postihuje především drobné artérie a arterio-
ly, v menší míře také venuly a kapiláry. Průměr postižených
cév se pohybuje mezi 30 až 600 μm [27]. Charakteristická
je kalcifikace medie arteriol (cirkulární nebo segmentální),
spojená s proliferací intimy a zúžením nebo až okluzí lumen
cév a panikulitida přilehlé tukové tkáně [28]. Porucha per-
fuze kůže a infiltrace podkoží má za důsledek tvorbu indu-
rovaných lividních kožních lézí, které přecházejí v ostře
ohraničené nehojící se ulcerace. Posledním stadiem jsou ne-
krózy a gangréna. Progrese kožních změn může být velmi
rychlá. Defekty jsou velmi bolestivé, špatně se hojí a jsou
častým zdrojem infekce a následné sepse. Lokalizace lézí
(často vícečetných) dělí toto onemocnění na 2 formy: proxi-
mální (trup) a distální (končetiny) se značným prognostic-
kým významem. Prognóza nemocných s proximální formou
nemoci je podstatně horší než prognóza pacientů s distální
formou. Celková mortalita značně kolísá podle lokalizace
a rozsahu lézí: od 25 % u distálních lézí až po 75 % i více
u mnohočetných proximálních lézí [29]. 

Patofyziologie rozvoje tohoto onemocnění není stále de-
tailně objasněna, identifikována ale byla řada rizikových
faktorů, které k rozvoji tohoto onemocnění přispívají.
Přestože se toto onemocnění nevyskytuje exkluzivně u ne-
mocných s onemocněním ledvin a SHPT, je renální hy -
perparatyreóza a porucha Ca/P metabolizmu, spojená
s chronickým selháním ledvin nejdůležitějším rizikovým
faktorem [30]. Dalšími rizikovými faktory jsou: ženské po-
hlaví, diabetes mellitus, obezita, proteinová malnutrice,
trombofilní stav a léčba perorálními antikoagulancii kuma-
rinového typu (warfarin) [31–35]. Někdy bývá mezi riziko-
vými faktory uváděna také léčba kalciovými vazači fosfátů
a vitamínem D. V tomto případě je ale potenciální riziko
spíše zprostředkováno potenciálními negativními metabo-
lickými důsledky podávání těchto preparátů, tzn. hyperkal-
cémií a hyperfosfatémií [34].

S vědomím možného podílu SHPT na rozvoji této závaž-
né komplikace je do léčebného algoritmu často zařazena pa-
rathyreoidectomie [36] nebo podání cinacalcetu [37,38].
Dalšími léčebnými možnostmi jsou podávání thiosulfátu
sodného, zintenzivnění dialyzační léčby, bifosfonáty, pento-

xyphylin nebo hyperbarická oxygenoterapie [39]. SHPT si-
ce není nevyhnutelnou podmínkou rozvoje tohoto onemoc-
nění, ale v případech, kdy je ale SHPT přítomna, je parat-
hyreoidectomie nebo indikace cinacalcetu prvotním
terapeutickým krokem.

Parathyreoidectomie nabízí okamžité řešení SHPT, je ale
zatížena rizikem perioperačních a pooperačních komplika-
cí. Cinacalcet je v této situaci alternativou zejména v přípa-
dech, kdy provedení chirurgické parathyreoidectomie může
být pro pacienta rizikové. Mimo suprese patologicky zvýše-
né sekrece PTH může být pro pacienta s kalcifylaxí, léče-
ného cinacalcetem výhodné i snížení sérových koncentrací
kalcia a fosfátů [37,38]. Léčba cinacalcetem v této indikaci
bývá kombinována s ostatními léčebnými modalitami, trvá
obvykle několik měsíců a nevyžaduje obvykle vyšší dávky
cinacalcetu. V ideálním případě úspěšné léčby (jak parathy-
reoidectomií, tak cinacalcetem) dojde ke zhojení trofických
defektů a vstřebávání kalcifikovaných podkožních infiltrátů.
Stejně jako i u jiných off-label indikací jsou i výsledky léč-
by cinacalcetem u pacientů s kalcifylaxí publikovány větši-
nou jako kazuistiky jednotlivých případů.

Použití cinacalcetu u pacientů po transplantaci ledviny
Cinacalcet není schválen pro použití u pacientů po renál-

ní transplantaci, nicméně i v této oblasti bylo několik prací
publikováno. Pro skelet a celý kalciofosfátový (Ca/P) meta-
bolizmus je okamžik transplantace ledviny zásadním mo-
mentem, který ovlivní klinický stav i laboratorní hodnoty
nemocného na dlouhou řadu let (v ideálním případě dobré
funkce štěpu).

Morfologie kosti a laboratorní ukazatele Ca/P metaboliz-
mu jsou po transplantaci ledviny výsledkem vzájemné kom-
binace 2 různých skupin faktorů: vlivů a abnormalit (labo-
ratorních i morfologických) vzniklých před transplantací,
v době různě dlouhého dialyzačního léčení a dále faktorů,
spojených s transplantací, jako je imunosupresivní léčba
a restituce renální funkce. 

V ideálním případě podstupují příjemci ledvinných štěpů
transplantaci bez výrazné SHPT, tzn. s hodnotami Ca, P
a PTH v cílovém rozmezí. Takové stabilizace lze v běžné
praxi dosáhnout ve většině případů pouze kombinací fosfá-
tových vazačů, vit. D nebo jeho analoga a v některých pří-
padech cinacalcetu. Taková léčba ale paradoxně může
„maskovat“ latentní hyperparatyreózu, která se po trans-
plantaci (kdy jsou výše uvedené preparáty většinou vysaze-
ny) projeví vzestupem PTH a hyperkalcémií. Cílové hodno-
ty PTH pro příjemce ledvin nejsou jednoznačně definovány
[40], což je mj. způsobeno tím, že se jedná o skupinu z po-
hledu GFR a Ca/P metabolizmu značně heterogenní.
Rozhodně lze ale předpokládat, že by se hodnoty PTH mě-
ly spíše blížit normálnímu rozmezí zdravé populace (ales-
poň pro příjemce s dobrou funkcí štěpu), protože úspěšná
transplantace ledviny odstraňuje známý fenomén „rezisten-
ce kosti na PTH“ a vyšší hodnoty PTH jsou často spojeny
s hyperkalcémií. 

Potransplantační hyperkalcémie se vyskytne asi u 10  %
příjemců ledviny do 1 roku po tranplantaci [41] a přetrváva-
jící hyperparatyreóza (v tomto případě někdy označovaná
jako terciální) je její nejčastější příčinou. Protože je histo-
ricky znám negativní vliv hyperkalcémie na dlouhodobou
funkci štěpu, jsou tito pacienti často indikováni k parathyre-

Tabulka 1
Stupně chronické renální insuficience (CHRI)

dle současných doporučení

Stadia GFR (ml/min/1,73 m2) Popis

1 > 90 poškození ledvin při norm.
nebo zvýšené GFR

2 60–90 mírná CHRI
3 30–60 středně pokročila CHRI
4 15–30 těžká CHRI
5 < 15 nebo dialýza selhání ledvin
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oidectomii, byť dlouhodobý efekt parathyreoidectomie není
jednoznačný [42]. 

Cinacalcet byl v této situaci podáván jako alternativa
k provedení parathyreoidectomie s nadějnými výsledky
[43,44], kdy mimo normalizace kalcémie došlo v některých
případech i ke zlepšení hodnot BMD [41]. Zároveň však by-
lo pozorováno mírné zvýšení sérového kreatininu, který
však poklesl po ukončení léčby [45], a při vysokých dáv-
kách cinacalcetu se též vyskytovala hyperkalciurie [46].
Všechna tato zjištění byla ale publikována jako kazuistická
sdělení nebo velmi malé soubory a také v této indikaci je
potřeba dalších klinických dat. 

Závěr
Vzrůstající počty pacientů, kteří byli léčeni cinacalcetem

v uvedených off label indikacích bez nežádoucích účinků,
ukazují, že použití tohoto preparátu v těchto situacích může
být považováno za bezpečné. Je samozřejmě na rozhodnutí
každého lékaře, aby v době rozhodování o léčbě posoudil,
zda předpokládaný benefit převáží rizika, která vyplývají
z off label použití pro něj osobně i pro zdravotnické zaříze-
ní. 
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SOUHRN
Fojtík P., Novosad P.: Kalcium v léčbě metabolických chorob skeletu
Vápník má společně s vitamínem D nezastupitelnou úlohu jak v prevenci osteopenie a osteoporózy, tak i při všech způsobech její léč-
by. Dostatečný přívod vápníku závisí na denním příjmu v potravě, který je individuální. Potraviny se výrazně liší v dostupnosti vápní-
ku. Je dobré znát faktory, které ovlivňují vstřebávání vápníku, složení preparátů, kterými substituujeme dávku, vhodnou pro určitou
věkovou skupinu, stavy, které ovlivňují vstřebávání vápníku.

Klíčová slova: kalcium, osteoporóza, výživa, vstřebávání kalcia

SUMMARY
Fojtík P., Novosad P.: Calcium in the treatment of metabolic bone disease
Calcium plays, as well as vitamine D, very important role in prevention of osteopenia and osteoporesis and its treatment. Sufficient
absorption of calcium depends on its daily content in alimentation, which may differ significantly. The various kinds of aliments are
very different, as far as the calcium content concerns. It is recommendable to be acquainted with the factors influencing the calcium
absorbtion, the content of preparates we usually substitute, a dose suitable for a certain age group and conditions influencing the ab-
sorbtion of calcium. 

Keywords: calcium, osteoporosis, nutrition, calcium absorption

Osteologický bulletin 2010;15(4):149–154

Adresa: MUDr. Pavel Novosad, Mediekos Labor, s. r. o, Tomáše Bati 3705, 760 01 Zlín, e-mail: pnovosad@mediekoslabor.cz

Došlo do redakce: 19. 4. 2010
Přijato k tisku: 26. 11. 2010

Úvod
Nedostatečný příjem vápníku v potravě nebo jeho nedo-

statečná biologická dostupnost patří mezi významné rizi -
kové faktory, které ovlivňují dosažení geneticky determi-
novaného maxima kostní hmoty a úbytek kostní hmoty v po-
zdějším životě [1,2]. Výsledky epidemiologických studií na-
značují také souvislost mezi nízkým příjmem vápníku a ar-
teriální hypertenzí [3], kolorektálním karcinomem [4] nebo
nefrolitiázou [5]. Množství vápníku, které je pro daného je-
dince optimální, závisí kromě věku a hormonálního stavu
také na úrovni střevní absorpce kalcia, stupni fyzické akti-
vity, je ovlivněno příjmem vitamínu D, jinými složkami
 potravy, léky a genetickými faktory, jako i některými nemo -
cemi. Vápník má společně s vitamínem D nezastupitelnou
úlohu jak v prevenci osteopenie a osteoporózy, tak i při
všech způsobech její léčby. Dostatečný přívod vápníku
a přiměřená pohybová aktivita patří mezi nejdůležitější zev -
ní faktory ovlivňující zdraví skeletu.

Homeostáza vápníku
Vápník je základním iontem ve všech organizmech, kde

hraje klíčovou roli v mnohých procesech, od vytváření
a udržování skeletu, kdy je vápník s fosforem ukládán ve
formě hydroxyapatitu v kostní matrix. Asi 99 % vápníku je
uloženo ve skeletu a v případě nutnosti slouží jako metabo-
lická rezerva k uvolnění. Vápník je také součástí intracelu-
lárních a extracelulárních prostor a účastní se základních

metabolických pochodů. Je nezbytný pro udržování dráždi-
vosti specializovaných membrán, což umožňuje správnou
funkci svalových a nervových buněk a příslušných tkání.
Vápník je esenciální složkou v koagulační kaskádě a intra-
celulárně slouží k přenosu signálu mezi receptorem a ade-
nylát guanylát cyklázami. Kalciová rovnováha je udržována
spoluprácí tří orgánových systémů (gastrointestinálního
traktu, skeletu a ledvin). Příjem vápníku v dospělosti je
v průměru asi 1 g/den, z nichž 0,35 g je absorbován v ten-
kém střevě prostřednictvím mechanizmu, který je řízen pře-
devším kalciotropními hormony. 

Pro udržení kalciové rovnováhy musí ledviny vyloučit
stejné množství Ca, které přijme střevo. Toto je dosaženo
kombinací filtrace vápníku glomeruly a následnou reab-
sorpcí v renálních tubulech. Kostní obrat je nepřetržitý pro-
ces, který zahrnuje jak resorpci stávajících kostí, tak novo-
tvorbu nové kosti. Výše uvedené kalciové přesuny jsou
stimulovány synergicky působením aktivního vitamínu  D
(1,25-dihydroxyvitamin D3) a parathormonu. Až v nedávné
době byl objeven mechanizmus, kterým je vápník transpor-
tován aktivně přes epitel sliznice střeva a ledvin, kde byl
identifikován epiteliální Ca kanál s dvěma poddruhy TR-
PV5 a TRPV6. Funkční analýza ukázala, že tyto Ca kanály
představují nejrychlejší a hlavní tok kalcia při dopravě do
extraintestinálního prostoru. Tyto kanály jsou i cílem pro
hormonální kontrolu aktivního transportu ze střevního lu-
men nebo moči. Zachování extracelulární koncentrace Ca
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má zásadní význam pro mnoho životně důležitých funkcí.
Organizmus je vybaven sadou regulačních systémů (parat-
hormon, aktivní vitamín D a kalcitonin), jak udržet hladinu
plazmatického Ca v normě [6].

Vstřebávání a ztráty vápníku
Vápník je v potravinách většinou vázán ve formě uhličita-

nu vápenatého, který je samostatně obtížně vstřebatelný.
V žaludku účinkem HCl se Ca mění na chlorid vápenatý,
který je daleko lépe vstřebáván duodenem a tenkým stře-
vem. Proto achlorhydrie a antisekreční medikace snižuje je-
ho dostupnost. Vápník je vstřebáván jak aktivním transport-
ním mechanizmem přes enterocyty za účasti aktivního
metabolitu vitamínu  D (1,25-dihydroxyvitaminu D3), tak
pasivní paracelulární cestou. Množství vstřebaného vápníku
závisí na jeho denním příjmu v potravě. Až do dávky
500 mg probíhá absorpce vápníku převážně aktivním tran-
sportním mechanizmem, zejména v duodenu. Při dávce
vápníku (nad 500 mg) je aktivní transport vápníku saturo-
ván a uplatňují se pasivní paracelulární mechanizmy, které
převažují v jejunu a v ileu. Při nízkém příjmu vápníku se
zvyšuje absorbovaná frakce vápníku [8,9]. Při sníženém pří-
jmu vápníku se mírně snižuje hladina ionizovaného vápníku
v krvi a zvyšuje se sekrece PTH, který stimuluje renální 
1α-hydroxylázu. Zvýšená koncentrace kalcitriolu pak sti-
muluje aktivní transportní mechanizmy vápníku v duodenu.
Adaptace střevního transportu na nízký příjem vápníku trvá
u zdravých dospělých několik týdnů. Účinnost střevní ab-
sorpce vápníku u lidí je v průměru nízká. Přibližně jen 15 %
a je závislá na věku, kdy v dětském věku je až 60 % a po-
stupně do dospělosti klesá. Také se zvyšuje během těhoten-
ství. 

Střevní ztráty vápníku jsou pasivní (trávicí šťávy, deskva-
mace epitelu) a odhadují se na 100–150 mg/den.Vstřebaný
vápník se zčásti ukládá do kostí a zčásti se vylučuje ledvi-
nami. Tubulární reabsorpce vápníku
je účinná asi z 98–99  %. Denně se
močí vyloučí asi 100 mg vápníku.
Kůží se ztrácí okolo 10–20 mg vápní-
ku denně, při velkém pocení i více.
Denně se resorbuje z kosti asi 6,25
mmol vápníku (250  mg) a stejné
množství se do kosti zpět deponuje při
mineralizaci osteoidu. S věkem se
však bilance stává negativní a více
vápníku se ze skeletu uvolňuje.
Naopak pozitivní bilance vápníku je
při modelaci a růstu skeletu vysoká
v dětství.

Jakou dávku vápníku přijímáme
a jaká je správná

V běžné potravě bez konzumace
mléka a mléčných výrobků je vápník
v dávce asi 500 mg/den. Denní příjem
potravy s mléčnými produkty zvýší
denní příjem na 850 mg/den [9,14].
Příjem mléčných produktů v dospě-
losti je výrazně individuální a hlavně
opomíjený. S věkem narůstá laktózová

intolerance, která se podílí na nízkém příjmu Ca [10]. Pak je
denní příjem vápníku nedostatečný. 

Diskuze o výšce příjmu dávky vápníku se odráží i v do-
poručeních jednotlivých společností. Dávka 700 mg Ca/den
se považuje za přiměřenou pro postmenopauzální ženy ve
Velké Británii [11], zatímco dávka 1 500 mg Ca/den se po-
važuje za přiměřenou pro postmenopauzální ženy ve
Spojených státech [12]. V rozvojových zemích je příjem
vápníku mnohem nižší (344 mg/den), ve vyspělém světě je
850 mg/den. I přesto, že v rozvojových zemích je strava bo-
hatá na šťavelany, fytáty a vlákninu, které brání vstřebávání
vápníku, tato populace nemá vyšší prevalenci osteoporózy.
Možným vysvětlením jsou rozdíly v příjmu vitamínu D, ge-
netické faktory, příjem soli a příjem živočišných bílkovin
i všeobecný nedostatek alkalizujících metabolitů v typické
západní stravě, což by se dalo napravit zvýšeným příjmem
ovoce a zeleniny [13]. Další možností jsou rozdíly v příjmu
tuku mezi populacemi. Vysoký obsah mastných kyselin
v západní dietě může být rizikovým faktorem pro osteopo-
rózu, v důsledku tvorby nerozpustných vápenatých mýdel. 

Dávka vápníku menší než 600–800 mg/den se pokládá za
příliš nízkou, než aby zajistila dostatečnou mineralizaci kos-
ti. Pak zvyšuje riziko zlomenin v následném věku. Je třeba
poznamenat, že je nepravděpodobné, že příjem Ca 1  300
mg/den a více je škodlivý (až do neznámého maxima, prav-
děpodobně 2 500 mg/den pro většinu dospívajících). Jeden
možný přístup ke zvýšení vstřebávání vápníku je dostatečný
příjem vitamínu D k podpoře transcelulárního vstřebávání
[15]. Ve studiích u dospělých se potvrdil významný nárůst
BMD a menší počet fraktur při kombinované substituci váp-
níku a vitamínu D [16].

V osteologickém centru ve Zlíně jsme provedli u 40 pa -
cientek s osteoporózou propočet příjmu vápníku ve stravě
a zjistili jsme velké interindividuální rozdíly v denním příj-
mu, byly v rozmezí od 200 do 1 200 mg/den. Proto si mys-

Tabulka 1
Dostupnost kalcia z některých potravin

Potravina 1 porce Obsah Odhad absorpce Absorpce Množství adekvátní 
v mg Ca (mg) v % Ca v mg 1 hrnku mléka

Mléko
(1 hrnek 
250 mg) 260 315 32 101 1,0

Kapusta 69 95 59 56 1,8

Čínské
zelí 90 84 54 45 2,2

Mandle
pražené 73 206 21 43 2,3

Řepa 90 43 61 26 3,9

Brokolice 100 46 53 24 4,1

Sezam.
semínka 68 89 21 19 5,3

Fazole 95 85 17 14 7,1

Květák 66 10 69 7 14

Špenát 95 129 5 6 16,8
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líme, že je vhodné u pacientů s potenciálním nízkým příj-
mem vápníku přesně otestovat denní příjem pomocí kalku-
látoru. Z našeho souboru postmenopauzálních žen vyplývá,
že příjem Ca v potravě byl 72 % (870 mg/den) doporučené-
ho denního příjmu. Tedy suplementace preparáty vápníku
u žen v našem souboru by měla být 400 mg/den k dosažení
správné denní dávky v průměru. Pokud přihlédneme k in-
terindividuálním rozdílům, pak by se doporučená substituce
pohybovala od 0 do 1 200 mg/den. 

