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Úvod – chronické plicní choroby a kostní metabolis-
mus

Chronická plicní onemocnění jsou po kardiovaskulárních
chorobách a zhoubných nádorech třetí nejčastější příčinou
úmrtí. Počet těchto nemocných se bude v následujících le-
tech s nejvyšší pravděpodobností zvyšovat [1]. 

Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu se sníže-
ným množstvím kostní hmoty, poruchou mikroarchitektury
kostní tkáně způsobující zvýšenou kostní fragilitu, která ve-
de ke zvýšenému výskytu zlomenin [2]. Osteoporotické zlo-
meniny vznikají po malém neadekvátním traumatu, jsou te-
dy nízkoenergetické. Objevují se v typických lokalizacích:
v oblasti hrudní a bederní páteře jako kompresivní zlomeni-
ny obratlových těl, v oblasti kyčle zlomeniny krčku stehen-
ní kosti, v oblasti skeletu horních končetin zlomeniny krčku
humeru a distální části předloktí a také zlomeniny žeber.
Jsou spojeny s bolestí, s omezením pohyblivosti, vedou ke

snížení kvality života a mohou být spojeny s dalšími kom-
plikacemi, a tak zvyšovat morbiditu a mortalitu postižených
jedinců. Zlomeniny krčku stehenní kosti se vyskytují častě-
ji u starších nemocných, v následujících dvou letech více
než třetina takto postižených zemře [3], zvýšené riziko úmr-
tí přetrvává po dobu 10 let [4]. Více než třetina časných
úmrtí (do 30 dnů) po operačně řešené zlomenině krčku je
způsobená zánětlivými plicními komplikacemi – broncho-
pneumonií [5]. Nemocní jsou ohroženi infekcemi operační
rány a urogenitálního traktu [6]. Z těch, kteří zlomeninu kr-
čku přežijí, asi polovina zůstává dlouhodobě závislá na po-
moci druhé osoby [7]. Komprese obratlových těl jsou spoje-
ny s významnou bolestí a u pacientů s chronickými plicními
chorobami mohou způsobit zhoršení již dříve alterovaných
plicních funkcí [8,9]. Postmenopauzální ženy s kompresivní
zlomeninou těla hrudního obratle mají signifikantně nižší
usilovnou vitální kapacitu (FVC) než ženy bez těchto zlo-
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Chronická plicní onemocnění jsou významná svou incidencí. Při jejich dlouhodobém průběhu se často objevují mimoplicní kompli-
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ných jedinců. Osteoporóza u plicních onemocnění se vyskytuje častěji než ve zdravé populaci a na její patogenezi se podílí léčba glu-
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menin [10]. Každá kompresivní zlomenina obratlového těla
u žen s postmenopauzální osteoporózou bez plicního one-
mocnění způsobí pokles FVC cca o 9 % [11]. Pokles venti-
lačních funkcí je u nemocných bez plicního onemocnění ne-
velký a nemusí se klinicky vůbec projevit. U pacientů
s chronickými plicními chorobami však může dojít ke zhor-
šení již dříve alterovaných plicní funkcí, a způsobit tak dal-
ší zdravotní komplikace. Starší ženy s radiologicky proká-
zanou vertebrální zlomeninou mají zvýšenou mortalitu
částečně způsobenou úmrtím v důsledku plicních kompli-
kací [12]. Mezi známé rizikové faktory osteoporózy v obec-
né populaci patří ženské pohlaví, kouření cigaret, pokročilý
věk, nízký body mass index (BMI), dlouhodobé užívání glu-
kokortikoidů a endokrinologická onemocnění nadledvin,
štítné žlázy a příštítných tělísek. Rizikové faktory osteopo-
rózy u nemocných s chronickými plicními chorobami jsou
shodné s těmi, které se vyskytují v obecné populaci [13].
Tyto rizikové faktory se však často vyskytují současně  –
 např. u pacienta s těžším stadiem chronické obstrukční plic-
ní nemoci to jsou faktory jako kouření cigaret, nízké hodno-
ty BMI, dlouhodobé užívání glukokortikoidů, imobilita,
 deficit vitamínu D a hypogonadismus. U této skupiny ne-
mocných se vyskytují navíc některé specifické faktory, kte-
ré by mohly vést ke vzniku osteoporózy. Vzhledem k tomu,
že se jedná o zánětlivá onemocnění, bývá často diskutována
úloha zánětu v etiopatogenezi osteoporózy, která je dopro-
vází. Spojení mezi nízkými hodnotami denzity kostního mi-