Biodostupnost z potravin
Dostupnost z potravin je velice různá (tabulka 1). Z mléč-

ných produktů je dostupnost vápníku asi 32 %. Z jednoho
hrnku mléka, jednoho jogurtu nebo 40 g sýru se nám do or-
ganizmu vstřebá asi 96 mg Ca. Dostupnost Ca z některých
rostlin je výrazně vyšší – z kapusty a čínského zelí je to až
56 % [17,18]. Naopak z květáku a špenátu jen 6–7 % pro ob-
sah šťavelanů a fytátů, které tvoří s Ca nevstřebatelné kom-
plexy. Proto pro vstřebání dostatečné dávky Ca je třeba ně-
kolikanásobný objem zeleniny oproti běžné porci mléka pro
malý obsah Ca v zelenině a v některých potravinách i pří-
tomnosti šťavelanů. Zelenina je ale důležitou součástí stravy
pro bohatý příjem vitamínu K a bioflavonoidů. Nově se na
našem trhu objevila i minerální voda Aquaos, která obsahu-
je 600 mg/l vápníku, 160 mg/l magnesia a také 400 IU vita-
mínu D. Toto složení se zdá být optimální pro substituci
vápníku během dne s potravou pro jeho lepší absorpci než
vápníku ve formě uhličitanu vápenatého v perorální suple-
mentaci. Rozdělení do mnoha denních dávek také výrazně
zlepší  dostupnost vápníku, pokud si uvědomíme, že tran-
sportní  kapacita příjmu vápníku je schopna pojmout maxi-
málně 500 mg vápníku v jedné dávce [19]. 

Vliv vápníku na rozvoj osteoporózy a riziko fraktur
Osteoporotické zlomeniny jsou zásadní a rostoucí zdra-

votní problém v mnoha průmyslově vyspělých společnos-
tech. Epidemiologická data ukazují, že jedna ze dvou žen
a jeden z pěti mužů nad 50 let utrpěli frakturu. K většině
těchto zlomenin došlo po minimálním traumatu s následně

prokázanou osteoporózou. Dostatečný přísun vápníku má
kladný vliv u mladých dospívajících žen na dosažení dobré
vrcholové kostní hmoty, a tím následně snížení rizika osteo-
porózy a fraktur v postmenopauzálním období. Dostatečná
substituce má vliv i na udržení kostní hmoty v premeno-
pauzálním období, což dokazuje mnoho studií. V metaana-
lýze studií osteopenických žen středního věku, kdy bylo
substituováno kalcium v dávce 1 000 mg/den, vitamín  D
250 IU/den a prolin (CB6Pro) jako preventivní opatření pro-
ti osteoporóze v pozdějším životě.  Po jednom roce oproti
placebu nedošlo k poklesu BMD oproti placebové skupině,
kde došlo k 2% poklesu BMD bederní páteře [20].

Další studie sledující substituci vitamínu D na riziko frak-
tur naznačují, že vitamín D podávaný samostatně v dávce
10–20 mg není účinný v prevenci zlomenin. Naproti tomu
podávání vápníku a vitamínu D společně snížilo počet zlo-
menin krčku stehenní kosti a celkový počet zlomenin,
a pravděpodobně i zlomenin obratlů, bez ohledu na věk, po-
hlaví nebo předchozí zlomeniny  [21]. Další metaanalýza
studií sledujících pacienty s dlouhodobou ústavní péčí jasně
ukázala, že samostatný vitamín D nedokáže zabránit fraktu-
ře krčku femuru. Podobně nedostatečný ochranný vliv byl
zaznamenán i pro non-vertebrální fraktury, zlomeniny
obratle a všechny nové fraktury. Naproti tomu kombinovaná
substituce vitamínu D s vápníkem významně snižuje celko-
vý počet zlomenin, významně snižuje riziko úmrtí u lidí uží-
vajících vitamín D s vápníkem, což se dává do souvislosti se
snížením rizika zlomenin krčku femuru [22]. Tímto se po-
tvrdila nutnost substituce vápníku společně s vitamínem D
na riziko zlomenin. Vitamín D s vápníkem lehce snížil rela-
tivní riziko fraktur kyčle, ne-vertebrálních fraktur, ale nepo-
tvrdil vliv na zlomeniny obratlů [23]. Z těchto studií se jeví
jako zásadní poznatek, že jenom společná substituce vápní-
ku a vitamínu D má pozitivní vliv na snížení počtu všech
zlomenin a snížení jejich relativního rizika.

Vedlejší účinky substituce vápníku 
Gastrointestinální vedlejší účinky
Z nejčastějších vedlejších účinků substituovaného vápní-

ku ve formě uhličitanu vápenatého jsou pozorovány zácpa
a zvýšená plynatost. Tyto příznaky lze ovlivnit snížením
dávky vápníku s nepřekročením doporučené denní dávky,
pak zajištění dostatečné hydratace a dostatek vláknin.
Možná je i změna na preparáty s citronanem vápenatým. Při
nadměrné plynatosti je vhodné vyloučit laktózovou intole-
ranci a celiakii jako příčinu obtíží [24].

Kardiovaskulární riziko
V poslední době jsou uváděny práce o zvýšení kardiova-

skulárního rizika při substituci vápníkem. Provedená meta-
analýza sledovala studie se substitucí samostatného vápníku
v dávce ≥ 805 mg/d, u pacientů s věkem nad 40 let, po do-
bu více jak jednoho roku, bez suplementace vitamínu  D
prokázala zvýšené relativní riziko pro infarkt myokardu (až
30 %), pak mírné zvýšení rizika pro náhlou smrt a pro moz-
kovou příhodu. Z toho autoři usuzují, že substituce vápníku
by měla být vždy doplněna substitucí vitamínu D, kdy toto
riziko není zvýšeno. Rovněž dostatečný příjem vápníku
běžnou stravou neukázal zvýšení rizika kardiovaskulárních
příhod. Naproti tomu dostatečný přísun vápníku s vitamí-

Tabulka 2
Doporučené dávky kalcia (FDA USA)

Děti 6–10 let 800–1 200 mg/d

11–24 let 1 200–1 500 mg/d

Muži 25–65 let 1 000 mg/d

nad 65 let 1 500 mg/d

Ženy 25 let – menopauza
a po menopauze 
s hormonální substitucí 1 000 mg/d

po menopauze a nad 65 let 1 500 mg/d

kojící a gravidní 1 200–1 500 mg/d

těhotenství a laktace 1 200 mg/d

osteoporóza 1 500 mg/d
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nem D a vitamínem K2 prokázal snížení rizika náhlé smrti
z kardiovaskulárních příčin až o 30 %, dále nepřímo sníže-
ní mortality ze všech příčin a snížení výskytu aortálních
kalcifikací [25,26].

Riziko ledvinných kamenů
Substituce vápníku v doporučených dávkách dle posled-

ních studií naopak snižuje riziko vzniku a recidivy ledvin-
ných kamenů až o 50 % oproti pacientům s dietou s omeze-
ním vápníku. Tento efekt je založen na předpokladu, že
vápník váže ve střevě oxaláty a zabraňuje jejich vstřebávání,
což se potvrdilo i sníženým vylučováním oxalátů močí.
Proto by měly být preparáty vápníku užívány společně s jíd-
lem a neměla by být překročena dávka 500 mg v jednotlivé
dávce. Riziko hyperkalcemie a hyperkalciurie je vzácné,
souvisí jen s excesivními dávkami vitamínu D a nepozna-
nými malignitami [24].

Interakce s léky a potravinami
Vstřebávání Ca tenkou kličkou snižují: inhibitory proto-

nové pumpy (IPP – proton pump inhibitor), které způsobují
achlorhydrii žaludku, a tím brání přeměně na vstřebatelné
formy Ca, poslední studie však neprokázaly vliv na progre-
si osteoporózy a pokles kostní hmoty oproti placebu u pa -
cientů dlouhodobě užívajících IPP. Ale naopak došlo k leh-
kému zvýšení rizika fraktury krčku femuru, pravděpodobně
vlivem na kvalitu kosti [27,35]. Další preparáty, které sni-
žují vstřebávání vápníku, jsou bisfosfonáty a fluoridy, které
se nemají dávat současně s Ca pro tvorbu nevstřebatelných
komplexů ve střevě. Také tetracykliny, chinolony, fenytoiny
i barbituráty snižují vstřebávání Ca. Pozor si je třeba dát na
současnou medikaci digoxinu, blokátorů Ca kanálu, kdy
kalcium zvyšuje jejich toxicitu. Thiazidová diuretika zvyšu-
jí riziko hyperkalcemie a snižují exkreci Ca [24].

Další vedlejší účinky
Málo časté jsou kožní alergické reakce jako pruritus, urti-

ca, exanthem a průjem.

Potřeba kalcia podle věku
Dětství a dospívání (0–25 let)
Nedostatečný příjem vápníku, zejména v obdobích ry-

chlého růstu v dětství a při dospívání, má za následek nedo-
sažení geneticky determinovaného maxima kostní hmoty,
a znamená tak vyšší riziko vzniku osteoporózy, zejména
v pozdějším věku (tabulka 2). Doporučený příjem vápníku
v prvém půlroce života (400 mg) je plně hrazen mateřským
mlékem. Střevní absorpce vápníku z mateřského mléka je
vysoká a udává se kolem 60 %. S věkem se nároky organiz-
mu na příjem vápníku zvyšují. Hlavním zdrojem vápníku
jsou především mléčné výrobky. Nároky na dostatečný pří-
jem vápníku jsou velké zejména v období dospívání, kdy se
tvoří asi 37  % veškeré kostní hmoty [11,28]. Doporučený
příjem vápníku v tomto období je 1 200–1 500 mg/den [21].

Těhotenství a laktace
Od začátku těhotenství se zapojují adaptační kompenzač-

ní mechanizmy, které pomáhají udržovat kalciovou bilanci.
Zvyšuje se střevní absorpce vápníku, snižuje se vylučování
vápníku močí a mobilizuje se vápník ze skeletu. Příjem váp-
níku v dávce 1 200 mg/d dostačuje k udržení kalciové bi-
lance během těhotenství dospělé ženy [29]. Po porodu sice
klesá účinnost střevní absorpce vápníku na úroveň před
 těhotenstvím, ale snížené vylučování vápníku přetrvává po
celou dobu laktace. Kojící ženy ztrácejí denně mlékem
160–300 mg vápníku. Během 9 měsíců laktace ztratí žena
50–75 g kalcia. Většina studií zjistila, že ztráta kosti vzniklá
během laktace se ale rychle upraví po ukončení laktace
[11,29]. Podle doporučení mají kojící ženy přijímat
200–300 mg vápníku denně navíc. 

Tabulka 3
Nejčastěji užívané preparáty k substituci s obsahem vápníku

Preparát Ca2+/mg Nositel Ca v mg Vstřebávání Vitamín D3 Ostatní Dávka

Biomin H 450 Ca. carbonas 1 110 mg 25 % a více – Mg 15 mg, P 1,8 mg 1

Calcichew D3 500 Ca. carbonas 1 250 mg 25 % a více 200 IU – 1–2 tbl

Caltrate plus 600 Ca. carbonas 1 512 mg 25 % a více 200 IU Mg 40 mg, Br 250 μg 1–2 tbl
Zn 7,5 mg, Cu 1 mg, 
Mg 1,8 mg

Kombi-Kalz 500 Ca. carbonas + 30 % a více 440 IU – 1–2 tbl
Ca citron. 1 250 mg

Osteocare 400 Ca. carbonas 1 000 mg 25 % a více 100 IU Zn 5 mg, Mg 150 mg 2 tbl

Osteo K2 komplex 200 Ca. carbonas 500 mg 25 % a více 100 IU Vitamín K2- 22,5 μg 2 tbl

Osteogenon 178 Hydroxyapatit 444 mg ? – P 82 mg 4–8 tbl
Protein 75 mg 
Kolagen 216 mg 

Vitacalcin 250 Ca. carbonas 30 % a více – – 1–4 tbl
amylo 693 mg
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Menopauza
Po menopauze se zvyšuje osteoresorpce a dochází k ak-

celeraci kostního úbytku. Estrogeny inhibují uvolňování
 některých cytokinů (interleukinu 1,6) z osteoblastů, které
stimulují osteoklasty. Ztráta celkového tělesného vápníku
v důsledku deficitu estrogenů po menopauze se udává oko-
lo 15 %. U žen po menopauze se zjišťuje pokles střevní ab-
sorpce vápníku a zvyšuje se renální exkrece vápníku. Tyto
změny jsou dané jednak samotným deficitem estrogenů,
jednak se uplatňují změny koncentrací PTH a kalcitriolu
v séru [9,24]. Při vystupňované osteoresorpci se mírně zvy-
šuje hladina ionizovaného vápníku v séru, a snižuje se tak
sekrece parathormonu. Snižuje se exkrece fosfátů indukova-
ná parathormonem a mírně se zvyšuje hladina fosfátů v sé-
ru. Nižší parathormon a vyšší koncentrace fosfátů vedou ke
snížené produkci 1,25-dihydroxyvitaminu D3, a pak dojde
ke snížení absorpce vápníku střevem [30]. Běžný příjem
vápníku během prvních 5 let po menopauze nestačí kom-
penzovat úbytek kostní hmoty. Dostatečný příjem vápníku
však vede ke zpomalení kostního úbytku v prvních 6–12
měsících při terapeutických dávkách vápníku. Dostatečný
příjem vápníku u žen bez hormonální substituce se proto
doporučuje zvýšit na 1 500 mg/den.

Dospělí (nad 65 let věku)
U starších lidí se na úbytku kostní hmoty podílí několik

mechanizmů. Kombinují se zejména účinky malé fyzické
aktivity, deficitu pohlavních hormonů a deficitu vápníku
a vitamínu D. S věkem klesá schopnost adaptace střevní ab-
sorpce na nízký příjem kalcia. U starších osob se na sníže-
né střevní absorpci vápníku uplatňuje deficit pohlavních
hormonů (estrogeny stimulují 1α-hydroxylázu v ledvinách)
[31,32] a deficit vitamínu D. Deficit 1,25-dihydroxyvitami-
nu D3 může být způsoben nedostatečnou tvorbou vitamínu
D při porušené funkci ledvin, nebo rezistencí receptorů
 vitamínu D ve střevě [32,33]. K negativní bilanci vápníku
může dále přispívat vyšší vylučování vápníku močí. Tyto
důsledky vyžadují zvýšení denního příjmu vápníku.
Nedostatečný příjem pod 1 400 mg/den má za následek roz-
voj sekundární hyperparatyreózy s postupným rozvojem os-
teopenie, dlouhodobě osteoporózy a zvýšení rizika fraktur.
Po podání účinné dávky vápníku se snižuje produkce PTH
a markerů kostní resorpce. Dlouhodobá substituce dostateč-
né dávky vápníku s vitamínem D 800  IU prokázaly vý-
znamné snížení rizika fraktury krčku stehenní kosti a sní -
žení rizika vertebrálních fraktur. Proto je doporučován
u starších osob vyšší příjem vápníku a to kolem 1 500
mg/den [36,37].

Jakým preparátem substituovat
Z dostupných preparátů, které jsou na našem trhu, je Ca

většinou vázáno ve formě uhličitanu vápenatého v dávkách
200–600 mg (tabulka 3). Musíme si ale uvědomit, že do-
stupnost Ca z uhličitanu vápenatého je maximálně 25 % (te-
dy 50–150 mg) [22,24]. Ke vstřebání je nutná acidita v ža-
ludku, jeho změna na chlorid vápenatý, jenž je vstřebáván
v tenké kličce. Většina Ca je tedy vyloučena stolicí ve for-
mě nerozpustných solí a mýdel. Vhodné je volit preparát
kombinovaný s vitamínem D pro jeho nutnost při vstřebá-
vání vápníku. Nově je na trhu i preparát s vitamínem K2

(Osteo K2 komplex tbl.), kde vitamín K2 zajistí přirozené
uložení vápníku do hydroxyapatitových krystalů v kostní
matrix aktivací osteokalcinu [33].

Které stavy ovlivňují vstřebávání vápníku
Vstřebávání Ca záleží na třech faktorech [34].

l. Potřebě organizmu, která je kontrolována parathormo-
nem přes hladinu Ca v plazmě, dostatečným příjmem vi-
tamínu D, který aktivuje vstřebávání Ca tenkou kličkou.
Proto se doporučuje pravidelné přirozené slunění mi -
nimálně 2x týdně 30 min. Dále je vhodná trvalá suple-
mentace populace v zimních měsících a u starších osob
celoročně. Doporučovaná dávka vitamínu D je 800  IU.
V posledních pracích se doporučuje ale až dvojnásobná
dávka 1 600 IU pro dosažení dobré hladiny vitamínu D.

2. Velikost dávky je určována potravinami s obsahem váp-
níku jak v živočišné a rostlinné potravě, tak ve formě su-
plementace. Preparáty s vápníkem se doporučuje podávat
ve dvou dávkách do 500 mg s jídlem dle výběru prepará-
tu.

3. Kofaktory, které snižují, nebo zvyšují vstřebávání kalcia,
jsou mnohé v závislosti na věku pacienta a podle přidru-
ženého onemocnění či medikace.

Snížení vstřebávání
Vstřebávání Ca tenkou kličkou snižují: inhibitory proto-

nové pumpy, které dělají achlorhydrii žaludku, a tím brání
přeměně na vstřebatelné formy Ca. Dále jsou to bisfosfoná-
ty a fluoridy, které se nemají dávat současně s Ca pro tvor-
bu nevstřebatelných komplexů ve střevě. Také tetracykliny,
chinolony, fenytoiny a barbituráty snižují vstřebávání Ca.
Pozor si je třeba dát na současnou medikaci digoxinu, blo-
kátorů Ca kanálu, kdy kalcium zvyšuje jejich toxicitu.
Thiazidová diuretika zvyšují riziko hyperkalcemie a snižují
exkreci Ca. Stavy po resekcích žaludku a tenkého střeva, zá-
nětlivé onemocnění střeva jako Crohnova choroba a ulce-
rózní kolitida snižují dostupnost Ca pro zrychlenou pasáž
střevem, zmenšení vstřebávací plochy. Stejně jako velký pří-
jem alkoholu a více jak 3 šálky kávy denně, potraviny s ky-
selinou štavelovou, fosfáty a kyselinou fytinovou (špenát,
rebarbora, produkty z otrub), snižují vstřebávání Ca [24].

Zvýšení vstřebávání
Vstřebávání Ca tenkou kličkou naopak zvyšuje laktóza

v mléce, příjem potravin bohatých na vápník, rozdělení sub-
stituce preparáty do několika menších dávek do výšky 500
mg, dostatečný příjem vitamínu D a zachovaná acidita ža-
ludku. 

Závěr
1. Je vhodné vědět, jaký je skutečný příjem Ca v potravě

u našich pacientů, pro velké interindividuální rozdíly,
hlavně díky stravovacím návykům. Pak můžeme vhodně
volit dávku suplementace či preparát.

2. Vždy substituovat vápník společně s vitamínem D pro
prokázaný efekt na nárůst kostní hmoty a snížení rizika
fraktur.

3. Přísun vápníku stravou je nejpřirozenější, proto dbejme
na opakované poučení o dietě a doporučení příjmu mléč-
ných výrobků či minerálních vod s obsahem vápníku.
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4. Je vhodné znát vedlejší účinky a interakce suplementace
vápníku a vlivy či onemocnění, které se podílejí na ovliv-
nění vstřebávání vápníku.
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SÚHRN 
Galbavý D., Omelka R., Bauerová M., Hunák O.: Vzťah polymorfizmov v ESR, CALCR a VDR génoch k hustote kostného minerálu,
markerom kostného obratu a výskytu fraktúr v populácii slovenských osteoporotických žien
Osteoporóza je ochorenie, pre ktoré je charakteristická nízka hladina kostného minerálu (BMD), čím dochádza k poškodeniu mikro-
architektúry kostného tkaniva s následným zvýšeným rizikom fraktúr. Genetické faktory majú významnú úlohu v patogenéze tohto
ochorenia. Estrogénový receptor (ESR), receptor pre vitamín D (VDR) a kalcitonínový receptor (CALCR) sú proteíny, prostredníctvom
ktorých pôsobia hormóny na cieľové tkanivá. Receptory sa nachádzajú na osteoblastoch ako aj osteoklastoch. Jednotlivé hormóny
pôsobia na kosť formačne alebo resorpčne. Variabilita v ESR, VDR a CALCR génoch môže mať vplyv na variabilitu BMD, a tým aj
vplývať na riziko fraktúr. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť efekt ESR/PvuII, ESR/XbaI, CALCR/AluI a VDR/FokI polymorfizmov na
variabilitu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice a krčku femoru, ako aj hladín markerov kostnej remodelácie: kostná alkalická fosfatáza
(ALP) marker osteoformácie, osteokalcín (OC) marker osteoformácie, β-crosslaps (CTx) marker osteoresorpcie a incidenciu fraktúr
u 121 slovenských osteoporotických žien (63,4 ± 7,5 roka). Ženy boli zaradené do štúdie podľa striktných inklúznych kritérií. Genetické
polymorfizmy boli analyzované pomocou PCR-RFLP. Vplyv jednotlivých genotypov bol vyhodnotený analýzou kovariancie pomocou
lineárneho modelu GLM. Výpočet zahŕňal korekciu na vek a BMI. Rozdiely v distribúcii fraktúr boli otestované χ2 testom. V našej ana-
lýze sme zistili štatisticky významný vplyv ESR/pp genotypu na OC (p = 0,016), BMD krčku stehnovej kosti (p = 0,001), BMD lumbál-
nej chrbtice (p = 0,041) a výskyt fraktúr (p < 0,001). VDR/ff genotyp vykazoval vplyv na ALP (p = 0,019) a CTx (p = 0,045). ESR/XbaI
a CALCR/AluI nevykazovali štatisticky významný vplyv na ukazovatele osteoporózy. Analýza kandidátskych génov a ich vplyv na
BMD, fraktúry a biochemické markery kostnej remodelácie môže v budúcnosti prispieť ku komplexnému pohľadu na molekulárnu
podstatu metabolizmu kostného tkaniva. Výsledky budú využité z hľadiska predikcie osteoporózy. 

Kľúčové slová: osteoporóza, hustota kostného minerálu, fraktura, kandidátske gény

SUMMARY
Galbavý D., Omelka R., Bauerová M., Hunák O.: ESR, CALCR and VDR gene polymorphisms and their relation to bone mineral
density, bone turnover markers and incidence of fractures in Slovak osteoporotic women 
Osteoporosis is a disease characterised by reduced bone mineral density (BMD) and microarchitectural deterioration of bone tissue
with an increased fracture risk. Genetic factors play an important role in the pathogenesis of osteoporosis. The estrogen receptor (ESR),
vitamin D receptor (VDR) and calcitonin receptor (CALCR) are proteins which mediate hormonal action in target tissues. Bone re-
sorption and formation are caused by hormones through their receptors on osteoblasts and osteoclasts. Therefore, possible variability
in the ESR, VDR and CALCR genes could play a role in variability of BMD followed by variability in fracture risk. The purpose of
this study was to evaluate effects of the PvuII and XbaI polymorphisms in the ESR gene, AluI polymorphism in the CALCR gene and
FokI polymorphism in the VDR gene on variability of femoral and lumbar BMD, as well as circulating bone alkaline phosphatase
(ALP; formation marker), osteocalcin (OC; formation marker), β-crosslaps (CTx; resorption marker) and fracture incidence in 121
Slovak women with osteoporosis (63.4 ± 7.5 years). The subjects were selected according to strict inclusion criteria. Genetic polymor -
phisms were detected by the PCR-RFLP method. The differences between the genotypes were analyzed by the GLM procedure and
covariance analysis after correction of the measurements for age and BMI. The frequencies of fractures were tested using the chi-squa-
re test. We found a significant effect of the ESR/pp genotype on OC (p=0.016), femoral (p=0.001) and lumbar (p = 0.041) BMD and frac-
ture incidence (p = 0.001). In VDR/ff, there was a significant effect on ALP (p = 0.019) and CTx (p = 0.045). The ESR/XbaI and
CALCR/AluI polymorphisms did not significantly affect any of the analyzed markers. The analysis of associations between candida-
te genes and BMD as well as bone-related biochemical markers can contribute to more detailed information about molecular back -
ground of bone remodelling and loss. The results could also be applicable in osteoporosis susceptibility prediction.

Keywords: osteoporosis, bone mineral density, fracture, candidate genes
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Úvod
Osteoporóza (OP), rednutie kostí, je druhým najzávažnej-

ším ochorením pohybového aparátu. V priebehu posledných
dvadsiatich rokov sa stáva závažným epidemiologickým,
sociálnym, ekonomickým, ako aj lekárskym problémom.
Vznik a priebeh tohto ochorenia býva pomalý a niekedy
úplne nepozorovateľný. Charakteristickým rysom OP je dlh-
šie asymptomatické obdobie a jej prvým prejavom môže byť
zlomenina v typických miestach pôsobením nepatrného ná-
silia. Osteoporotické zlomeniny, predovšetkým vo vyššom
veku, majú mnohokrát až fatálne následky. V súčasnosti
veľ ký problém predstavuje aj operačná liečba pre vysokú
pravdepodobnosť biomechanického zlyhania osteosyntetic-
kých materiálov v porotickej kosti. Syndróm osteoporózy je
považovaný za multifaktoriálne ochorenie [1,2]. Na jeho
rozvoji sa podieľa množstvo exogénnych a endogénnych fak-
torov. Hlavnými etiologickými činiteľmi sú genetické, here-
ditárne a endokrinné ochorenia, chronické ochorenia vnú-
torných orgánov, svalov, kostí a kĺbov, dlhodobá
imo bilizácia a jatrogénne vplyvy. Samotný rozvoj ochorenia
 závisí aj od množstva vybudovanej kostnej hmoty, čo je
 determinované aj geneticky [3,4]. Rôzne štúdie dvojčiat
 (gemelologický výskum) a rodokmeňov (genealogický vý-
skum) svedčia o tom, že maximálne dosiahnuteľné množ-
stvo kostnej hmoty je determinované geneticky. Rozdiely
medzi kostnou hmotou u monozygotných a dizygotných
dvojčiat dokumentujú relatívny podiel dedičných vplyvov
a vplyvov prostredia. Z týchto výskumov vyplýva, že niek-
toré predispozície na osteoporózu sú dedičné. Arden et al.
[5] uvádza, že hodnota heritability (dedivosti) BMD sa po-
hybuje medzi 0,5–0,9. To znamená, že až 50–90 % varia -
bility BMD je možné pripísať genetickým faktorom, kým
10–50  % variability spôsobuje vplyv prostredia. Využitím
metód molekulárnej biológie sa poukázalo na vplyv mutácií
v tzv. kandidátskych génoch pre bielkoviny, ktoré zasahujú
do metabolizmu kostí, čím sa spolupodieľajú na vývoji
ochorení pohybového aparátu. V súvislosti s osteoporózou
bolo doposiaľ testované množstvo kandidátskych génov
v rôznych populáciách, predovšetkým vo vzťahu k BMD
a riziku fraktúr. Prvým génom, ktorý sa začal analyzovať
v súvislosti s osteoporózou, bol gén pre receptor vitamínu D
(VDR). Gén pre VDR je lokalizovaný na dlhom ramene
chromozómu 12q12-q14. Vzťah medzi polymorfizmami
v VDR a kostnou remodeláciou prvýkrát popísal Morrison
v r. 1989 [6]. Boli identifikované a skúmané RFLP poly-
morfizmy ako BsmI, TaqI, ApaI, FokI a Eco RV. FokI po-
lymorfizmus je lokalizovaný v kódujúcej oblasti génu, čím
spôsobuje štrukturálnu zmenu VDR proteínu. V súvislosti
s osteoporózou najmä postmenopauzálnych žien je v súčas-
nosti najznámejší gén pre estrogénový receptor (ESR).
V ľudskom organizme boli identifikované 2 izoformy ESR
génu a to ESR1 a ESR2, ktoré majú špecifickú tkanivovú ex-
presiu. ESR1 gén je lokalizovaný na chromozóme 6q25-27
[7]. ESR2 je lokalizovaný na chromozóme 14q22-q24.
Mutácie v géne pre ESR znižujú afinitu k ligandu a môžu
zohrať dôležitú úlohu pri vzniku osteoporózy. Kobayashi et
al. [8] poukázali na vplyv polymorfizmov PvuII a XbaI na
hodnoty BMD a incidenciu fraktúr. Oba polymorfizmy sú
lokalizované pred 2. exónom. V súčasnosti sa intenzívne
skúma aj gén pre kalcitonínový recteptor (CALCR).

CALCR gén je lokalizovaný na chromozóme 7q21.3.
V tomto géne bol pozorovaný polymorfizmus AluI v pozí-
cii 1377. nukleotidu [9], v dôsledku čoho dochádza k záme-
ne aminokyseliny prolín (CCG) za leucín (CTG) vo výsled-
nom proteínovom produkte.

Materiál a metódy
Testovaný súbor pacientek
Vyšetrili sme a analyzovali 121 pacientov ženskej populá-

cie vo veku 40–75 rokov v rámci základného diagnostické-
ho screeningu a liečby osteoporózy. Všetky pacientky boli
podrobené rozboru inklúznych a exklúznych kritérií štúdie.
Inklúzne kritériá štúdie zahŕňali: pacientky vo veku 40–75
rokov, neboli dosiaľ liečené na osteoporózu, mali BMI
v norme (22–30), zníženie výšky, pravidelný menštruačný
cyklus do menopauzy, zlomeniny pri minimálnej traume na
predilekčných miestach, zlomeniny v rodine (predovšetkým
krčka femoru), RTG známky zlomenín, BMD s T skóre

Tabuľka 1
Restrikčné endonukleázy použité pri detekcii skúmaných

polymor fizmov

skúmaný polymorfizmus restrikčná endonukleáza

ESR/Pvu II Pvu II (Promega)

ESR/Xba IXba I (Invitrogen)

VDR/Fok I Fok I (Segenetic)

CALCR/Alu I Alu I (Invitrogen)

Tabuľka 2
Základná štatistika testovaného súboru (N = 121)

Ukazovateľ χ– SD SE min. max.

vek 63,40 7,52 0,68 45 75

BMI 27,74 1,50 0,14 25,00 30,00

F-BMD –2,28 0,38 0,03 –3,10 –1,60

L-BMD –2,91 0,38 0,03 –4,20 –2,50

ALP 1,77 0,39 0,04 1,20 2,60

OC 3,97 1,09 0,10 2,14 7,12

CTx 694,62 209,71 19,06 430,00 1 242,00

S-Ca 2,41 0,21 0,02 2,04 2,89

S-P 1,15 0,11 0,01 0,78 1,38

χ– – priemer; SD – smerodajná odchýlka; SE – stredná chyba 
priemeru; min. – minimum; max. – maximum; N – počet 
jedincov; BMI – body mass index; F-BMD – hustota kostnej
hmoty v oblasti krčku femoru (T skóre); L-BMD – hustota 
kostnej hmoty v oblasti driekovej chrbtice (T skóre); 
ALP – kostný izoenzým alkalickej fosfatázy (μkat/l); 
OC – osteokalcín (μg/l); CTx – β-crosslaps (pg/ml); 
S-Ca – koncentrácia sérového kalcia (mmol/l); 
S-P – koncentrácia sérového fosforu (mmol/l)
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≤ –2,5 aspoň v jednej lokalite, súhlasili s vyšetrením a lieč-
bou, poskytli vzorku krvi na DNA analýzu a informovaný
súhlas. Zo štúdie boli vylúčené tie pacientky, ktoré nespĺ ňali
vyššie menované kritériá, pacientky so závažnými inter -
nými, endokrinologickými a chronickými ochoreniami,
 pacientky s vrodenými ochoreniami, pacientky liečené
 glukokortikoidmi, hormónmi, imunosupresívami, antikon-
vulzívami a tiazidmi, pacientky s výraznými abúzami -
(etylizmus, nikotinizmus, kofeinizmus), ženy s poruchami
 menštruačného cyklu a po gynekologických operáciách
(obojstranná adnexektómia), nesúhlasili s vyšetrením a lieč-
bou, neposkytli vzorku krvi a informovaný súhlas. Vybrané
pacientky boli vyšetrené anamnesticky a fyzikálne, usku-
točnili sme biochemické analýzy markerov osteoresorpcie
a osteoformácie, realizovali sme rtg vyšetrenie a denzito-
metriu a analyzovali sme vybrané genetické markery vo
vzťahu k OP. Pri všetkých analýzach boli rešpektované všet-
ky etické i právne normy, požadované pre priebeh klinické-
ho výskumu. 

Fyzikálne vyšetrenia pacientov
Všetky pacientky boli podrobené štandardnému anamne-

stickému a fyzikálnemu vyšetreniu. Realizovali sme rtg vy-
šetrenie panvy AP projekciu a L chrbtice v 2 projekciách.
Denzitometrické vyšetrenie bolo realizované na prístroji
Hologic, model Discovery Wi /SN 80227/. Vyšetrili sme te-
lá stavcov lumbálnej chrbtice L1–L5 v bočnej projekcii
a oblasť krčku stehnovej kosti, trochanterickú časť a oblasť
Wardovho trojuholníka. Hodnotili sme Z a T skóre v jedno-
tlivých lokalitách a BMD v g/cm2.

Biochemické vyšetrenie
Hladiny kalcia a fosforu v sére sme vyšetrili fotometricky

pomocou setu a analyzátora Olympus. Z markerov osteore-
sorbcie sme vyšetrovali C-terminálny peptid kolagénu  I 
β-crosslaps v sére (βCTx). Na jeho stanovenie sme použili
elektrochemiluminiscenčnú imunoanalýzu ECLIA na ana-
lyzátore Elecsys 2010 (Roche). Ako markery osteoformácie
sme vyšetrili osteokalcín a ALP kostný izoenzým. Na vy-
šetrenie osteokalcínu v sére sme použili elektrochemilumi-
niscenčnú imunoanalýzu ECLIA na analyzátore Elecsys
2010 (Roche). Na stanovenie izoenzýmov ALP v sére sme
použili set Hydragel ISO-PAL, ktorý umožňuje separáciu
a identifikáciu jednotlivých izoenzýmov pomocou elektro-
forézy na agarózovom géli. 

Detekcia genetických polymorfizmov metódou PCR-
RFLP 

Genómovú DNA sme izolovali z krvi lýzou s lyzačným
roztokom za prítomnosti proteinázy K, následnou fenol-
chloroformovou extrakciou a vyzrážaním etanolom podľa
Sambrooka et al. [10]. Pomocou polymerázovej reťazovej re-
akcie (PCR) sme amplifikovali špecifické úseky génov
ESR, VDR a CALCR s príslušnými polymorfizmami. PCR
sme realizovali v termocykleri Primus 25/96 (MWG-BIO-
TECH). Použili sme oligonukleotidové primery pre ESR –
Pvu II a Xba I polymorfizmy podľa Kobayashi et  al. [8],
VDR  – FokI polymorfizmus podľa Harris et  al. [11]
a CALCR – Alu I polymorfizmus [12]. 

Pri ESR géne PCR prebiehala v celkovom objeme 30 l,
pričom PCR produkt bol pre účely restrikčnej analýzy 

Graf 1a
Výskyt fraktúr v rodinnej anamnéze (RA) vo vyšetrovanom

súbore

RA-N – negatívna RA, bez fraktúry; RA-P – pozitívna RA, 
s fraktúrou

RA-PAXS – pozitívna RA s lokalizáciou fraktúry v oblasti axiál-
neho skeletu; RA-PAPS – pozitívna RA s lokalizáciou fraktúry
v oblasti apendikulárneho skeletu; RA-PAXS+APS – pozitívna
RA so súčasným výskytom fraktúr v oboch lokalizáciách

Graf 2
Patologické hodnoty biochemických markerov kalciofosfá-

tového metabolizmu a markerov kostnej remodelácie 
vo vyšetrovanom súbore

S-Ca – koncentrácia Ca v sére (mmol/l); S-P – koncentrácia P
v sére (mmol/l); ALP – kostný izoenzým alkalickej fosfatázy
(μkat/l); OC – osteokalcín (μg/l); CTx – β-crosslaps (pg/ml)
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Graf 1b
Výskyt fraktúr v rodinnej anamnéze (RA) vo vyšetrovanom

súbore
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enzýmami Pvu II a Xba I následne rozdelený na 2 časti.
Ostatné gény boli amplifikované v objeme 20  μl. Použili
sme Taq DNA polymerázu (Invitrogen) s reakčným rozto-
kom (200 mmol/l Tris-HCL pH = 8,4, 500 mmol/l KCL).
Teplotné profily pre amplifikáciu špecifických úsekov tes-
tovaných génov boli nasledovné: 

ESR – Pvu II a Xba I polymorfizmy: denaturácia 4 min.
pri 94 °C, 35 x (denaturácia 30 s pri 94 °C; an-
nealing 30 s pri 62  °C; polymerizácia 60 s pri
72 °C), polymerizácia 7 min pri 72 °C;

VDR – FokI polymorfizmus: denaturácia 5 min. pri
94 °C, 35 x (denaturácia 30 s pri 94 °C; annea-
ling 30 s pri 60  °C; polymerizácia 60 s pri
72 °C), polymerizácia 10 min pri 72 °C;

CALCR – Alu I polymorfizmus: denaturácia 4 min. pri
94 °C, 35 x (denaturácia 30 s pri 94 °C; annea-
ling 30 s pri 57  °C; polymerizácia 60 s pri
72 °C), polymerizácia 7 min pri 72 °C.

PCR produkty sme štiepili restrikčnými endonukleázami
v celkovom objeme 20 μl pri 37 °C (tab. 1). Produkty štie-
penia sme analyzovali elektroforeticky v 1,5 % (ESR), 3 %
(CALCR) a 4 % (VDR) agarózovom géle. Fragmenty DNA
sme vizualizovali na UV transiluminátore UVItec (Veľká
Británia) pri vlnovej dĺžke 302 nm. Dokumentácia gélov bo-
la realizovaná systémom DigiDoc (BioRad), farbenie gélov
bolo uskutočnené etídiumbromidom. Z elektroforeogramu
sme vyhodnotili príslušný genotyp na základe prítomnosti
rôzneho počtu fragmentov alebo ich rôznej veľkosti. 

Štatistické metódy
Vypočítali sme frekvencie výskytu jednotlivých genoty-

pov (AA, AB, BB) a alel (A,B).
Zistené frekvencie genotypov v populácii boli porovnáva-

né s teoretickými (frekvenciami očakávanými na základe
platnosti Hardyho-Weinbergovho zákona). Homogenita
frekvencií bola posúdená χ2 testom. Na spracovanie údajov
a štatistické hodnotenia sme použili programy STATISTI-
CA 4.3 /1993/ a SPSS v.8.0. Vplyv jednotlivých genotypov
na hodnotu BMD, biochemické ukazovatele a fraktúry bol
vyhodnotený analýzou kovariancie (ANCOVA) pomocou li-
neárneho modelu (GLM), kde sledovaný ukazovateľ pred-
stavoval závislú premennú a jednotlivé genotypy pevné
efekty. Rozdiely v distribúcii fraktúr v rámci jednotlivých
genotypov boli otestované χ2 testom. 