nerálu (BMD) a systémovým zánětem bylo popsáno u chro-
nických zánětlivých onemocnění u revmatoidní artritidy
[14], u systémového lupus erytematodes [15] a u idiopatic-
kých střevních zánětů [16]. Současné poznatky nasvědčují
tomu, že vysoké hladiny cirkulujících prozánětlivých cyto-
kinů IL-1, IL-6, TNF-alfa cestou systému RANK- RANKL-
OPG zvyšují osteoklastogenezi a stimu lují osteoresorpci
[17]. Zvýšené sérové hladiny TNF-alfa a IL-6 byly nalezeny
také u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
(CHOPN), s poruchou metabolismu cukrů a s inzulinovou
rezistencí [18]. U pacientů s CHOPN byly hladiny RANKL
a poměr RANKL/OPG signifikantně vyšší u pacientů s níz-
kými hodnotami BMD při srovnání s těmi, kteří měli hod-
noty BMD v normě. Rozsah plicního emfyzému negativně
koreloval se sníženými hodnotami BMD [19] (obr. 1).

Autoři Dimai a spol. nalezli korelaci nižšího arteriálního
pH s nízkou BMD u pacientů s neléčenou chronickou ob-
strukční plicní nemocí. Hyperkapnie způsobující respirační
acidózu tak může být dalším potenciálním mechanismem
přispívajícím k úbytku kostní hmoty cestou zvýšené osteo-
resorpce u nemocných se závažnými chorobami plic [20].

Chronická obstrukční plicní nemoc 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné

chronické plicní onemocnění, charakterizované progresivní
obstrukcí dýchacích cest, která není plně reverzibilní a je

asociována s abnormální zánětlivou
odpovědí na různé noxy. Stupeň ob-
strukční po ruchy je stanoven spirome-
trickým vyšetřením, závažnost one-
mocnění se hodnotí podle Global
Initiative for Chronic Obstructive
Pulmonary Di sease  – GOLD [21].
CHOPN je primárně plicním onemoc-
nění, ale u nemocných se vyskytují ta-
ké mimoplicní komplikace, které jsou
příčinou významné morbidity a mo-
hou zvyšovat i mortalitu. Dlouhodobý
průběh nemoci vede k nutričním a me-
tabolickým abnormalitám, vzniká hy-
potrofie a dysfunkce příčně pruhova-
ného svalstva [22], tito nemocní mají
častěji  hypertenzi [23], zvýšené riziko
ischemické choroby srdeční, depresí,
diabetu, poruch spánku a anémie [24].
Osteoporóza je závažnou komplikací
chronického průběhu CHOPN
[25,26]. V závislosti na použité meto-
dice stanovení denzity kostního mine-
rálu, studované populaci a závažnosti
onemocnění, se výskyt osteoporózy
pohybuje mezi 21–36 % u nemocných
ve stadiu I–IV dle GOLD [26–31].
U nemocných indikovaných k trans-
plantaci plic se osteoporóza nachází
až u 59 % jedinců [32]. Většina studií
popisuje stoupající výskyt osteoporó-
zy při klesajících parametrech plic-
ních funkcí, zvláště pak objemu usi-

Obr. 1
Osteoporóza a zánět. Aktivované buňky imunitního systému T-lymfocyty 

produkují prozánětlivé cytokiny: interleukiny 1 a 6 (IL-1, IL-6), 
tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), tyto stimulují stromální buňky 

k produkci ligandu receptor aktivátor nukleárního faktoru kappa B (RANKL).
RANKL po navázání na receptor RANK stimuluje diferenciaci,

proliferaci a aktivaci osteoklastů. 