Výsledky
Základná štatistika testovaného súboru je uvedená

v tab. 2. Testovaný súbor zahŕňal 121 postmenopauzálnych
žien. Na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia pa -
cientov sa v súbore nevyskytovali z hľadiska osteoporózy
zdravé ženy. U všetkých boli prítomné epizódy torakolum-
bálnych bolestí so sníženou dynamikou lumbálnej chrbtice.
Prítomnosť fraktúr a ich distribúciu, ktoré sme získli z ro-
dinnej anamnézy, znázorňuje graf 1 a, b. Výsledky labora-
tórneho skríningu vybraných markerov OP sú uvedené
v grafe 2. Na základe rtg vyšetrení sme zistili, že 86 (71 %)
žien malo fraktúru (manifestná osteoporóza), z toho 62
(72 %) axiálneho skeletu a 24 (28 %) apendikulárneho ske-
letu. Oba typy zlomenín malo 21 (24 %) žien (graf 3 a, b).

35
29 %

86
71 %

počet žien F-N – rtg bez fraktúr
počet žien F-N – rtg s fraktúrami

Graf 3a
Prítomnosť fraktúr podľa r tg vyšetrenia v sledovanom 

súbore

F-N – rtg bez fraktúr; F-P – rtg s fraktúrami

Graf 3b
Prítomnosť fraktúr podľa r tg vyšetrenia v sledovanom 

súbore

F-PAXS – rtg s fraktúrami axiálneho skeletu; F-PAPS – rtg
s fraktúrami apendikulárneho skeletu; F-PAXS+APS – rtg s frak-
túrami v oboch lokalizáciách

Graf 4
Výskyt BMD v pásme osteoporózy v oboch vyšetrovaných

lokalizáciách v sledovanom súbore

F-BMD – hustota kostnej hmoty v oblasti krčka femoru; 
L-BMD – hustota kostnej hmoty v oblasti driekovej chrbtice;
F+L-BMD – BMD v oboch lokalizáciách
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Všetky pacientky mali hustotu kostného minerálu v pásme
osteoporózy aspoň v jednej lokalite (graf 4). 

Frekvencie jednotlivých genotypov sledovaných poly-
morfizmov sú uvedené v tab. 3. V analyzovanom súbore bol
v najväčšej frekvencii zastúpený heterozygotný genotyp Pp
(50,4  %), homozygotné genotypy sa vyskytovali v rovna-
kom zastúpení (24,8 %). Frekvencie alel P a p boli zhodné
(0,5). Pri ESR/Xba I polymorfizme sme zaznamenali naj-
vyššiu frekvenciu v prípade genotypu Xx (58,6 %), potom
nasledoval genotyp xx (26,4 %). Najnižšiu frekvenciu sme
zistili pri genotype XX (15 %), čo sa odrazilo aj vo frek-

venciách alel, kde vyššiu frekvenciu dosiahla alela x (0,56).
Vzhľadom na to, že obidva analyzované polymorfizmy sú
lokalizované v rovnakom intróne ESR génu, môžeme med-
zi nimi predpokladať prítomnosť väzby. V tab. 3 uvádzame
aj zastúpenie ESR haplotypov v analyzovanom súbore.
V najvyššej frekvencii bola zastúpená kombinácia genoty-
pov PpXx, resp. haplotyp px. Vo vyššej frekvencii, než by
bolo možné očakávať za predpokladu neprítomnosti väzby,
sme zaznamenali genotypy PPXX, PpXx a ppxx. V analy-
zovanej skupine probandov sme nezistili prítomnosť genoty-
pov PPxx a ppXX. Z haplotypov boli vo vyššej frekvencii

(oproti voľnej kombinovateľnosti) za-
stúpené haplotypy PX a px. Naj -
početnejším genotypom u CALCR/Alu
I polymorfizmu bol genotyp TT (57,9
%), najnižšiu frekvenciu sme zazna-
menali pri genotype CC (4,9 %).
Frekvencia genotypu TC bola 37,2 %.
Z alel sme zistili vyššiu frekvenciu
alely T (0,76), kým frekvencia alely C
bola 0,24. V rámci sledovania
VDR/FokI polymorfizmu najpočetnej-
ším genotypom v analyzovanom súbo-
re bol genotyp Ff (56,2 %), najnižšiu
frekvenciu sme zaznamenali pri geno-
type FF (21,5 %). Genotyp ff bol prí-
tomný v 22,3  %. Distribúcia genoty-
pov bola v Hardyho-Weinbergovej
rovnováhe.

Asociácie genotypov jednotlivých
polymorfizmov s biochemickými
markermi OP, BMD a incidenciou
fraktúr uvádzajú tab. 4–7. Zistili sme
štatisticky významný vplyv ESR/Pvu
II polymorfizmu na osteokalcín (OC),
β-crosslaps (CTx) a koncentráciu kal-

cia v sére (S-Ca). Vplyv na kostný izo-
enzým alkalickej fosfatázy (ALP)
a koncentráciu fosforu v sére (S-P) ne-
bol potvrdený. V rámci biochemic-
kých markerov kostnej remodelácie
boli zaznamenané rozdiely (P < 0,05)
pri OC a CTx, pričom najvyššie hod-
noty koncentrácií boli zistené u jedin-
cov s genotypom pp. V rámci sledova-
nia hladín S-Ca a S-P sme zistili
rozdiely v prípade S-Ca medzi geno-
typmi PP a Pp. Zvýšená koncentrácia
osteoformačného i osteoresorpčného
markera poukazuje na zvýšenú remo-
deláciu u jedincov s genotypom pp.
Zaují mavé je, že pri všetkých bioche-
mických markeroch bola zaznamena-
ná najnižšia hodnota pri heterozygot-
nom genotype. Pri polymorfizme
ESR/Xba I neboli zistené preukazné
rozdiely medzi jednotlivými genotyp-
mi. V rámci sledovania kombinácií
ESR genotypov sme zistili, že jedinci
s genotypom PPXX disponovali preu-

Tabuľka 3
Frekvencie genotypov ESR/Pvu II,  ESR/Xba I, CALCR/Alu I, VDR/Fok I 

polymor fizmov a ESR haplotypov v analyzovanom súbore

Genotypy frekvencia (%) χ2 Genotypy frekvencia (%) χ2

ESR/PP 24,79 0,03 ESR/PPXX 13,22

ESR/Pp 50,41 P = 0,99 ESR/PPXx 11,57

ESR/pp 24,79 ESR/PPxx 0

ESR/XX 14,88 3,83 ESR/PpXX 1,65 55,5***

ESR/Xx 58,68 P = 0,15 ESR/PpXx 38,84 P < 0,001

ESR/xx 26,45 ESR/Ppxx 9,92 

CALCR/TT 57,85 0,15 ESR/ppXX 0

CALCR/TC 37,19 P = 0,93 ESR/ppXx 8,26

CALCR/CC 4,96 ESR/ppxx 16,53

VDR/FF 21,50 1,90

VDR/Ff 56,20 P = 0,39

VDR/ff 22,30 

χ2 – výsledok porovnania skutočných frekvencií genotypov s teoretickými frekvenciami
(vypočítanými podľa Hardyho-Weinbergovho zákona) χ2 testom. *P ≤ 0,05; **P ≤ 0,01;
***P ≤ 0,001

Tabuľka 4
Biochemické markery kostného obratu, BMD a incidencia fraktúr vo vzťahu

k Pvu II genotypom v analyzovanom súbore (n = 121)

ESR/Pvu II

PP Pp pp p (Anova)

S-Ca (mmol/l) 2,34 ± 0,04 2,44 ± 0,03 2,37 ± 0,04 0,030

S-P (mmol/l) 1,15 ± 0,02 1,16 ± 0,01 1,13 ± 0,02 0,123

ALP (μkat/l) 1,83 ± 0,07 1,66 ± 0,04 2,07 ± 0,07 0,726

OC (μg/l) 4,11 ± 0,22 3,80 ± 0,14 4,45 ± 0,23 0,016

CTx (pg/ml) 678,56 ± 37,24 627,67 ± 23,97 880,81 ± 39,05 0,028

F-BMD (T skóre) –2,23 ± 0,07 –2,20 ± 0,04 –2,50 ± 0,07 0,001

L-BMD (T skóre) –2,84 ± 0,08 –2,87 ± 0,05 –3,06 ± 0,08 0,046

Fx-N (počet) 21 38 7

Fx-P (počet) 9 23 23 0,001

Fx-N – neprítomnosť fraktúr, Fx-P – prítomnosť fraktúr
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kazne vyššou koncentráciou ALP a CTx. Pri CTx sme zisti-
li signifikantne nižšiu koncentráciu tohto markera pri geno-
type Ppxx. Súbor s CALCR/Alu I polymorfizmom neobsa-
hoval dostatočný počet jedincov s genotypom CC (4,96 %),
preto sme štatisticky hodnotili len genotypy TC a TT, resp.
rozdiel medzi nimi. Pri žiadnom z biochemických ukazova-
teľov neboli zistené signifikantné asociácie s CALCR geno-
typmi. U VDR/FokI polymorfizmu sme zistili štatisticky
významné rozdiely v koncentráciách ALP a CTx medzi ge-
notypmi Ff a ff. Podobne ako pri ESR/pp genotype, zvýše-
ná koncentrácia osteoformačného i osteoresorpčného mar-
kera poukazuje na zvýšenú remodeláciu u jedincov
s heterozygotným genotypom. Naopak nezistili sme signifi-
kantné rozdiely medzi genotypmi a hladinami S-Ca, P. 

Čo sa týka vzťahu jednotlivých genotypov s hladinami
BMD zistili sme štatisticky významný vplyv ESR/Pvu  II
polymorfizmu na F-BMD a L-BMD.
Jedinci s genotypom pp mali štatistic-
ky významne nižšiu F-BMD (P < 0,01)
ako aj L-BMD (P < 0,05). Podobne aj
markery kostného obratu boli najvyš-
šie pri tomto genotype, čo naznačuje
vzťah genotypu pp k BMD a ku kost-
nej remodelácii. Pri polymorfizme
ESR/Xba I neboli zistené preukazné
rozdiely medzi jednotlivými genotyp-
mi. V našej štúdii sme nezaznamenali
signifikantný vplyv kombinácií ESR
genotypov na F-BMD a L-BMD.
Podobne sme nezistili signifikantné
asociácie BMD s CALCR a VDR ge-
notypmi. Vo vzťahu k incidencii frak-
túr sme zistili štatisticky významné
rozdiely v distribúcii genotypov pri
Pvu II polymorfizme v ESR géne ako
aj v prípade kombinácií ESR genoty-
pov. V skupine s fraktúrou(ami) sme
v porovnaní so skupinou bez fraktúry
zaznamenali signifikantne vyššie za-
stúpenie genotypov ESR/pp, ESR/xx
(kombinácií ESR/ppXx a ESR/ppxx)
a VDR/ff (nesignifikantne). Hranici
štatistickej významnosti sa blížili roz-
diely v distribúcii genotypov CALCR
génu v obidvoch testovaných skupi-
nách (P = 0,06). Porovnaním distribú-
cie genotypov v skupinách pacientov
s rôznou lokalizáciou fraktúry (axiál-
ny skelet vs apendikulárny skelet) sme
zistili štatisticky významný vplyv
ESR/Pvu II polymorfizmu. Jedinci
s genotypom Pp vykazovali vyšší po-
čet fraktúr axiálneho skeletu.

Diskusia
Na základe výsledkov prezentova-

ných v našej štúdii môžeme konštato-
vať, že štatisticky významné rozdiely
medzi genotypmi vo vzťahu k ukazo-
vateľom osteoporózy (biochemickým

markerom kostnej remodelácie, BMD a fraktúram) boli zi-
stené pri polymorfizmoch ESR/Pvu  II, kombináciách
ESR/Pvu II-ESR/Xba I a VDR/FokI. Výsledky našej štúdie
môžeme porovnať s údajmi získanými analýzou v porovna-
teľných (z hľadiska inklúznych kritérií) populáciách. V rám-
ci frekvencie ESR genotypov Albagha et al. [13] zistili
u postmenopauzálnych osteoporotických žien (n  =  206)
z Veľkej Británie najvyššiu frekvenciu Pp (49,5  %) a xx
(43,7  %), resp. Xx (43,2  %) genotypov. Autori uvádzajú
frekvenciu alely P 0,43, frekvencia alely X bola na úrovni
0,35. Z kombinácií genotypov boli najviac zastúpené PpXx
(36,9  %) a ppxx (30,1  %) a haplotypy px (56,1  %) a PX
(33,5  %). Naše výsledky korešpondujú (až na distribúciu
genotypov ESR/Xba I) s uvedenými údajmi. Početnejšiu po-
puláciu (n  =  610) z Talianska analyzovali Becherini et  al.
[14], populácia však zahŕňala okrem osteoporotických aj

Tabuľka 5
Biochemické markery kostného obratu, BMD a incidencia fraktúr vo vzťahu

k Xba I genotypom v analyzovanom súbore (n = 121)

ESR/Xba I

XX Xx xx p (Anova)

S-Ca (mmol/l) 2,38 ± 0,05 2,41 ± 0,03 2,41 ± 0,04 0,977

S-P (mmol/l) 1,18 ± 0,03 1,16 ± 0,01 1,10 ± 0,02 0,667

ALP (μkat/l) 1,80 ± 0,10 1,78 ± 0,05 1,80 ± 0,07 0,726

OC (μg/l) 4,09 ± 0,29 3,87 ± 0,13 4,12 ± 0,20 0,297

CTx (pg/ml) 709,60 ± 57,54 686,56 ± 26,15 698,50 ± 39,23 0,874

F-BMD (T skóre) –2,30 ± 0,10 –2,29 ± 0,05 –2,32 ± 0,07 0,727

L-BMD (T skóre) –2,90 ± 0,10 –2,93 ± 0,05 –2,96 ± 0,07 0,764

Fx-N (počet) 12 41 13

Fx-P (počet) 6 30 19 0,014

Fx-N – neprítomnosť fraktúr, Fx-P – prítomnosť fraktúr

Tabuľka 6
Biochemické markery kostného obratu, BMD a incidencia fraktúr vo vzťahu

k Alu I genotypom v analyzovanom súbore (n = 121)

CALCR/Alu I

TT TC CC p (Anova)

S-Ca (mmol/l) 2,39 ± 0,02 2,45 ± 0,04 0,202

S-P (mmol/l) 1,15 ± 0,01 1,16 ± 0,02 0,744

ALP (μkat/l) 1,77 ± 0,05 1,76 ± 0,07 0,980

OC (μg/l) 3,97 ± 0,13 3,83 ± 0,19 0,542

CTx (pg/ml) 673,50 ± 25,17 728,55 ± 36,28 0,215

F-BMD (T skóre) –2,28 ± 0,05 –2,32 ± 0,06 0,607

L-BMD (T skóre) –2,91 ± 0,05 –2,99 ± 0,07 0,360

Fx-N (počet) 35 25 6

Fx-P (počet) 35 20 0 0,061

Fx-N – neprítomnosť fraktúr, Fx-P – prítomnosť fraktúr
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zdravé postmenopauzálne ženy. Autori najvyššiu frekvenciu
zaznamenali pri genotypoch Pp (49 %) a Xx (45,9 %), frek-
vencie alel boli P = 0,48, X = 0,42. Najpočetnejšie zastúpe-
nie mal genotyp PpXx (41,2 %), resp. haplotyp px (52,1 %)
a PX (40,9 %). Z hľadiska genetickej príbuznosti populácií
je vhodné naše výsledky porovnať s údajmi, získanými
v ČR. Zajíčková et al. [15] zistili vo vzorke 114 postmeno-
pauzálnych žien najvyššiu frekvenciu genotypov Pp (50 %)
a Xx (45 %), z alel boli zaznamenané frekvencie P = 0,43,
X  =  0,35. Autori neuvádzajú zastúpenie haplotypov.
Jakimiuk et al. [16] hodnotil vzorku 64 poľ ských postmeno-
pauzálnych žien, kde najvyššie frekvencie genotypov boli
Pp (50 %) a xx (59,4 %). Ostatné genotypy boli v zastúpe-
ní PP (17,2 %), pp (32,8 %), XX (6,25 %) a Xx (34,4 %).
Najčastejšie zastúpenie mali haplotypy px (47,4  %) a PX
(17,3 %). V sledovaní Ivanovej et al. [17] bulharských oste-
oporotických žien (n = 220) bolo zastúpenie genotypov na-
sledovné: Pp (50 %), PP (26 %), pp (24 %), Xx (50 %), XX
(33 %) a xx (17 %). Frekvencie haplotypov autori neuvád-
zajú. Naopak známe je zastúpenie haplotypov v niektorých
ďalších kaukazských populáciách, pričom môžeme pozoro-
vať výraznú dominanciu haplotypov px a PX. Sapir-Koren
et al. [18] uvádza zastúpenie uvedených haplotypov v ruskej
populácii (n = 344) px = 61,5 %, PX = 28,6 %; Bagger et al.
[19] zistili v dánskej populácii (n  =  454) zastúpenie
px  =  53,0  % a PX  =  33,7  %; v holandskej populácii
(n  =  1 100) boli zaznamenané frekvencie px  =  53,0  %,
PX = 36,1 % [20]. Haplotyp Px v uvedených štúdiách dosa-
hoval frekvenciu 9,5–13,3 %, haplotyp pX nebol vôbec za-
znamenaný. Gennari et  al. [21] uvedené zistenia (neúplná
väzbová nerovnováha) vysvetľuje výskytom (i keď nízkym)
rekombinácie medzi Pvu II a Xba I polymorfizmami alebo
vznikom mutácií. V nami analyzovanej populácii sme zisti-
li prítomnosť haplotypu pX vo frekvencii takmer dosahujú-
cej frekvenciu haplotypu Px, čím sa vytvára typická väzbo-
vá nerovnováha. Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy
nízky počet doposiaľ otestovaných vzo riek (n  =  121), čo
môže prispievať k nepresnosti výsledkov. V rámci

CALCR/Alu I polymorfizmu môžeme frekvencie nami zís-
kaných genotypov porovnať s výsledkami analýz kaukaz-
ských populácií. Masi et al. [12] analyzovali 307 postmeno-
pauzálnych talianských žien (166 osteoporotických, 141
neosteoporotických), pričom zaznamenali vyššie zastúpenie
genotypov s alelou T, v najvyššej frekvencii bol zazname-
naný genotyp TC (46,6 % u osteoporotických  žien). TT ge-
notyp sa vyskytoval v 38 %. Z výsledkov je možné vypočí-
tať frekvencie alel C = 0,41 a T = 0,59. Naše výsledky viac
korešpondujú s výsledkami Tabouleta et al. [22], ktorí u 215
postmenopauzálnych francúzskych žien zistili najvyššiu
frekvenciu pri genotype TT (48,8  %), pričom frekvencia
alely T bola 0,71. Braga et al. [23] u 715  žien uvádzajú naj-
vyššiu frekvenciu genotypu TT (47,8 %). V ČR bola tiež za-
znamenaná najvyššia frekvencia genotypu TT (57 %), TC
bolo prítomné v 39 % a CC v 4 % [24]. Podobné výsledky
boli zaznamenané v poľskej populácii, pričom najčastejšie
sa vyskytujúci genotyp TT mal hodnotu frekvencie 46,1 %.
Ostatné genotypy boli v zastúpení TC (45,3  %) a CC
(8,6 %) [25]. Vo všetkých citovaných prácach sa v najnižšej
frekvencii vyskytoval genotyp CC, pričom hodnota frekven-
cie sa pohybovala od 4 do 10 %. Naše výsledky potvrdili, že
odlišnosť v distribúcii genotypov v rámci príbuzných popu-
lácií (SR, ČR, Poľsko) nie je výrazná. Pri hodnotení
FokI genotypov Nakamura et al. [9] zistili na vzorke 88 mla-
dých mužov najvyššie zastúpenie genotypu s alelou F, pri-
čom percento zastúpenia genotypu ff bolo veľmi nízke
(2,3 %). Morita et al. [26] v populácii japonských postme-
nopauzálnych žien pozorovali prítomnosť F alely v 62,5 %
a f alely v 37,5  %. Najčastejšie sa vyskytoval genotyp Ff
(47,7 %), najmenej frekventovaný bol genotyp ff (13,6 %).
Genotyp FF (50 %) bol najviac  frekventovaný aj vo vzorke
154 amerických žien oproti genotypom  Ff (38  %) a ff
(12 %) [11]. Autori zistili rozdiely v distribúcii jednotlivých
genotypov medzi černochmi a belochmi. U jedincov čiernej
pleti dominoval genotyp FF (65 %), u belochov sa vo vyššej
frekvencii vyskytoval genotyp Ff (45 %). I v tomto prípade
bolo zaznamenané nízke percento zastúpenia genotypu  ff

(4 % u černochov, 18 % u belochov).
Podobné výsledky v rámci americ-
kých belochov zistil aj Wengreen et al.
[27]. Frekvencia genotypu sa pohybo-
vala na úrovni 16,7 %. Európske popu-
lácie majú  podobnú distribúciu
VDR/FokI genotypov, napríklad
Macdonald et  al. [28] uvádza u brit-
ských žien: FF 38,2 %; Ff 46,3 %; ff
15,5  %; v Španielsku sa frekvencia
alely f pohybuje na úrovni 0,35 [29],
v Taliansku 0,51 [30]. Naše výsledky
sa najviac zhodujú (najmä vo vyššej
frekvencii genotypu  ff) s európskymi
údajmi, ako aj s dátami z Českej re-
publiky. Zajíčková et al. [31] v skupi-
ne 114 postmenopauzálnych žien zisti-
li nasledovné zastúpenie jednotlivých
genotypov: FF (34 %), Ff (50 %) a ff
(16 %). Z alel bola viac zastúpená ale-
la  F (0,60) v porovnaní s alelou  f
(0,40). 

Tabuľka 7
Biochemické markery kostného obratu, BMD a incidencia fraktúr vo vzťahu

k Fok I genotypom v analyzovanom súbore (n = 121)

VDR/FokI

FF Ff ff p (Anova)

S-Ca (mmol/l) 2,46 ± 0,05 2,38 ± 0,03 2,39 ± 0,05 0,193

S-P (mmol/l) 1,16 ± 0,03 1,16 ± 0,01 1,13 ± 0,03 0,355

ALP (μkat/l) 1,76 ± 0,09 1,90 ± 0,05 1,68 ± 0,08 0,019

OC (μg/l) 3,71 ± 0,28 4,08 ± 0,15 4,06 ± 0,26 0,243

CTx (pg/ml) 684,74 ± 49,46 735,20 ± 26,63 628,27 ± 45,50 0,045

F-BMD (T skóre) –2,43 ± 0,09 –2,27 ± 0,05 –2,31 ± 0,08 0,125

L-BMD (T skóre) –2,91 ± 0,09 –2,91 ± 0,05 –2,98 ± 0,08 0,988

Fx-N (počet) 14 41 11

Fx-P (počet) 12 27 16 0,225

Fx-N – neprítomnosť fraktúr, Fx-P – prítomnosť fraktúr

kosti 0410:kosti 4/2008 fin  27.1.11  13:38  Stránka 30



Osteologický bulletin 2010 č. 4 roč. 15 163

PŮVODNÍ PRÁCE 

Vzťahy jednotlivých ESR genotypov k biochemickým
markerom kostnej remodelácie potvrdila Willingova štúdia
amerických žien [32], kde bol zistený zvýšený kostný obrat
u genotypu pp. Po viac ako 3 rokoch sa rozdiely medzi ge-
notypmi PP a pp v biochemických markeroch znižovali.
V ďalšej americkej štúdii postmenopauzálnych žien Rapuri
et  al. [33] potvrdili biochemicky zvýšený kostný obrat,
 zvýšené kostné straty a nízke BMD trabekulárnej kosti u ge -
notypov pp a xx, čo čiastočne korešponduje s našimi
 výsledkami. Vzťah haplotypov k biochemickým markerom
kostného obratu v publikáciách nebol analyzovaný.
Podobne ako v prípade markerov kostného obratu ani pri
hladinách minerálov v sére (S-Ca,P) vo vzťahu k ESR hap-
lotypom nemáme dostupné údaje z literatúry. V rámci sle-
dovania vzťahu CALCR genotypov k markerom kostnej re-
modelácie a kalciofosfátového metabolizmu sme v našom
súbore nezaznamenali štatisticky významné rozdie ly. V do-
stupných publikáciách neboli tieto vzťahy analyzované.
V štúdii Harris et  al. [11] bol zistený preukazný vplyv
VDR/FokI polymorfizmu na koncentráciu biochemických
markerov kostného obratu v krvi: jedinci s genotypom FF
mali signifikantne nižšiu koncentráciu osteokalcínu a cross-
laps-ových markerov. Rovnaké výsledky dosiahli Falchetti
et  al. [30]. V rámci OC v našej práci môžeme pozorovať
 podobnú, avšak nepreukaznú tendenciu, naopak štatisticky
 významné rozdiely pri ALP a CTx vychádzali vyššie kon-
centrácie uvedených markerov u jedincov s heterozygotným
genotypom. V českej štúdii autori nezaznamenali preukazné
asociácie VDR/FokI genotypov s biochemickými markermi
kostnej remodelácie [31]. Koncentrácie osteokalcínu neboli
ovplyvnené VDR/ FokI polymorfizmom ani v štúdii
McClure et al. [34]. 

Kým vo viacerých európskych populáciách nebol zazna-
menaný signifikantný vplyv ESR polymorfizmov na BMD
[19,21,35], v holandskej populácii sa zistili signifikantné
asociácie genotypov pp a xx so znížením BMD [20].
Jakimiuk [16] v štúdii poľských postmenopauzálnych žien
uvádza vyššiu BMD u genotypu PP ako u genotypov Pp
a pp. Príčinou môže byť zvýšená senzitivita receptoru na
estrogény u nositelov alely P, čo podporujú aj ďalšie nálezy
ako skorší nástup menarché u žien s alelou p. Podobné vý-
sledky zaznamenal Salmen [36] vo fínskej štúdii a Willing
[32] v americkej štúdii bielych postmenopauzálnych žien.
V oboch prípadoch vykazoval genotyp pp signifikantne niž-
šie hodnoty BMD. Po viac ako 3-ročnom období sa však
rozdiely v hodnotách BMD medzi genotypmi pp a PP stie-
rali. Tento nález podporuje predpoklad pozitívneho vplyvu
genotypu PP na rast, maturáciu kosti a budovanie množstva
kostnej hmoty – PBM (peak bone mass). V americkej štúdii
vzťah genotypu pp k BMD krčku femoru nebol dokázaný.
Opačné výsledky zaznamenali Kobayashi et al. [8] v štúdii
japonských žien, kde nízke hodnoty BMD boli u pacientiek
s PP genotypom. Napokon metaanalýza 30-tich štúdií [37]
potvrdila pozitívny vplyv iba Xba I polymorfizmu na BMD.
Podobné výsledky zaznamenal Salmen [36] vo fínskej štú-
dii a Ivanova [17] v bulharskej štúdii, ktoré potvrdili vzťah
k nízkej BMD u genotypu xx. Navyše Ivanova [17] uvádza
vzťah genotypu xx len ku trabekulárnej kosti (stavce
a distálne predlaktie). Opačné výsledky uvádza Greendale
[38] v americkej štúdii, ktorá nepotvrdila vzťah Xba I poly-

morfizmu ku zníženej BMD. Naše výsledky čiastočne ko-
rešpondujú s výsledkami van Meurs et al. [20], avšak pozi-
tívne asociácie Xba I polymorfizmu s BMD sme nezistili,
čo podporuje kontroverzné výsledky predošlých štúdií.
V prípade Xba  I polymorfizmu tieto výsledky vysvetluje
Greendale [38] relatívne nízkou frekvenciou homozygot-
ných genotypov, čo limituje detekciu ich vplyvu na BMD.
Vzhľadom na lokalizáciu obidvoch polymorfizmov a pred-
poklad prítomnosti väzby medzi nimi by bolo možné očaká-
vať ich synergický vplyv na analyzované ukazovatele. Tieto
rozdiely naznačujú, že v prípade Pvu II a Xba I polymorfiz-
mov ide len o väzbové markery (čo podporujú výsledky
ostatných štúdií), alebo sú dôsledkom limitovaného počtu
analyzovaných jedincov. 

Z publikovaných prác je známy vplyv haplotypu Px na
nízku BMD v škótskej [13] a ruskej populácii [18]. Analýza
poľskej populácie postmenopauzálnych žien však nepreuká-
zala žiadnu asociáciu haplotypu Px ku BMD podobne ako
Van Meurs [20]. Haplotyp px vykazoval signifikantne pozi-
tívny vzťah ku zníženej BMD lumbálnej chrbtice, kým hap-
lotyp PX bol asociovaný so zvýšenou BMD lumbálnej chrb -
tice [16]. Van Meurs [20] v holandskej populácii tiež uvádza
signifikantný pokles BMD u haplotypu px a zvýšenú
BMD L chrbtice mali nositeľky haplotypu PX. Výsledky
asociácií CALCR genotypov s BMD vo svete nie sú jedno-
značné. V rôznych štúdiách, zahŕňajúcich populácie kau-
kazského pôvodu, boli zistené najvyššie hodnoty BMD pri
genotype TT [23]. Masi et  al. [12] zistili nízke hodnoty
BMD stavcov lumbálnej chrbtice u homozygotov CC v po-
rovnaní s heterozygotmi TC. Opačné výsledky zaznamenali
Taboulet [22] a Drews [25], ktorí zistili vyššie hodnoty
BMD krčku femoru u heterozygotov TC v porovnaní s nosi-
teľmi genotypu TT. Iné výsledky zaznamenali Zhang et al.
[39] v štúdii čínskej populácie, kde nositelia genotypu TC
mali signifikantne vyššiu BMD krčku femoru aj lumbálnej
chrbtice, ako u genotypu CC. V ČR boli zaznamenané sig-
nifikantné rozdiely v BMD medzi homozygotnými geno-
typmi, pričom vyššie hodnoty BMD dosahovali postme -
nopauzálne ženy s genotypom TT [24]. V našom súbore je
možné sledovať podobný trend, rozdiely však boli takmer
zanedbateľné a nedosiahli signifikantnú hladinu. Harris
et al. [11] vo svojej štúdii zistili preukazný vplyv VDR/FokI
polymorfizmu na BMD: jedinci s genotypom ff mali nižšiu
BMD ako homozygoti FF. Rovnaké výsledky dosiahli
Falchetti et al. [30]. V analýze postmenopauzálnych mexic-
kých žien bol tiež zaznamenaný vzťah k nízkej BMD krčku
femoru a lumbálnej chrbtice u genotypu ff v porovnaní s ge-
notypom FF [40]. Na druhej strane Lisker et al. [41] neza-
znamenali rozdiely v BMD medzi jednotlivými genotypmi.
V ČR boli tiež zistené signifikantné rozdiely v BMD medzi
VDR/FokI genotypmi, pričom ff genotyp disponoval nižšou
BMD [31]. 

Pri ESR polymorfizmoch neboli vo svete zaznamenané
signifikantné asociácie s výskytom fraktúr [42,43]. Vý -
sledky analýzy VDR/FokI nie sú jednoznačné. Moffett et al.
[44] zistili zvýšené riziko vzniku fraktúry u jedincov s ge-
notypom FF, na druhej strane Horst-Sikorska et  al. [45]
a Wengreen [27] nezaznamenali žiadne rozdiely medzi ge-
notypmi v tomto ukazovateli. V štúdii tureckej populácie
Bolu et  al. [46] zaznamenali signifikantne zníženú BMD
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 krčku femoru a zvýšený výskyt fraktúr u genotypu  Ff.
Naopak v populácii taiwanských žien bola nízka BMD
a 2,8krát vyššie riziko fraktúr tiel stavcov u genotypu  ff
v porovnaní s genotypom FF, čo čiastočne korešponduje
s našimi výsledkami. Pri CALCR/Alu  I polymorfizme je
známa práca Taboulet et al. [22], ktorí zistili znížené riziko
fraktúr pri heterozygotnom genotype. 

Záver
V rámci predikcie rizika vzniku osteoporózy možno na

základe našej analýzy považovať za najrizikovejší genotyp
ESR/pp, čo potvrdilo aj jeho zastúpenie v skupine jedincov
s fraktúrou, kde sme zaznamenali najväčšie rozdiely v po-
rovnaní so skupinou bez fraktúry (najvyššia hodnota χ2 tes-
tu). Naše výsledky však možno považovať za predbežné,
pretože počet pacientiek zaradených do štúdie vzhladom na
jej náročnosť bol nízky. Išlo o pilotnú štúdiu v rámci nitri-
anskeho kraja. Potvrdenie vzťahov polymorfizmov v kandi-
dátskych génoch k jednotlivým parametrom OP nám môže
v budúcnosti napomôcť pri vyhľadávaní rizikových skupín
(tzv. OP genotyp), pochopiť etiológiu, patogenézu a nájsť
senzitívne genotypy pre jednotlivé formy antiosteoporotic-
kej liečby. 
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Denosumab ATC skupina M05BX04

Charakeristika
Denosumab je plně humánní monoklonální protilátka

IgG2 izotypu, která se s vysokou afinitou a specificitou vá-
že na RANKL (receptor activator of nuclear factor NF-kap-
pa-B-ligand), významný stimulátor osteoklastogeneze a ak-
tivity osteoklastů, inhibuje tak jeho aktivitu ve vazbě na
osteoklasty a jejich prekurzory, což vede k poklesu počtu
osteoklastů, snížení jejich aktivity, stejně jako ke zkrácení
doby jejich přežití, a tím ke  snížení kostní resorpce [1].
K dispozici je ve formě injekcí (předplněné injekční stříkač-
ky obsahující 60 mg účinné látky v 1 ml roztoku), určených
k subkutánní aplikaci v intervalu 6 měsíců.

Indikační skupina
Léčba osteoporózy postmenopauzálních žen se zvýšeným

rizikem zlomenin. Léčba snižuje riziko zlomenin obratlo-
vých těl a periferního skeletu včetně proximálního femuru.

Účinnost na skelet
Denosumab snižuje kostní resorpci, zvyšuje denzitu kost-

ního minerálu (BMD) a zároveň zvyšuje mechanickou odol-
nost kostní tkáně [1].

Jednorázové subkutánní podání denosumabu postmeno-
pauzálním ženám vede k rychlému (do 12 hodin) poklesu
ukazatele osteoresorpce, N-terminálního telopeptidu (NTx)
v moči (o 70–80 % oproti výchozím hodnotám nebo place-
bu), který přetrvává po dobu 6 měsíců [2]. Obdobně se cho-
vá jiný marker osteoresorpce, sérový C-telopeptid (s-CTx),
jehož hodnoty významně klesají do tří dnů od podání de -
nosumabu [3]. Ukazatele kostní formace jsou po podání de -
nosumabu rovněž přechodně suprimovány [2,3]. Podávání
 denosumabu ve studii DECIDE v dávce 60 mg v intervalu
6 měsíců vedlo po jednom roce léčby u postmenopauzálních
žen k signifikantnímu nárůstu BMD bederní páteře, proxi-
málního femuru a distálního radia v porovnání s alendroná-
tem [4]. Denosumab vedl v porovnání s alendronátem též
k výraznější supresi ukazatelů kostního obratu. Ve studii
STAND, které se účastnily pacientky předléčené alendroná-

tem (průměrné trvání předchozí léčby 36 měsíců), došlo
k signifikantnímu nárůstu BMD ve všech měřených místech
u skupiny pacientek převedených na denosumab, ve srovná-
ní s pacientkami, které pokračovaly v léčbě alendronátem
[5]. 

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnoti-
la vliv dvouletého podávání denosumabu (60 mg s.c. kaž-
dých 6 měsíců) na BMD a kostní obrat u postmenopauzál-
ních žen s nízkou BMD (studie DEFEND). Denosumab po
24 měsících významně zvýšil BMD v oblasti bederní páte-
ře (6,5 vs. – 0,6 %; p < 0,0001) a významně zvýšil BMD
proximálního femuru, distálního radia i celotělovou BMD.
Kvantitativní počítačová tomografie (qCT) prokázala zvý-
šení volumetrické BMD v oblasti distálního radia, došlo též
ke zlepšení strukturálních parametrů v oblasti proximálního
femuru [6]. QCT vyšetření oblasti radia u 332 postmeno-
pauzálních osteopenických žen prokázalo, že dvouleté po-
dávání denosumabu v porovnání s placebem významně zvy-
šuje BMD, obsah kostního minerálu (BMC) trámčité
i kortikální kosti a též mechanickou odolnost kosti [7]. Úči-
nek denosumabu je reverzibilní [8]. Přerušení dvouleté léč-
by denosumabem v další studii vedlo během dvanácti měsí-
ců k poklesu BMD o 6,6 % v oblasti bederní páteře a 5,3 %
v oblasti kyčle. Opětovné podávání denosumabu zvýšilo
BMD v páteři o 9,0 % oproti výchozím hodnotám [8].

Vlivem denosumabu na snížení rizika zlomenin se zabý-
vala dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolo-
vaná studie FREEDOM, do níž bylo zařazeno 7 868 pacien-
tek [9]. Tříleté podávání denosumabu (60 mg s.c. á 6
měsíců) postmenopauzálním osteoporotickým ženám vedlo
v porovnání s placebem k 68% poklesu relativního rizika
zlomenin obratlů (2,3 % versus 7,2 %; p < 0,001) a 20% po-
klesu rizika neobratlových zlomenin (6,5 % versus 8,0 %;
p = 0,01), riziko zlomenin proximálního femuru bylo sníže-
no o 40 % (0,7 % versus 1,2 %; p = 0,04). Snížení relativ-
ního rizika vertebrálních zlomenin bylo v každém sledova-
ném roce studie obdobné: 61 %, 78 % a 65 % po 1., 2. a 3.
roce léčby. BMD bederní páteře se po podávání denosuma-
bu zvýšila za 3 roky o 9,2 %, v kyčli byl tento nárůst +6 %
(p < 0,001) [9].
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Vedlejší učinky a kontraindikace:
V randomizovaných, klinických, placebem kontrolova-

ných studiích s denosumabem či komparativních studiích
s denosumabem a alendronátem byl celkový výskyt nežá-
doucích příhod obdobný v léčených a placebových skupi-
nách. Nebyl zjištěn zvýšený výskyt hypokalcémie či malig-
nit v porovnání s placebem či alendronátem. Ve studii
FREEDOM byl v porovnání s placebem u pacientek, užíva-
jících denosumab, častější výskyt infekcí podkoží vč. erysi-
pelu (p = 0.002) [3–6,9,10].

Dávkování a doba podávání:
60 mg (1 ml) subkutánně 1x za 6 měsíců. Léčba by měla

být dlouhodobá vzhledem k reverzibilitě účinků denosuma-
bu. Probíhají a/nebo jsou hodnoceny studie s denosumabem
u postmenopausálních žen v trvání 5 až 10 let.