T – lymfocyt stromální
buňky

RANKL

RANK

osteoprotegerin

IL-1, IL-6, TNF�

TNF�, IL-1 RANKL

aktivovaný osteoklast

osteoklast

preosteoklast

prekurzor
osteoklastu
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lovného výdechu (FEV1) [27–33]. Výskyt osteoporózy je
u nemocných s CHOPN dvojnásobně až pětinásobně vyšší
než u zdravých jedinců [30,31,33]. V práci autorů McEvoy
et al. byla zjištěna vysoká incidence zlomenin obratlových
těl u starších mužů s CHOPN, rozdělených do skupin podle
užívání kortikoidů. Kompresivní zlomenina obratle byla na-
lezena u 63 % nemocných užívajících kortikoidy systémo-
vě, u 57 % nemocných užívajících kortikoidy inhalačně, ale
 také u 49  % nemocných, kteří kortikoidy nikdy neužívali
[34]. Většina studií ve shodě s tímto sledováním popisuje
vysokou prevalenci vertebrálních zlomenin u pacientů
s CHOPN při srovnání se zdravými kontrolami [35–37].
Závažnost onemocnění je hlavním rizikovým faktorem roz-
voje osteoporózy. Vyšší stadium CHOPN hodnoceno podle
GOLD klasifikace a /nebo nízké FEV1 koreluje s nízkými
hodnotami BMD [37]. Zlepšení ventilačních parametrů
u nemocných se závažným emfyzémem plic po redukčních
operacích je dle práce autorů Mineo a spol. spojeno se vze-
stupem BMI, nárůstem netukové tělesné hmoty a současně
i se zlepšením hodnot BMD [38]. Jiná práce zabývající se
výskytem osteoporózy u CHOPN souvislost mezi stadii
GOLD a výskytem osteoporózy nepotvrdila [39]. Vztah me-
zi hodnotami plicních funkcí a hodnotami BMD není zcela
objasněn, nejspíše mimo stupně obstrukce existují i další
faktory, které určují vývoj osteoporózy u CHOPN.
Chronický zánět u CHOPN je příčinou obstrukce dýchacích
cest, zvýšené hladiny markerů zánětu u nemocných s tímto
onemocněním jsou jedním z možných patogenetických spo-
jení mezi CHOPN a osteoporózou [40]. Významný vztah
mezi hladinou 25-hydroxyvitamínu D a parametry plicních
funkcí (FEV1 a FVC) byl nalezen při průzkumu zdravotního
stavu a stravovacích návyků, pacienti s nízkou hladinou vi-
tamínu D měli nižší FEV1 a nižší FVC při srovnání s těmi,
kteří měli hladiny vitamínu D v normě [41]. Autoři Janssens
a spol. nalezli u pacientů s CHOPN deficit vitamínu  D
v 39 %, 47 %, 60 % respektive v 77 % v jednotlivých sta -
diích onemocnění [42]. Tento nález by mohl vysvětlovat
vztah mezi závažností plicního onemocnění a stupněm
osteo porózy. Deficit vitamínu D představuje tak významný
rizikový faktor rozvoje osteoporózy u nemocných
s CHOPN. Nízká tělesná hmotnost (body mass index  –
BMI) je i v obecné populaci jednoznačným rizikovým fak-
torem osteoporózy. S nízkými hodnotami BMI je rovněž
spojena zvýšená mortalita nemocných s CHOPN [43,44].
Ještě lepším prediktorem mortality u CHOPN je snížení
svalové hmoty a s ní korelující snížené množství netukové
tělesné hmoty [45,46]. Nízké hodnoty BMI a úbytek sval-
stva jsou u pacientů s CHOPN vysvětlovány jednak sní -
ženou fyzickou aktivitou při omezení ventilačních funkcí
a také přítomností chronického zánětu. Doporučení Global
Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease uvádí,
že osteoporóza u nemocných s CHOPN by měla být léčena
podle obecných doporučení, protože v současné době ne-
jsou k dispozici studie zabývající se léčbou osteoporózy
u CHOPN. 