Souhrn
Významný antiresorpční efekt a účinnost denosumabu ve

smyslu snížení výskytu zlomenin osového i periferního ske-
letu byla prokázána u pacientek s postmenopauzální osteo-
porózou. Výhodou je podávání v šestiměsíčních intervalech
a nízký výskyt nežádoucích účinků [9,10].
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Zoledronát ATC skupina M05BA08

Charakteristika
Zoledronát je aminobisfosfonát s vysokou antiresorpční

účinností a velmi pevnou vazbou na kostní minerál (elimi-
nační poločas ze skeletu 1 rok). Po i.v. podání plazmatická
hladina dosahuje vrcholu na konci infuze, následuje rychlý
pokles koncentrace pod 1 % do 24 h, během této doby se
v kosti deponuje 61 % podané látky [1], zbytek je v nezmě-
něné podobě vyloučen ledvinami [2].

Indikační skupina
Zoledronát je indikován k léčbě osteoporózy u žen po me-

nopauze, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou proximál-
ního femuru. 

Účinnost na skelet
Rychlost nástupu účinku poměřovaná poklesem markerů

kostní resorpce je po aplikaci zoledronátu i.v. rychlejší než
při týdenní aplikaci alendronátu p.o. [3].

Zoledronát u postmenopauzálních žen s osteoporózou
snižuje úroveň markerů kostní novotvorby o 30 % (kostní
izoenzym ALP) resp. o 61 % (P1NP) i markerů kostní re-
sorpce o 61 % (β-CTx) pod výchozí hodnoty po roční léčbě.
Opakování dávky nevede k dalšímu snížení markerů kostní-
ho obratu. Efekt jedné aplikace 5 mg zoledronátu i.v. přetr-
vává minimálně 24 měsíců [4].

Léčba zoledronátem od 6. měsíce léčby významně zvyšu-
je BMD v oblasti bederní páteře, proximálních femurů
i distální části radia oproti léčbě placebem. Po třech letech
ve srovnání s placebem došlo ke zvýšení BMD v bederní
páteři o 6,7 %, v oblasti Total Hip o 6,0 %, v krčku femuru
o 5,1 % a v distální části radia o 3,2 %.

Základní data o účinnosti zoledronátu na riziko zlomenin
poskytly 2 studie HORIZON. Studie HORIZON-PFT (Pivo -
tal Fracture Trial, primární cíl: zlomeniny obratlových těl
a zlomeniny proximálního femuru) [5] zkoumala vliv apli-
kace zoledronátu v roční dávce 5 mg ve 3 po sobě následu-
jících letech u postmenopauzálních žen s osteoporózou
s předchozími zlomeninami obratlových těl i bez nich
(n = 7 736). Tříletá léčba zoledronátem snížila výskyt zlo-
menin obratlů o 70 % (RR 0,30, 95% CI 0,24–0,38), výskyt
zlomenin proximálního femuru o 41 % (RR 0,59; 95% CI,
0,42–0,83). Významně snížen byl i výskyt nevertebrálních
zlomenin (o 25 %), všech klinických zlomenin (o 33  %)
a symptomatických zlomenin obratlů (o 77 %). 

Do studie HORIZON-RFT (Recurrent Fracture Trial, pri-
mární cíl: klinické zlomeniny) byli zařazeni pacienti po chi-
rurgickém ošetření zlomeniny proximálního konce kosti ste-
henní, kterým byla v období do 3 měsíců po zlomenině
aplikována první dávka zoledronátu [6]. Aplikace zoledro-
nátu byla spojena s 35% snížením rizika klinických zlome-
nin (RR 0,65; 95% CI 0,50–0,84), což zahrnovalo význam-
né snížení rizika zlomenin obratlů (RR 0,54; 95% CI
0,32–0,92) i nevertebrálních zlomenin (RR 0,73; 95% CI
0,55–0,98). Významnosti ve snížení výskytu druhostran-
ných fraktur proximálního femuru nebylo v celém souboru
dosaženo 0,70 (RR 0,73; 95% CI 0,41–1,19) [7]. Bylo však
zjištěno, že riziko refraktur proximálního femuru je nižší
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u pacientů, u nichž byl zoledronát aplikován v delším než
dvoutýdenním  odstupu od první zlomeniny proximálního
femuru (RR 0,52; 95% CI 0,28–0,95) [8], což se promítá
i do doporučení pro klinickou praxi. 

Dávkování a doba podávání
Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporó-

zy je 5 mg zoledronátu v jednorázové intravenózní infuzi, tr-
vající minimálně 15 minut, která se podává jednou za rok.
U pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru je
doporučeno podat nárazovou dávku 50 000–125 000 IU vi-
tamínu  D perorálně nebo intramuskulárně. Výskyt reakce
akutní fáze po aplikaci zoledronátu lze snížit podáním para-
cetamolu nebo ibuprofenu krátce po infuzi. 

Vedlejší účinky
Léčba zoledronátem může být spojena s reakcí akutní fá-

ze během prvních 3 dnů po aplikaci (horečka, myalgie, pří-
znaky chřipky, artralgie, cefalea), jejíž výskyt byl 31,6  %
oproti 6,2 % v placebové skupině (p < 0,001). Výskyt těch-
to příznaků se výrazně snížil po následných dávkách zoled-
ronátu [5]. Ve studii HORIZON-PFT byl podíl závažných
fibrilací u pacientů na zoledronátu 1,3 %, u pacientů na pla-
cebu 0,5 % (p < 0,001). Výskyt renálních nežádoucích účin-
ků se ve studiích s osteoporózou nelišil v léčené a placebo-
vé skupině, je však doporučeno brát zřetel na možnost
snížení ledvinných funkcí u rizikových pacientů (pacienti
současně užívající jiné léky ovlivňující činnost ledvin)
a stav hydratace [2]. 

Souhrn
Aplikace zoledronátu pacientům s osteoporózou (postme-

nopauzální ženy, pacienti po zlomenině proximálního femu-
ru) je spjata se snížením výskytu zlomenin obratlových těl,
zlomenin proximálního femuru i nevertebrálních zlomenin
jako celku. 
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Intaktní parathormon ATC skupina 
(hPTH/1-84/) H05AA03

Charakteristika
Intaktní parathormon hPTH(1-84) je celou molekulou en-

dogenního lidského parathormonu, připravenou rekombi-
nantní technologií. 

Na rozdíl od kontinuální hypersekrece parathormonu, kte-
rá vede k rozvoji osteoporózy na podkladě zvýšené úrovně
kostní remodelace s převahou osteoresorpce, intermitentní
aplikace intaktního parathormonu stimuluje kostní novo-
tvorbu relativně více než kostní resorpci [1].

Indikační skupina
Intaktní parathormon je indikován pro léčbu osteoporózy

postmenopauzálních žen ve vysokém riziku zlomeniny.

Účinnost na skelet
Aplikace PTH(1-84) vede k výrazným vzestupům marke-

rů kostní novotvorby. Nárůst kostního izoenzymu ALP je
významný už po měsíční aplikaci, vrcholu je dosaženo po
6–12 měsících [2]. Roční podávání PTH (1-84) zvyšuje
hodnoty P1NP o 150 %, přičemž zvýšení o 60 % je patrné
ještě po 18 měsících léčby [3]. Kostní resorpce poměřovaná
hodnotami sérového CTX narůstá později a po roce léčby je
zvýšena zhruba o 100 % [3]. Po 18 měsících léčby je jiný
marker kostní resorpce (NTX v moči) zvýšen zhruba o 85 %
[2].

Aplikace PTH(1-84) po dobu 18 měsíců zvyšuje BMD
bederní páteře o 6,9 % ve srovnání s placebem, významné
jsou i rozdíly v krčku femuru (+2,5 %) a oblasti Total Hip
(+2,2 %) (p < 0,001) [2]. Pokračování v aplikaci PTH (1-84)
po dobu dalších 6 měsíců vede k mírnému nárůstu BMD be-
derní páteře (studie OLES, otevřená extenze studie TOP –
viz níže) [4,5].

Osmnáctiměsíční léčba PTH(1–84) zvyšuje oproti place-
bu objem trámčité kosti o 45–48 % (p = 0,031 resp. 0,036
dle metodiky), hraničně významně je zvýšen i počet trámců
(p = 0,093, resp. 0,046 dle metodiky) a příznivě ovlivněn in-
dex strukturálního modelu (SMI), popisující biomechanické
charakteristiky průřezu kostních trámců (p = 0,046). Nebyl
zjištěn vliv PTH(1–84) na tloušťku kortikální kosti; její po-
rozita byla oproti placebu nevýznamně zvýšena (p = 0,074)
[6].

Vliv PTH (1-84) na zlomeniny byl zkoumán v rámci stu-
die Treatment of Osteoporosis with Parathyroid hormone
(TOP) u 2 532 postmenopauzálních žen s nízkou hodnotou
BMD v oblasti proximálního femuru nebo bederní páteře.
Toto placebem kontrolované sledování trvalo 18 měsíců.
Prevalence zlomenin obratlových těl na počátku léčby byla
18,6 %. Výskyt nových nebo zhoršených zlomenin obratlů
(primární cíl studie) byl 3,4 % v placebové skupině a 1,4 %
ve skupině užívající 100  μg PTH (1-84) denně, relativní 
riziko bylo při léčbě sníženo o 58  % (RR 0,42; 95% CI
0,24–0,72). V podskupině pacientek s prevalentní zlomeni-
nou obratle před zahájením léčby bylo relativní snížení rizi-
ka zlomenin obratlů 53 % (RR 0,47; CI 0,23–0,98). Výskyt
nevertebrálních zlomenin se nelišil v placebové skupině
(5,8 %) a skupině s PTH (1-84) (5,6 %) [2]. 
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Užití PTH (1-84) v kontextu současné a navazující léčby
osteoporózy

Současná aplikace PTH (1-84) a alendronátu má menší
vliv na plošnou i volumetrickou BMD než samostatná apli-
kace PTH [3], a proto kombinace PTH (1-84) a antiresorpč-
ního preparátu většinou nebývá doporučována. Po ukončení
kúry PTH (1-84) je doporučeno navázat antikatabolickou
léčbou, která dokáže zabránit poklesu BMD, k němuž po
ukončení léčby PTH (1-84) dochází [4].

Dávkování a doba podávání
PTH (1-84) je aplikován denně v podkožní injekci obsa-

hující 100  μg účinné látky speciálním injektorem. Trvání
léčby je stanoveno na 24 měsíců. 

Vedlejší účinky
Celkový výskyt nežádoucích příhod v léčených skupinách

studií TOP [2], PaTH a POWER [7] a ve skupinách place-
bových byl obdobný.

Hyperkalcémie byla popsána u 25,3 % pacientů užívají-
cích PTH (1-84) [8], přičemž incidence se v jednotlivých
klinických studiích lišila podle vstupních kritérií (12–28 %)
[2,9,10]. Hyperkalciurie se vyskytla u 39,3 % pacientek lé-
čených přípravkem PTH (1-84). Hyperkalcémie byla pře-
chodná a popsána nejčastěji v prvních 3 měsících léčby [8].
Dalšími významně častějšími (vše ≤  0,001) nežádoucími
účinky byly nevolnost (PTH (1-84) 22,6 % vs. placebo
9,2 %), bolesti hlavy (28,5 % vs. 23 %) a zvracení (7,4 %
vs. 4,3 %) [2].

Souhrn
Léčba PTH (1-84) je vhodná u pacientů, u nichž není do-

savadní efekt antikatabolické léčby postačující, a zvláště
vhodná u pacientů s těžkými formami osteoporózy, ve vy-
sokém riziku zlomenin. 
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Ze světové literatury

Eur J Epidemiol. 2010 May;25(5):325–331
Leisure time physical activity in adulthood is positively
 associated with bone mineral density 22 years later. The
Tromsø study.
Morseth B, Emaus N, Wilsgaard T, Jacobsen BK, Jør -
gensen L.

Ačkoli o souvislosti mezi fyzickou aktivitou a denzitou
kostního minerálu (BMD) není pochyb, dlouhodobá závis-
lost fyzické aktivity v dospělosti a BMD v pozdějších letech
byla studována jen zřídka. Tento cíl si vytkla uvedená popu-
lační studie. Autoři vyšetřili 1 766 mužů a 1 451 žen ve vě-
ku 20–54 let. Stav jejich skeletu byl ověřen o 22 let později
v rámci norské populační studie. Na začátku i při kontrole
probandi vyplnili dotazník o fyzické aktivitě ve volném ča-
se. Pomocí rtg absorpciometrie jim byla změřena plošná
BMD (aBMD) v oblasti proximálního femoru a na předlok-
tí. Vztahy mezi aBMD a fyzickou aktivitou se posuzovaly
pomocí lineárních modelů. Autoři zachytili pozitivní lineár-
ní trend hodnot aBMD vůči míře fyzické aktivity u žen
a u mužů, i po korekci na počáteční věk, výšku, hmotnost
a nikotinismus (P  <  0,05). Vztah mezi aBMD a fyzickou
 aktivitou byl souhlasný na všech hodnocených místech (cel-
kový proximální femur, krček, trochanter; distální či ultra-
distální předloktí). V podskupině 2 436 mužů a žen mlad-
ších 70 let bylo zjištěno, že ti, kteří vedli sedavý způsob
života, již od počátku sledování (6 %) měli nižší aBMD než
ti, kteří byli po celou dobu středně či více aktivní (71 %)
(P ≤ 0,01). Studie ukazuje, že fyzická aktivita ve volném ča-
se je spjata s vyšší aBMD a poklesem rizika osteoporózy
v pozdějším životě.

N Engl J Med. 2010 May 13;362(19):1761–1771
Bisphosphonates and Fractures of the Subtrochanteric or
Diaphyseal Femur.
Black DM, Kelly MP, Genant HK, Palermo L, Eastell R,
Bucci-Rechtweg C, Cauley J, Leung PC, Boonen S, Santora
A, de Papp A, Bauer DC.
the Fracture Intervention Trial and HORIZON Pivotal
Fracture Trial Steering Committees.

Hromadí se zprávy o možných atypických zlomeninách
femoru při léčbě bisfosfonáty. Populační studie tuto asocia-
ci nepodporuje. Autoři se snažili najít příslušná data v ran-
domizovaných studiích. Metodika: k sekundární analýze
byly použity tři velké klinické studie s náhodným výbě-
rem  – Fracture Intervention Trial (FIT), FIT Long-Term
Extension (FLEX) a Health Outcomes and Reduced
Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly (HORIZON)
Pivotal Fracture Trial (PFT). Autoři prošli veškeré záznamy
o zlomeninách a rtg dokumentaci (byla-li dostupná) všech
fraktur femoru, aby našli ty, jež se vyskytly pod malým tro-
chanterem a nad distální metafýzou a mohly patřit k atypic-
kým zlomeninám. Bylo spočítáno relativní riziko pro sub -
trochanterické a diafyzální fraktury pro každou uvedenou
studii. 

Výsledky: U 14 195 žen z těchto studií bylo zkoumáno
284 záznamů o zlomenině. Jako subtrochanterické či diafy-

zální bylo možno označit celkem 12 fraktur, které utrpělo
deset žen. Kombinované riziko činí 2,3 na 10 000 paciento-
roků. V porovnání s placebem dosáhlo u alendronátu ve stu-
dii FIT relativní riziko 1,03 (95% interval spolehlivosti
CI  0,06–16,46); u zoledronátu ve studii HORIZON 1,5
(95% CI 0,25–9,00); u alendronátu v prodloužené studii
FLEX 1,33 (95% CI 0,12–14,67). Ačkoli nárůst rizik není
významný, intervaly spolehlivosti jsou velmi široké. 

Závěr: Výskyt subtrochanterických či diafyzálních zlome-
nin femoru je velmi vzácný, a to i u žen léčených bisfosfo-
náty až po dobu deseti let. Vzestup rizika při užívání bisfos-
fonátů není statisticky významný, nicméně tato analýza
nemá ještě dostatečnou průkaznost, aby mohl být stanoven
definitivní závěr.

Curr Med Res Opin. 2010 May;26(5):1193–201.
Efficacy of vitamin D3 supplementation in preventing frac-
tures in elderly women: a meta-analysis.
Bergman GJ, Fan T, McFetridge JT, Sen SS.

Účinnost vitamínu D v prevenci pádů a zlomenin byla
ukázána v mnoha klinických studiích. Nicméně v poslední
době se objevují nové otázky ohledně vhodné dávky vitamí-
nu D k suplementaci a její účinnost na prevenci zlomenin
nezávislou na podávání kalcia u různých typů fraktur.
Autoři zkoumali účinnost dávky 800 IU vitamínu D3 podá-
vané denně postmenopauzálním ženám ve vztahu ke změně
denzity kostního minerálu a k zábraně fraktur. Metodika:
Posouzení kontrolovaných studií porovnávajících u postme-
nopauzálních žen účinnost cholekalciferolu vůči placebu
spolu se suplementací kalciem nebo bez ní, zařazených
v databázi Medline a Embase. 

Výsledky: Požadavku vyhovělo osm kontrolovaných stu-
dií, jichž se celkem zúčastnilo 12 658 žen. 6 089 z nich do-
stávalo vitamín D3, 6 569 placebo (s kalciem nebo bez něj).
Vitamín D3 spolu s kalciem měl oproti placebu příznivý
vliv na incidenci nevertebrálních zlomenin (poměr rizika
OR 0,77; 95% interval věrohodnosti CL 0,6–0,93) i fraktur
v oblasti kyčle (OR 0,70; 95% CL 0,53–0,90), přičemž cel-
kový vliv na zlomeniny nevertebrální a mimo kyčel byl  více
neurčitý (OR 0,84; 95% CL 0,67–1,04). V porovnání vůči
suplementaci kalcia snižuje vitamín D3 s vápníkem inci-
denci nevertebrálních zlomenin (OR 0,68; 95% CL
0,43–1,01), ale ne incidenci fraktur v oblasti kyčle (OR
1,03; 95% CL 0,39–2,25). Tuto analýzu limituje malý počet
nalezených studií a heterogenita zúčastněných populací. 

Závěr: Metaanalýza podporuje použití vitamínu D3
v dávce 800  IU denně ke snížení incidence osteoporotic-
kých zlomenin u seniorek. Kombinace vitamínu D3 s kal -
ciem je pro prevenci nevertebrálních fraktur mimo kyčel vý-
hodnější než vápník samotný.

JAMA. 2010 May 12;303(18):1815–1822.
Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in
older women: a randomized controlled trial.
Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, Simpson  JA,
Kotowicz MA, Young D, Nicholson GC.
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Řádná saturace vitamínem D je považována za významný
faktor snížení počtu pádů a zlomenin, nicméně adherence
k dennímu podávání je nízká. Autoři chtěli zjistit, zda jedna
roční perorální dávka 500 000 IU cholekalciferolu podaná
starším ženám na podzim či v zimě může adherenci zlepšit
a příznivě ovlivní pády i fraktury. Design: Studie byla dvo-
jitě zaslepená, placebem kontrolovaná. Účastnilo se jí 2 256
žen ve věku 70 nebo více let, u nichž se předpokládalo vy-
soké riziko zlomeniny. Tyto ženy dostávaly vždy od podzi-
mu do zimy jednorázovou dávku 500 000 IU cholekalcife-
rolu nebo placeba po dobu 3–5 let. Pády a zlomeniny byly
zaznamenávány po měsíci, detaily ověřovány telefonicky.
Podskupina 137 náhodně vybraných žen podstoupila opa -
kované odběry krve k vyšetření plazmatické koncentrace
25-hydroxyvitamínu D a parathormonu. 

Výsledky: Ženy, které dostávaly cholekalciferol, utrpěly
171 zlomenin; v placebové skupině došlo ke 135 zlomeni-
nám. 837 žen na vitamínu D upadlo 2 892krát (83,4 pádů na
100 osobo-roků), 769 žen na placebu upadlo 2 512krát (72,7
pádů na 100 osobo-roků), tj. poměr 1,15; 95% interval spo-
lehlivosti CI 1,02–1,30, p = 0,03. Zlomeniny byly častější ve
skupině s vitamínem D než s placebem (RR 1,26; 95% CI
1,00–1,59; p = 0,047). Post hoc analýza ukázala časovou zá-
vislost pádů. Průměrná bazální plazmatická koncentrace
kalcidiolu ve vyšetřované podskupině dosahovala 49 nmol/l.
Méně než 3 % vzorků obsahovala méně než 25 nmol/l kal-
cidiolu. Ve skupině léčené cholekalciferolem stoupla kon-
centrace kalcidiolu na 120 nmol/l měsíc po podání, po třech
měsících činila přibližně 90 nmol/l a zůstala vyšší než v pla-
cebové skupině po celý rok. 

Závěr: Jednorázové perorální podání vysoké dávky chole-
kalciferolu u seniorek vede ke zvýšení rizika pádu a fraktu-
ry.

World J Surg. 2010 May;34(5):993–1000.
Outcome of total parathyroidectomy and autotransplanta -
tion as treatment of secondary and tertiary hyperparathy -
roidism in children and adults.
Kievit AJ, Tinnemans JG, Idu MM, Groothoff JW,
Surachno S, Aronson DC.

Účinnost a bezpečnost léčby sekundární a terciární hyper-
paratyreózy pomocí totální paratyreoidektomie s autotrans-
plantací je prokázaná u dospělých, nikoli u dětí. Při chro-
nickém onemocnění ledvin s hyperparatyreózou nelze na
děti a dospívající pohlížet zjednodušeně jako na mladé do-
spělé. Cílem této retrospektivní studie bylo posoudit, zda
paratyreoidektomie s autotransplantací tělíska na předloktí
je u dětí stejně účinná a bezpečná jako u dospělých.
Metodika: Autoři získali ze své databáze údaje o 64 dospě-
lých a 8 dětech léčených pro hyperparatyreózu. Porovnali
jejich demografické a operační nálezy, stejně jako pre-
a post operační laboratorní hodnoty. 

Výsledky byly posouzeny ve vztahu se všemi dostupnými
literárními údaji o paratyreoidektomii u dětí pro sekundární
či terciární hyperparatyreózu (n = 11). 

Výstup: U dospělých dosahovalo před operací kalcium
hodnot 2,67 ± 0,29 mmol/l a plazmatická koncentrace pa-
rathormonu (PTH) 120 ± 86 pmol/l. U dětí byla před opera-
cí kalcémie 2,62 ± 0,20 mmol/l a PTH dosahovalo 80 ± 38
pmol/l. Po výkonu klesá u dospělých kalcémie na
2,39 ± 0,23 mmol/l, PTH se snížil na 30 ± 53 pmol/l. Tytéž

pooperační hodnoty u dětí činily 2,41  ± 0,16 mmol/l
a 26 ± 33 pmol/l. Účinnost paratyreoidektomie s autotrans-
plantací u dětí dosáhla 75 %, u dospělých 72 %, rozdíl není
statisticky významný. 

Závěr: Posouzení paratyreoidektomie u dětí pomocí vlast-
ních nálezů v kombinaci s literárními údaji dovoluje usou-
dit, že paratyreoidektomie s autograftem na předloktí je
u dětí a dospívajících stejně účinnou terapií sekundární
a terciární hyperparatyreózy jako u dospělých.

Eur J Endocrinol. 2010 Apr;162(4):805–811
Cholecalciferol loading dose guideline for vitamin D-defi-
cient adults.
van Groningen L, Opdenoordt S, van Sorge A, Telting D,
Giesen A, de Boer H.

Deficit vitamínu D je v populaci velmi častý. Prozatím ne-
existují doporučené postupy založené na důkazech, jak po-
stupovat při korekci s použitím vysoké dávky cholekalcife-
rolu per os. Autoři proto léčili 208 vitamín D deficitních
osob (25-hydroxyvitamín D v séru pod 50 nmol/l) ve věku
18–88 let perorálním podáváním cholekalciferolu v násle-
dujících režimech: 25 000 IU každých čtrnáct dní po 8 týd-
nů (celková dávka 100 000 IU); 25 000 IU každý týden po
6 týdnů (celková dávka 150 000 IU); nebo 25 000 IU každý
týden po 8 týdnů (celková dávka 200 000 IU). Vzorky krve
byly odebrány před zahájením studie a deset dní po podání
poslední dávky cholekalciferolu. 

Výsledky: Většina sledovaných měla na počátku význam-
ný deficit vitamínu D, v 76 % 25-hydroxyvitamín D nedo-
sahoval v séru koncentrace ani 30 nmol/l. Kumulativní dáv-
ka cholekalciferolu 100 000 IU; 150 000 IU a 200 000 IU
zvýšila střední sérovou koncentraci 25-hydroxyvitamínu D
o 29 nmol/l (95% interval spolehlivosti CI 23–35 nmol/l); 
o 43 nmol/l (95% CI 36–50 nmol/l) a o 69 nmol/l (95% CI
64–75 nmol/l). Změna 25-hydroxyvitamínu D měla vztah
k dávce na jednotku tělesné hmotnosti (r2  =  0,38;
P < 0,0001) a je možné ji popsat rovnicí: delta 25-hydroxy-
vitamínu D = 0,025 x (dávka na kg tělesné hmotnosti).

Závěr: Dávku cholekalciferolu, potřebnou k dosažení cí-
lové plazmatické koncentrace kalcidiolu 75 nmol/l, můžeme
vypočítat jako: dávka v IU = 40 x (75-serová koncentrace
25-hydroxyvitamínu D) x tělesná hmotnost.

Fortschr Neurol Psychiatr. 2010 Mar;78(3):161–167
Psychiatric Disorders in Elderly Patients Caused by
Disturbed Calcium Metabolism.
Hewer W, Stark HW.

Jedná se o kazuistiky tří pacientů odeslaných na psychiat-
rii pro duševní chorobu v souvislosti s významnou patologií
metabolismu kalcia: u 69letého muže s již dříve popsanou
depresí se rozvinula pokročilá deteriorace psychického sta-
vu v důsledku hyperkalcemie při adenomu parathyreoidey;
90letý muž přišel k léčbě organické afektivní a deliriózní
poruchy způsobené těžkou hyperkalcémií v důsledku bron-
chiálního karcinomu a 79letá žena byla odeslána pro smíše-
ný depresivní a anxiózní syndrom s těžkou hypokalcémií
a hypomagnesemií způsobenou malabsorpcí při Crohnově
nemoci. Přestože všichni tito nemocní byli již předtím vy-
šetřováni, na vztah jejich poruchy minerálního metabolismu
a psychického stavu nikdo nepomyslel. Ve všech uvedených
případech vedla léčba poruchy elektrolytů přinejmenším
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k dočasnému zlepšení jejich psychické symptomatologie.
Autoři chtěli poukázat na situaci přestárlých multimorbid-
ních pacientů, u nichž je etiologický vztah poruchy metabo-
lismu kalcia a širokého spektra psychiatrických syndromů
zřejmě často podceněn.

Bone. 2010 Mar;46(3):660–665. 
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 podávání ibandronátu i.v. injekcí (během 15–30 se-
kund) vedlo k významnějšímu nárůstu denzity kostního mi-
nerálu než denní aplikace ibandronátu per os (P < 0,001).
Ženy dostávaly ibandronát i.v. buď 2 mg každé 2 měsíce
 nebo 3 mg každé 3 měsíce, případně perorálně 2,5 mg den-
ně. Placebo i.v. i per os bylo podáváno v témže režimu.
Podskupina žen uvedené studie (n = 109/1395) podstoupila
transiliakální kostní biopsii, která měla zhodnotit vliv iban-
dronátu na nově tvořenou kostní tkáň a remodelaci. Všechny
získané vzorky kostní tkáně byly kvalitativně histologicky
zhodnoceny a 89 vzorků bylo shledáno vhodných k prove-
dení kvantitativní histomorfometrie. Po dvou letech terapie
ibandronátem si trabekulární kost udržela normální struktu-
ru bez nálezu vláknité kosti, fibrózy dřeně, toxických změn
na buňkách či jiných kvalitativních abnormit. Lehce sníže-
ná síla a objem osteoidu s normální minerální apozicí v po-
rovnání se zdravými postmenopauzálními ženami ukazuje
na zachování neporušené primární mineralizace nově tvoře-
né tkáně. U všech aktivně léčených žen se vlivem ibandro-
nátu zmenšuje povrch osteoidu, mineralizovaný povrch kos-
ti i aktivační frekvence. Míra formace kosti (bone formation
rate/bone volume a bone formation rate/bone surface) byla
u skupiny léčené 3 mg ibandronátu asi 5x nižší než u zdra-
vých postmenopauzálních žen. Nicméně histomorfometric-
ká analýza prokázala, že nově tvořená kostní tkáň má u lé-
čených žen při snížené remodelaci normální mikrostrukturu
i mineralizaci.

Calcif Tissue Int. 2010 Oct;87(4):285–297
Cannabinoids and Bone: Friend or Foe?
Idris AI, Ralston SH.

Je známo, že systém endogenních kanabinoidů se účastní
regulace řady fyziologických dějů včetně kontroly chuti
k jídlu a energetické bilance, vnímání bolesti a imunitních
reakcí. Nedávno se přišlo na fakt, že endogenní kanabinoi-
dy mají svoji roli také v řízení metabolismu kostní tkáně.
Jsou to hydrofobní molekuly vznikající hydrolýzou mem-
bránových fosfolipidů. Tyto substance stejně jako kanabino-
idy, získané z rostlin nebo syntetické reagují s kanabinoid-
ními receptory 1. (CB1) a 2. (CB2) typu a také s receptorem
GPR55, který ovlivňuje řadu signálních drah na buněčné
úrovni. Endokanabinoidy tvoří i kostní tkáň, ale mechaniz-
mus řídící jejich tvorbu není znám. Pokusy se zvířaty s cíle-
nou inaktivací kanabinoidních receptorů ukázaly jejich klí-
čovou úlohu v kostním metabolismu. Myši s deficitem CB1
dosáhly vysokého množství kostní hmoty v důsledku poru-
chy funkce osteoklastů, ale spolu s postupujícím věkem
u nich došlo k osteoporóze následkem poškozené formace

kosti a nahromadění tuku v kostní dřeni. Myši s deficitem
CB2 si vytvářely normální množství kostní hmoty, ale po-
stupně se u nich rozvinula osteoporóza při zvýšeném kost-
ním obratu s rozpojením dějů resorpce a formace kosti.
U myší s deficitem GPR55 se vytvořilo větší množství kost-
ní hmoty pro poruchu resorpční aktivity osteoklastů, ale
 formace kosti zůstala nedotčena. Kanabinoidy vytváří také
synovie a preklinické studie prokázaly, že ligandy kanabi-
noidních receptorů jsou účinné v terapii kloubních zánětů.
Tato fakta svědčí pro to, že kanabinoidní receptory a enzy-
my odpovědné za tvorbu či degradaci jejich ligandů jsou dů-
ležitou součástí kostní remodelace a mají své místo v pato-
genezi kloubních onemocnění.

J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):4380–4387.
Characterization of and Risk Factors for the Acute-Phase
Response after Zoledronic Acid.
Reid IR, Gamble GD, Mesenbrink P, Lakatos P, Black DM.

Intravenózní bisfosfonáty často způsobí reakci akutní fáze
(acute-phase response; APR), ale její přesný průběh, frek-
vence a rizikové faktory k ní vedoucí dosud systematicky
studovány nebyly. A to bylo cílem této práce. Autoři využi-
li záznamů o nežádoucích účincích léků z velké randomizo-
vané multicentrické mezinárodní studie, které se zúčastnilo
7 765 postmenopauzálních žen s osteoporózou. Nemocné
dostávaly jednou ročně infuzi 5 mg kyseliny zoledronové
nebo placebo. Hodnoceny byly vedlejší reakce, jež se obje-
vily do tří dnů po aplikaci infuze. Více než třicet typů nežá-
doucích účinků bylo významně častějších ve skupině léčené
kyselinou zoledronovou a byly souhrnně pokládány za sou-
část APR. Autoři je rozdělili do pěti skupin: horečka; mu-
skuloskeletální obtíže (bolest a otok kloubu); gastrointesti-
nální problémy (bolesti břicha, zvracení, průjem); oční
záněty; celkové (včetně únavy, nasofaryngitidy či otoků). Ve
skupině s kyselinou zoledronovou mělo po první infuzi
APR 42,4 % osob v porovnání s 11,7 % ze skupiny place-
bové. Všechny projevy APR měly nejčastěji začátek během
prvního dne po podání infuze, průměrně trvaly tři dny a je-
jich tíže byla v 90 % případů hodnocena jako slabá či mír-
ná. Postupnou regresí se ukázalo, že APR je častější
u Asiatů (mimo Japonce), mladších jedinců a těch žen, kte-
ré užívaly nesteroidní antiflogistika. Méně často byly posti-
ženy kuřačky, ženy s diabetem, s terapiíí perorálními bisfos-
fonáty v osobní anamnéze a obyvatelé Latinské Ameriky
(P < 0,05 pro všechny). 

Závěr: Tato analýza charakterizuje APR a poprvé posky-
tuje přehled rizikových faktorů vedoucích k APR. Navzdory
relativně vysokému výskytu APR jen zřídka v této studii
vedla k přerušení léčby.

Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol. 2010
Aug;38(4):169–177.
Inhibition of the osteoclast activity with the application of
recombinant murine RANK protein.
Tang P, Zhang L, Xu M, Zhang L, Wang Y.

Autoři zjišťovali vliv rekombinantního myšího RANK na
aktivitu osteoklastů. Samice kmene Wistar podstoupily
oboustrannou ovarektomii a dostaly intraabdominálně solu-
bilní RANK v dávce 5 mg/kg. Byly u nich sledovány para-
metry kostního metabolismu, denzita kostního minerálu
a histomorfologie kosti. 
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Výsledky: V porovnání s kontrolní skupinou u těchto zví-
řat významně klesal počet TRAP-pozitivních osteoklastů
a resorpčních kavit v kosti. Denzitu kostního minerálu měly
léčené samice významně zvýšenou a aktivitu osteoklastů
takřka zablokovanou. 

Závěry: Rekombinantní myší RANK dokáže potlačit dife-
renciaci osteoklastů a zabránit ztrátě kostní hmoty po ova-
rektomii.

J Bone Miner Res. 2010 Nov;25(11):2267–2294.
Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures:
report of a task force of the American Society for Bone and
Mineral Research.
Shane E, Burr D, Ebeling PR, Abrahamsen B, Adler RA,
Brown TD, Cheung AM, Cosman F, Curtis JR, Dell  R,
Dempster D, Einhorn TA, Genant HK, Geusens P, Klaus -
hofer K, Koval K, Lane JM, McKiernan F, McKinney R,
Ng A, Nieves J, O'Keefe R, Papapoulos S, Sen HT, van der
Meulen MC, Weinstein RS, Whyte M; 
American Society for Bone and Mineral Research.

Zprávy o vztahu dlouhodobé léčby bisfosfonáty a atypic-
kých frakturách femoru přiměly vedení American Society
for Bone and Mineral Research (ASBMR) jmenovat pra-
covní skupinu k řešení tohoto problému. Multidisciplinární
skupina expertů prošla dostupné literární prameny, pojedná-
vající o atypických zlomeninách femoru i preklinické stu-
die, jež by mohly pomoci pochopit jejich patogenezi. Byla
vytvořena definice daného pojmu tak, aby příští studie in-
formovaly o téže situaci. Pracovní skupina určila hlavní
a vedlejší charakteristiky kompletní a nekompletní atypické
fraktury femoru a doporučila, aby k prohlášení konkrétní
zlomeniny femoru za atypickou byla třeba všechna „velká
kritéria“ – lokalizace v subtrochanterické oblasti; příčná ne-

bo mírně sešikmená orientace lomu; žádné nebo minimální
průvodní trauma; zahrocení střední části, je-li fraktura kom-
pletní, nejde o zlomeninu tříštivou. Vedlejší charakteristiky
zahrnují vztah k síle kortexu, prodromální bolest, obou-
stranné postižení, opožděné hojení, současné další komor -
bidity a působení farmak včetně bisfosfonátů, jiných antire-
sorptiv, glukokortikoidů či inhibitorů protonové pumpy.
Věrohodnost s možnou souvislostí dlouhodobé léčby bisfos-
fonáty dodávají preklinická data hodnotící účinky bisfosfo-
nátů na tvorbu příčných vazeb a zrání kolagenu, nahroma-
dění mikrofraktur a pokročilou glykosylaci konečných
produktů, mineralizaci, remodelaci, vaskularizaci a angio-
genezi. Podle publikovaných i nepublikovaných údajů a ce-
losvětově rozšířeného podávání bisfosfonátů je incidence
atypické zlomeniny femoru v závislosti na léčbě bisfosfoná-
ty zřejmě velice nízká, zejména v porovnání s počty fraktur
obratlů, proximálního femoru i jiných zlomenin, jimž je te-
rapií zabráněno. Navíc příčinná souvislost mezi bisfosfoná-
ty a atypickými frakturami dosud prokázána nebyla.
Nicméně nedávná pozorování svědčí o faktu, že riziko stou-
pá s dobou expozice a existuje obava, že nedostatek infor-
movanosti a nedbalá evidence pravou incidenci těchto pří-
hod zakrývají. Vzhledem k tomu, že atypické zlomeniny
femoru jsou vzácné, pracovní skupina doporučuje, aby
vznikla specifická klasifikace a metodika evidence včetně
mezinárodního registru. To umožní studovat klinická a ge-
netická rizika i optimální léčebné postupy u těchto zlome-
nin. Lékaři a nemocní by se o atypické fraktuře femoru
a možnosti jejího vzniku bilaterálně měli dozvědět pro-
střednictvím doplněné informace o příslušném bisfosfonátu.
Výzkum bude třeba zaměřit na zvířecí modely, stálé moni-
torování terapie a získávání epiemiologických i klinických
údajů ke stanovení reálné incidence a rizikových faktorů
těchto komplikací.
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World Congress on Controversies in Bone & Joint Diseases
(C-Bone)
20.–23. ledna 2011, Barcelona, Spain
Více na: www.comtecmed.com

20th IOF Advanced Training Course on Osteoporosis
1.–3. února 2011, Geneva, Switzerland
Více na: www.iofbonehealth.org

ECCEO European Congress of Osteoporosis
23.–26. března 2011, Valencia, Spain
Více na: www.iofwco-ecceo10.org

BSR (The British Society of Rheumatology) Rheumatology
2011
12.–14. dubna 2011, Brighton, UK
Více na: www.rheumatology.org.uk

ECE European Congress of Endocrinology
30. dubna–4. května 2011, Rotterdam, Netherlands
Více na: www.ece2011.com

Annual Meeting of The Endocrine Society
4.–7. května 2011, Boston, USA
Více na: www.endo-society.org
ECTS Europen Calcified Tissue Society
7.–11. května 2011, Athens, Greece
Více na: www.ects-ibms2011.org

EULAR Annual European Congress of Rheumatology
25.–28. května 2011, London, UK
Více na: www.eular.org

13th World Congress on Menopause
8.–11. června 2011, Roma, Italy
Více na: www.imsroma2011.com

14. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů
8.–10. září 2011, Hradec Králové – FN, výukové centrum
Více na: www:ukbd.fnhk.cz   

ASBMR 2011 Annual Meeting
16.–20. září 2011, San Diego, California, USA
Více na: www.asbmr.org

Kalendář kongresů v roce 2011
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Výbor byl svolán ad hoc, účast nebyla předem dohodnuta.

Přítomni: prof. Bayer, prof. Blahoš, MUDr. Kasalický,
MUDr. Kučerová, prof. Palička, MUDr. Rosa, 
MUDr. Vyskočil

Omluveni: prof. Broulík, doc. Horák, MUDr. Kuba, 
doc. Kutílek, MUDr. Šenk

Program: 

1. Kontrola zápisu z dubna 2010 – bez připomínek.

2. Dr. Rosa – informoval o průběhu příprav nových dopo-
ručených postupů, které budou publikovány v dalším čísle
Osteologického bulletinu.