Astma bronchiale
Bronchiální astma je chronické onemocnění dýchacích

cest, charakterizované recidivujícími symptomy obstrukce

dýchacích cest, bronchiální hyperreaktivity s průvodními
zánětlivými změnami. Podkladem astmatu je chronický eo-
zinofilní zánět, který může, pokud není adekvátně léčen,
vést k trvalým strukturálním změnám stěny dýchacích cest
způsobujících ireverzibilní obstrukci. Zatímco lehké inter-
mitentní formy astmatu nevyžadují dlouhodobou léčbu
a jsou léčeny pouze inhalačními betamimetiky, u perzistují-
cí formy astmatu jsou lékem volby dle doporučení National
Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) 2007
inhalační kortikoidy [47]. Naprostá většina prací sledujících
výskyt osteoporózy u nemocných s astmatem se zabývá vli-
vem inhalačních glukokortikoidů na skelet. Glukokortikoidy
interferují s kostní novotvorbou, tlumí aktivitu osteoblastů,
snižují sekreci pohlavních hormonů, snižují vstřebávání kal-
cia ve  střevě a ledvinách [48]. Zatímco negativní efekt
systémově podávaných kortikoidů na kost a zvýšené riziko
zlomenin je dobře znám [48], studie zabývající se vztahem
inhalačních kortikosteroidů k riziku osteoporózy a výsky-
tem osteoporotických zlomenin nepodávají jednoznačné
 výsledky [48–53]. Většina studií poukazuje na to, že léčba
 inhalačními kortikoidy je asociovaná s akcelerovaným po-
klesem denzity kostního minerálu, přičemž míra poklesu
BMD je nepřímo úměrná podávané dávce těchto preparátů
[52,53]. Pouze dvě práce popsaly zvýšené riziko vzniku zlo-
menin při léčbě inhalačními kortikoidy. Autoři Hubbar
a spol. zjistili, že inhalační kortikoidy podávané dlouhou
dobu u starších nemocných jsou spojeny se zvýšeným rizi-
kem zlomeniny krčku stehenní kosti. Podání inhalačních
kortikoidů zkrátilo dobu do vzniku první zlomeniny a tento
efekt byl závislý na dávce [54,55]. Jiné prospektivní studie
a metanalýzy zvýšené riziko vzniku osteoporózy a vyšší vý-
skyt zlomenin u nemocných léčených inhalačními gluko-
kortikoidy nepotvrdily [56–60]. Je však možné, že doba sle-
dování a velikost souborů nemocných nebyly dostatečné
k průkazu negativního vlivu této léčby na skelet. Na druhou
stranu lze také říci, že zlepšení kondice spojené se zvýšenou
pohyblivostí pacientů léčených inhalačními kortikoidy mů-
že částečně eliminovat negativní vliv této léčby na skelet. 

Doporučení Národního centra pro léčbu astmatu ČR do-
poručují jako prevenci osteoporózy podávat kalcium a vita-
mín D a v případě léčby osteoporózy jsou indikovány bis-
fosfonáty [61].

Sarkoidóza 
Sarkoidóza je multisystémové onemocnění charakterizo-

vané výskytem nekazeifikujících granulomů v postižených
orgánech. Ve většině případů je přítomno postižení plic, ale
u více jak 90 % pacientů nacházíme mimoplicní postižení
kůže a očí. Méně časté je postižení pohybového systému (cca
13 %) ve formě artralgií, artritid a cystické osteitidy [62]. 

Role vitamínu D v regulaci homeostázy kalcia je dobře
známá [63], mimo to hraje vitamín D důležitou úlohu v při-
rozené (nespecifické) vrozené imunitě a při regulaci angio-
geneze a buněčné diferenciace [64]. Metabolismus vitamí-
nu  D je u granulomatózních onemocnění často alterován.
Vysoké hladiny aktivní formy 1,25 dihydroxyvitamínu D3
jsou nalézány u sarkoidózy v granulomech. Interferon gama
reguluje aktivitu alfa  1 hydroxylázy zajišťující konverzi
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 inaktivní formy 25-hydroxyvitamínu D3 na formu aktivní
1,25 dihydroxyvitamín D3 [65]. Nadprodukce aktivní formy
vitamínu D může u části nemocných vést k hyperkalciurii
a/nebo hyperkalcemii, která byla nalezena u 3,7 % nově dia -
gnostikovaných pacientů [66].

Hodnocení výskytu osteoporózy u sarkoidózy je kompli-
kováno skutečností, že aktivní formy sarkoidózy zvláště
vyšších stadií jsou prakticky vždy léčeny kortikoidy. Jedna
z prvních prací zabývajících se touto problematikou vedla
ke zjištění, že pokles denzity kostního minerálu hodnocené-
ho metodou počítačové kvantitativní tomografie u pacientů
po dobu 2 let léčených kortikosteroidy je srovnatelný s po -
klesem BMD u pacientů revmatoidní artritidou [67] nebo
s poklesem BMD u postmenopauzálních žen [68]. Úbytek
kostní hmoty byl u nemocných se sarkoidózou léčených
kortikoidy podle očekávání větší než u nemocných bez této
léčby. Jedinou prací, která hodnotila výskyt osteoporózy
u nemocných s kortikoidy neléčenou sarkoidózou, byla
 studie Montermurro a spol., která popsala snížení obsahu
kostního minerálu v spongiózní kosti obratlových těl [69].
Studie zabývající se sledováním výskytu zlomenin u ne-
mocných se sarkoidózou nebyly provedeny. Léčba či profy-
laxe osteoporózy je u nemocných se sarkoidózou problema-
tická. Autoři Burke R a spol. ve své práci zabývající se
problematikou vitamínu D u nemocných se sarkoidózou na-
lezli snížené hladiny 25-hydroxyvitamínu D3, prakticky
u všech vyšetřených pacientů se sarkoidózou, přitom 71 %
z těchto „vitamín D deficitních“ pacientů mělo hladiny 1,25
dihydroxyvitamínu D3 v normě [70]. Při rozhodování o po-
dávání vitamínu  D u sarkoidózy je tedy vyšetření hladiny
25-hydroxyvitamínu D3 nedostatečné, ale je nutné vyšetře-
ní hladiny aktivní formy 1,25 dihydroxyvitamínu D3. Ně -
kteří autoři se dokonce domnívají, že podávání vitamínu D
by mohlo vést k vzplanutí choroby, studie prokazující tuto
hypotézu však nebyly provedeny [71]. Hyperkalciurie se vy-
skytuje ve velkých skupinách pacientů se sarkoidózou
u 3,7–7,4 % pacientů [72]. Výskyt hyperkalciurie je u ne-
mocných s renální insuficiencí s GF < 90 ml/min/1,73 m2

výrazně vyšší a pohybuje se kolem 34 % [73]. Neexistují na
důkazech založená doporučení týkající se podávání vápníku
a vitamínu D u pacientů se sarkoidózou v prevenci či léčbě
glukokortikoidy indukované osteoporózy. 

Obecně lze říci, že u většiny pacientů se sarkoidózou je
suplementace kalcia 500 mg /den a vitamínu D 200–400 IU/
den dobře tolerována a nezpůsobuje hyperkalcemii a hyper-
kalciurii za předpokladu jejich normálních výchozích hod-
not a pečlivé monitorace. Nemocným s hyperkalcemií, hy-
perkalciurií, přítomnou urolitiázou by neměly být kalcium
a vitamín D podávány. Kalcitonin v léčbě osteoporózy u ne-
mocných se sarkoidózou léčených kortikoidy zabránil po-
klesu BMD [74], v praxi však již kalcitonin využít nelze.
Gonelli a spol. v kontrolované klinické studii u 30 pacientů
se sarkoidózou léčených kortikoidy prokázal, že roční podá-
vání alendronátu 5 mg /denně vede k menšímu úbytku kost-
ní hmoty ve srovnání s placebem [75]. Specifická doporu-
čení týkající se léčby osteoporózy u pacientů se sarkoidózou
neexistují. Česká pneumologická společnost v doporučení
pro diagnostiku a léčbu sarkoidózy zmiňuje podávání bis-
fosfonátů jako možnou léčbu osteoporózy u tohoto onemoc-
nění [76].

Cystická fibróza 
Cystická fibróza je vrozené autozomálně recesivní one-

mocnění, manifestující se především v oblasti respiračního
traktu opakovanými infekcemi, dále také malabsorbčním
syndromem, způsobeným nedostatečností zevní sekrece sli-
nivky břišní. V důsledku komplexní péče se značná část ne-
mocných s cystickou fibrózou dožije dospělosti. U těchto
nemocných se pak častěji setkáváme s komplikacemi v ob-
lasti pohybového aparátu. Pacienti s cystickou fibrózou ma-
jí sníženou denzitu kostního minerálu a vyšší incidenci zlo-
menin. Signifikantní snížení BMD nacházíme u cca 30 %
nemocných s cystickou fibrózou bez ohledu na věk, u do-
spělých je výskyt ještě vyšší a pohybuje se kolem 75  %
[77,78]. Denzita kostního minerálu dospělých pacientů
s cystickou fibrózou je v průměru nižší o 2 SD a osteoporo-
tické zlomeniny se vyskytují často při srovnání se zdravou
populací [79]. Metaanalýza studií nemocných s cystickou
fibrózou (věkový medián 28 let) popisuje 14% výskyt ver-
tebrálních a 20% výskyt nevertebrálních zlomenin [80].
Zvýšený výskyt vertebrálních zlomenin byl zjištěn již u dě-
tí a adolescentů s cystickou fibrózou [81]. U těchto nemoc-
ných se vyskytují další vícečetné rizikové faktory, vedoucí
k rozvoji osteoporózy, jako je opožděná puberta, malab-
sorbce kalcia, vitamínu D, malnutrice, snížená fyzická akti-
vita [80]. Riziko osteoporózy se zvyšuje s věkem, závaž-
ností plicního onemocnění a přítomností malnutrice.
U všech nemocných s cystickou fibrózou by měl být zajiš-
těn adekvátní příjem kalcia, fosforu, magnezia, vitamínu D
a vitamínu K. Případný laboratorně zjištěný nedostatek vi-
tamínu D a vitamínu K by měl být důsledně suplementován
[82]. Doporučené iniciální dávky vitamínu D jsou u dětí do
1 roku 1 000–2 000 IU/den, u dětí starších než 1 rok a u do-
spělých 1 000–5 000 IU/den, s event. další úpravou, aby by-
la dosažena hladina 25-hydroxyvitamínu D nad 50 nmol/l
[83]. Metaanalýza z roku 2012 se zabývala hodnocením
účinnosti podávání bisfosfonátů u nemocných s cystickou
fibrózou. Zahrnuto bylo celkem 9 prací zabývajících se tou-
to problematikou (celkem 237 dospělých). Perorálně a intra-
venózně podávané bisfosfonáty zvyšovaly denzitu kostního
minerálu během 1–2 let léčby o 5–8 %. Intravenózní podá-
vání bisfosfonátů bylo spojeno s flu-like syndromem a s bo-
lestmi kostí [84]. 