3. Léčba deriváty parathormonu: Komise i systém dobře
fungují, počet možných pacientů byl zvýšen a v současné
době nedosahujeme schváleného počtu.

4. Kostní denzitometrie a nutnost přítomnosti radiologic-
kého laboranta: kód je sdílen i jinými odbornostmi než ra-
diology, radiologická společnost však prozatím trvá na pří-
tomnosti radiologického laboranta při vyšetření. Diskuze
bude pokračovat.

5. SMOS otevřel diskuzi o potřebě diagnostiky a léčby os-
teoporózy u nemocných s plicními chorobami s Českou
pneumologickou společností, prim. Kos souhlasí s vytvoře-
ním pracovní skupiny.

6. Nástavbová atestace, resp. certifikovaný kurz klinické
osteologie: 25. 11. 2010 bude zasedání nově jmenované
akreditační komise – prof. Bayer, doc. Horák, prof. Palička,
prof. Štěpán, MUDr. Vyskočil. Akreditovaná pracoviště:

prozatím požádala pracoviště v Hradci Králové, Plzni a ve
Zlíně, další jsou očekávána co nejdříve.

7. Výbor souhlasí, že Summit středoevropských zemí
o osteoporóze se bude letos konat v Praze. Organizátorem je
SMOS, podporuje firma Amgen, byla uzavřena smlouva
mezi ČLS JEP a CBT jako zajišťující agenturou.

8. Výbor souhlasí s tím, že 14. Kongres českých a sloven-
ských osteologů se bude konat v Hradci Králové ve dnech 8.
až 10. září 2011 a souhlasí s tím, že pořádající agenturou bu-
de BPP Zlín.

9. Vitamín D a přípravky s kalciem: výbor diskutoval o si-
tuaci a pověřil prof. Bayera zpracováním stanoviska.

10. Kurz IOF Ženeva: prof. Bayer podal informaci, která
bude zveřejněna obvyklým způsobem (webová stránka, 
mail, OB). Výbor zváží možnost podpory 1 účastníka z ČR.

11. Rozpočet – výpis současného stavu byl předán po-
kladníkovi, MUDr. Kasalickému, vývoj financí odpovídá
předpokladům.

12. Výbor schválil přijetí nových členů: MUDr. Svatava
Fialová (Zlín), MUDr. Júlia Pavlinská (Mladá Boleslav),
MUDr. Andrea Zápotocká (Nehvizdy), Ing. Pavol Jánošík
(Pezinok), MUDr. Alena Štorková (Hodonín). 

Zrušená členství: MUDr. Kamila Cerhová,
MUDr. Ludmila Mašková.

Zapsala: J. Paličková, 
Schválili: prof. Palička, MUDr. Rosa

Zápis z jednání výboru SMOS dne 9. září 2010 v Bratislavě
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Pokyny autorům

Profil časopisu:

Osteologický bulletin je periodikum, zabývající se klinickou a labora-
torní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních zá-
kladních, ale i hraničních lékařských, případně, pokud je třeba, i v nelé-
kařských oborech. Přednost se dává informacím s praktickým výstupem.

Zásady vztahu mezi autory a redakcí:
Redakce přijímá příspěvky v češtině, ve slovenštině, nebo angličtině,

které odpovídají odbornému profilu časopisu. Kromě zpráv a společenské
rubriky jsou všechny přijaté příspěvky podrobeny nezávislé recenzi mini-
málně dvěma (2) recenzenty, přičemž se zachovává oboustranná ano -
nymita. O výsledcích recenzního řízení je autor zpraven dopisem redakce
současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku nejpozději
do 2 měsíců od doručení příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět
drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis podle progresivní ver-
ze. Redakce ve vlastní režii doplní překlad názvu a souhrnu příspěvku
do angličtiny, pokud autor tyto podklady nedodá v potřebné kvalitě sám. 

Před definitivním odevzdáním do tisku bude autorovi (hlavnímu auto-
rovi) zaslán provizorní výtisk práce k autorské korektuře. Při autorské ko-
rektuře nelze bez předchozí dohody s redakcí provádět změny textu v roz-
sahu větším než 5 řádků. Užívejte obvyklých korektorských značek.
Korekturu odešlete neprodleně zpět, nedostane-li ji redakce do 5 pracov-
ních dnů od odeslání, bude to považovat za souhlas autora s textem
(je možné použít i faxu nebo e-mailu s naskenovanou přílohou). 

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část,
přesahující rozsah abstraktu nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen
se souhlasem vydavatele. Rukopis se archivuje v redakci; autorům se vra-
cí jen, byl-li odmítnut nebo na zvláštní vyžádání. 

Zasílání rukopisů:
Všechny rukopisy zasílejte výhradně na dále uvedenou adresu redakce,

a to zásadně ve dvojí formě: 
a) jeden kompletní výtisk s veškerou obrazovou dokumentací, opatřený ti-

tulní stranou s podpisem hlavního autora,
b) text rukopisu v elektronické podobě včetně titulní strany (viz dále, sa-

mozřejmě bez autentického podpisu) spolu s tabulkami, grafy a sché-
maty, pokud byly vyrobeny pomocí počítačového programu. Tabulky,
grafy, obrázky a schémata připojte jako samostatné soubory mimo tex-
tový soubor. Velmi tím usnadníte konečné zpracování.

Titulní strana obsahuje:
a) Název práce, který musí být stručný a výstižný, musí odpovídat skuteč-

nému obsahu sdělení a bez použití zkratek.
b) Typ sdělení (viz níže).
c) Jména autora a spoluautorů ve zkrácené podobě bez titulů (J. Xyz, B.

Yxz, …), s odkazy na názvy jejich pracovišť.
d) V samostatném odstavci celá jména autorů a spoluautorů včetně titulů

a vědeckých hodností. Názvy pracovišť, na něž se u jmen odkazuje.
e) U prvního (hlavního) autora bude uvedena úplná kontaktní adresa pro

další styk s redakcí včetně e-mailové adresy.
f) U prvního (hlavního) autora uveďte rovněž telefonní, případně faxové

spojení.
g) Prohlášení, že zaslaný text je určen pro otištění v časopise Osteologický

bulletin a nebyl ani nebude jinde publikován a klauzuli, že spoluautoři
souhlasí s textem zaslaného sdělení a s uveřejněním v tomto časopise.

h) U původních a přehledných prací a u krátkých sdělení připojí autor pro-
hlášení (a to i v negativním případě) o sponzorování či střetu zájmů; je-
li práce sponzorována (grantem, jinou organizací, výrobcem a pod.) ne-
bo dochází-li ke střetu zájmů (např. autor je přímo či nepřímo
zainteresován na výsledcích výroby či prodeje, je majitelem popisova-
ného patentu a pod.), musí být tato skutečnost v závěru sdělení uvede-
na. 

i) U klinických studií připojí autor čestné prohlášení, že studie byla před
zahájením schválena místně příslušnou etickou komisí. Prováděly-li se

pokusy na zvířatech, vyžaduje se prohlášení, že byly dodrženy ústavní
nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální užití zvířat.

j) Pod prohlášením (body g,h,i), opatřeným datem, je třeba vlastnoruční
podpis hlavního autora.

k) Redakce netrvá na „imprimatur“ přednosty pracoviště auto ra/autorů.

Typy sdělení:
Každý příspěvek musí být samotnými autory označen jako jedna z ná-

sledujících variant; podle tohoto zařazení bude v redakci posuzován, v ne-
jasných případech bude konečné zařazení provedeno po dohodě redakce
s autorem. Má-li předkládaná práce atypické charakteristiky, je vhodné
kontaktovat předem redakci Osteologického bulletinu (redakce@trios.cz).

1. Úvodník (Editorial)
Stručná charakteristika konkrétního aktuálního problému z pera erudo-

vaného odborníka, zkušeného a známého autora. Nejčastěji se týká člán-
ku či skupiny článků k určité problematice publikovaných ve stejném 
čísle Osteologického bulletinu. Editorial je zadáván redakční radou kon-
krétnímu autorovi

2. Původní práce (Original article)
Práce obsahuje výsledky vlastního laboratorního, klinického nebo epi-

demiologického výzkumu. Obvyklý rozsah 8–16 normostran; souhrnný
počet tabulek, grafů a obrázků 2–10; literárních odkazů 10–30. Souhrn
v rozsahu 10–20 řádků musí být strukturovaný, tj. dělený na oddíly:
Cíl práce – Materiál a metody – Výsledky – Závěr. Vlastní text se dělí
na Úvod – Materiál a metody – Výsledky – Diskuzi – Závěr.

Úvod slouží k základnímu seznámení s problematikou, popř. důvody,
které vedly autora k vytvoření práce. Uvádí hypotézu, která má být potvr-
zena či vyvrácena. 

Soubor pacientů, materiál a metody (v experimentálních pracích pouze
Materiál a metody). Toto je část, která by měla přinést základní informa-
ce o hlavních charakteristikách souborů pacientů, v případě experimentál-
ní či teoretické studie také o materiálu, který autor hodnotil. Při popisu
metody je třeba přesně popsat postup a nedílnou součástí této pasáže je
i způsob statistického hodnocení. 

Výsledky. Tato část původní práce musí obsahovat fakta zjištěná studií,
tj. odpovědi na otázky položené v předchozí části (Materiál, metody).
Do této části nepatří interpretace získaných výsledků ani diskuze k nim.
Grafické znázornění výsledků je vítáno. Výsledky uvedené v grafické po-
době či v tabulkách by neměly být opakovány v textu. 

Diskuze slouží k rozboru dosažených výsledků a k jejich srovnání
s pracemi jiných autorů zabývajícími se stejnou problematikou. Údaje
uvedené v části Úvod by se neměly v diskuzi opakovat. Je nutno odlišit lo-
gická vysvětlení výsledků od extrapolací či hypotéz založených na získa-
ných výsledcích.

Závěr. Shrnuje význam studie a vyjadřuje, zda bylo dosaženo cílů uve-
dených v úvodu, resp. zda byla potvrzena původní hypotéza. Závěrečné
shrnutí může být též součástí Diskuze.

Původní práce prochází recenzním řízením.

3. Přehledový článek (Review )
Tato sdělení podávají přehled současných znalostí o určité problemati-

ce. V přístupu k tématu musí být patrný osobní názor autora, který musí
být jasně oddělen od objektivního výkladu. Obvyklý rozsah 10–20 nor-
mostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 2–10; literárních odka-
zů 20–50. Souhrn v rozsahu 10–20 řádků musí být výstižný a obsahovat
nejdůležitější myšlenky textu. Prochází recenzním řízením.

4. Krátké sdělení (Short communication)
Může se jednat o kazuistiku či jiné zajímavé pozorování z klinické či

laboratorní praxe, výsledky pilotní studie, kritický souhrn poznatků o má-
lo známém problému a podobné. Obvyklý rozsah 3–6 normostran; sou-
hrnný počet tabulek, grafů a obrázků 1–4; literárních odkazů 10–15.
Souhrn i v tomto případě musí být výstižný v rozsahu 5–10 řádků. Vlastní
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text obsahuje úvodní část, vlastní pozorování, diskuzi a závěr. Prochází re-
cenzním řízením.

5. Dopis redakci (Letter-to-the-editor)
Subjektivní názor čtenáře na určitý odborný problém, komentář či po-

lemika k dříve otištěnému sdělení a podobně. Rozsah 1–5 normostran,
včetně eventuálních tabulek, grafů, obrázků a literárních odkazů.
Maximálně 10 literárních odkazů. Žádný souhrn. Text prochází recenzním
řízením, redakce nemusí sdílet stanovisko autora.

6. Zpráva (Report)
Zpráva z kongresu, ze zahraničního pobytu apod., z významných jed-

nání apod. Redakce přijímá taková sdělení, zabývají-li se jasně definova-
nou a pro naše obory relevantní problematikou. U zprávy z kongresu
se zpravidla jedná o jedno téma, jehož prezentaci autor podrobně zpracu-
je a případně i komentuje. Naopak není žádoucí uvádět výčet přednášek
či událostí a o každé z nich se zmínit jednou větou. Rozsah je 1–5 nor-
mostran, výjimečně po dohodě s redakcí více. Žádný souhrn. Text nepro-
chází recenzním řízením.

7. Recenze knihy (Book review)
Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají

o problematice kostního a minerálního metabolizmu. Kritické pojetí je žá-
doucí. Rozsah 1–2 normostrany.

8. Oznámení (Announcement)
Informace o události, jednání či rozhodnutí, které jsou významné pro

čtenářskou odbornou komunitu a/nebo mají nadčasový charakter. 

V případech hodných zřetele může být použit i jiný typ sdělení.

Součástí časopisu je též „Informační příloha“, která je určena k infor-
macím čtenářské obce o termínech mezinárodních a domácích odborných
akcí (kongresový kalendář), o práci garantujících odborných společností,
doškolovacích akcích a o významných jednáních s úřady a pojišťovnami.
Přispěvatelé do této přílohy nechť kontaktují redakci Osteologického bul-
letinu (redakce@trios.cz).

Formální náležitosti příspěvků:
Rozsah rukopisu je určen typem sdělení (viz výše). Při úpravě na nor-

mostrany se text formátuje tak, aby na stranu formátu A4 vycházelo při-
bližně 60 úhozů na řádek a 30 řádek na stránku. Stránky je třeba číslovat. 

Každý graf, schéma, tabulka, vzorec či obrázek musí být připojen na
zvláštním listě, na rubu s uvedením prvního autora a názvu práce. V tex-
tu je třeba označit místa, kam mají být příslušné tabulky, grafy či obrázky
umístěny. Každá příloha (tabulka, graf, schéma) má být srozumitelná sa-
ma o sobě, bez čtení textu. Jsou-li v ní uvedeny zkratky, které se běžně ne-
používají, musí být připojeny vysvětlivky. Redakce si vyhražuje právo od-
mítnout rozsáhlé nepřehledné tabulky, stejně jako tabulky v počtu,
nepřiměřeném k rozsahu a obsahu textu.

Výsledky vyšetření v číselné podobě uvádějte v jednotkách SI normy,
pouze hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v kon-
venčních jednotkách.

K počítačové tvorbě textu, tabulek a grafů lze použít kterýkoliv běžný
textový a tabulkový editor; používejte přitom běžných typů písma a před
odesláním zkontrolujte vytisknutím zkušební stránky, souhlasí-li písmo
na obrazovce s interpretací písma tiskárnou. Pokud by byl autor nucen
příspěvek vytvořit v méně běžném či neobvyklém počítačovém programu
(např. na bázi MacOs či Unix), doporučuje se toto předem s redakcí kon-
zultovat (redakce@trios.cz).

U grafů je vhodné dodat redakci i výchozí údaje ve formě tabulky;
umožní to znovu vytvořit graf způsobem vyhovujícím technologii přípra-
vy časopisu pro tisk. V technicky složitých či nejasných případech kon-
zultujte grafické studio (p. Mgr. Fučík, pfck@bohem-net.cz).

Je-li k rukopisu připojena obrazová dokumentace, je nejvhodnější pou-
žít originální fotografie, pérovky nebo diapozitivy (uveďte vždy jméno au-
tora snímku, obrázku apod.). Připomínáme, že s výjimkou obálky se veš-
keré ilustrace tisknou černobíle (ve stupních šedi), pro lepší výsledek jsou
však s výhodou jako vstupní informace zpracovávány barevné podklady.
Fotografie i další ilustrace lze dodat i v elektronické podobě. Před jejich

zasláním však doporučujeme konzultovat s grafickým studiem, připravu-
jícím časopis pro tisk (viz výše) zejména charakter zpracovávaných pod-
kladů, způsob přípravy dat, rozměry ilustrace, barevný prostor, rozlišení,
formát dat, velikost souboru, metodu ev. komprimace a způsob zaslání.
Zásadně nevhodná forma pro obrazovou i jinou dokumentaci jsou prezen-
tace ve formátu MS PowerPoint nebo z podobných programů.

Zařadí-li autor do rukopisu jakoukoliv dokumentaci nebo významnou
partii textu, převzatou z jiné publikace, musí být pramen výslovně uveden
a předložen písemný souhlas autora a vydavatele původního pramene.
Je výhradně záležitostí autora opatřit si potřebný souhlas a autor za to ne-
se právní odpovědnost. Nejasnosti v tomto ohledu mohou být důvodem
k odmítnutí práce.

Použije-li autor v textu zkratky, musí být příslušné výrazy poprvé pou-
žity v plném znění a následovány zkratkou uvedenou v závorce. Obsahuje-
li text zkratek více, je alternativní možnost připojit jako zvláštní přílohu
seznam použitých zkratek.

Názvy léků se uvádějí v generické formě; pouze v případě, chtějí-li au-
toři z jakéhokoliv důvodu zdůraznit, že šlo o konkrétní přípravek (např.
při popisu nežádoucích účinků), uvede se kromě generického názvu též fi-
remní označení a jméno výrobce.

Názvy mikroorganismů se píší kurzívou, podle platného taxonomické-
ho zařazení. Poprvé uváděný název mikroorganismu musí být uveden
v nezkrácené podobě (Staphylococcus aureus), při jeho opakování se pou-
žije zkrácená forma (S. aureus).

Sdělení (platí pro klinické i laboratorní práce, pro psaný text, tabulky
i obrazovu část) nesmí porušit anonymitu pacienta. Neuvádějte proto
v textu jména ani iniciály nemocných, nemocniční a protokolová čísla
apod.

Literární odkazy
mají být číslovány v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu.

Odkazy se udávají pomocí arabských číslic v hranaté závorce. Citace ob-
sahuje: 
a) příjmení a zkratky jmen autorů, jsou-li více než čtyři autoři, uvádí se

první tři autoři, et al.,
b) plný název a případně podnázev práce v jazyce originálu, 
c) standardním způsobem zkrácený název časopisu, rok, svazek. a strán-

kový rozsah. Iniciály prvních jmen autorů a zkratky názvu časopisu
se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok, ročník a stránky se nedělá
mezera. Při úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte násle-
dujícími příklady:
Standardní článek v časopisu: 
Epstein S, Inzerillo AM, Caminis J, Zaidi M. Disorders associated with

acute rapid and severe bone loss. J Bone Miner Res 2003;18:2083–2094.
Článek v supplementu časopisu: Frumin AM. Functional asplenia.

Blood 1979;54, Suppl 1:26–37.
Monografie (kniha): Wilson SJ. Blood cultures. 3rd ed. New York,

Churchill Livingstone, 1992:984.
Kapitola v knize: Leary ET. C-telopeptides. In: Eastell R, Baumann M,

Hoyle NR, Wieczorek L, eds: Bone Markers. Biochemical and Clinical
Perspectives. London, Martin Dunitz, 2001:39–48 

Článek ve sborníku: Winterpacht A. Gene defects in chondrodyspla sias.
In: Schonau E, ed: Paediatric Osteology. New developments in diagnostics
and therapy. Proceedings of the First international workshop on paediatric
osteology, 5–7 October 1995, Cologne, Germany. Amsterdam, Elsevier
Science, 1996:43–52. 

Články z počítačových sítí: Pro citace informací získaných on-line
z Internetu nebo nejsou pravidla sjednocená. Pokud jsou údaje dostupné,
uvedou se v pořadí – autor – název – pramen (vč. přístupové adresy
(URL), resp emailové adresy autora) – datum vydání či zachycení, pří-
padně identifikační číslo, jde-li o příspěvek z diskuzní skupiny nebo je-li
výslovně uvedeno. Některé prameny způsob citace doporučují, v takovém
případě se řiďte tímto doporučením. 
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Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4-Chodov
E-mail: redakce@trios.cz 
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