U dospělých pacientů jsou v léčbě osteoporózy prefero -
vány bisfosfonáty u nemocných s prodělanou nízkoenerge-
tickou zlomeninou, a/nebo u nemocných s T/Zsc <  –2,0
u nemocných neléčených glukokortikoidy, T/Zsc <  –1,5
u nemocných léčených glukokortikoidy a u nemocných in-
dikovaných k transplantaci plic.

V minulosti se nejevilo jako vhodné podávání antire-
sorpčních agens u dětí a dospívajících vzhledem k možné-
mu nepříznivému vlivu bisfosfonátů na rostoucí skelet [85].
Podle současných evropských doporučení zabývajících se
léčbou osteoporózy u nemocných s cystickou fibrózou je
použití bisfosfonátů u dětských pacientů s vysokým rizikem
osteoporotické zlomeniny možné [83].

Stavy po transplantaci plic 
Osteoporóza často komplikuje stavy po transplantaci plic,

zvláště u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemo-
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cí. Spira a spol. prokázali, že přes profylaktické podávání
vápníku a vitamínu D dochází u nemocných po 6–12 měsí-
cích od transplantace plic k poklesu BMD v bederní páteři
o 4,76 % a BMD v oblasti krčku stehenní kosti o 5,3 % [86].
Autoři této práce také prokázali asociaci poklesu BMD
s kumulativní dávkou glukokortikoidů podávanou po trans-
plantaci. Tato práce zdokumentovala také častější výskyt
osteoporózy u nemocných před transplantací plic: v oblasti
bederní páteře v 32 %, u krčku stehenní kosti v 54 %. Jen
11  % pacientů mělo hodnoty denzity kostního minerálu
v normě [86]. 

Dvě prospektivní studie popsaly podobný pokles BMD
a zvýšenou incidenci zlomenin u pacientů po transplanta-
cích plic [87,88]. Pokles BMD je však méně výrazný než po
transplantaci jiných orgánů. Po transplantaci ledvin dochází
k poklesu BMD o 6–10 % [89,90], po transplantaci srdce
o 9 % [91] a po transplantaci jater o 3–25 % BMD v oblas-
ti lumbální páteře v období 6–12 měsíců po výkonu [92].
Rychlý úbytek kostní hmoty po transplantaci orgánů je způ-
soben mnoha faktory, jako zcela zásadní se však jeví podá-
vání glukokortikoidů [93]. Pokles BMD po transplantaci
plic je spojen se zvýšeným výskytem symptomatických zlo-
menin u 17–19 % nemocných [86,94,95]. Vysoký výskyt os-
teoporózy souvisí také s faktem, že k transplantaci jsou in-
dikováni nemocní s těmi nejzávažnějšími formami plicních
chorob, často léčeni glukokortikoidy, s abúzem nikotinu
a s nízkou mobilitou [96]. V roce 2011 byla publikována me-
taanalýza 11 studií (celkem 780 pacientů) zabývající se léč-
bou osteoporózy u nemocných po orgánových transplanta-
cích. Bylo zjištěno, že podávání bisfosfonátů nebo aktivních
forem vitamínu D během prvního roku po transplantacích
orgánů vede k nižšímu výskytu zlomenin, méně časté jsou
zvláště zlomeniny obratlových těl, a dále že tato léčba vede
k vzestupu denzity kostního minerálu v oblasti bederní pá-
teře a krčku stehenní kosti [97]. 

Závěr 
Chronická plicní onemocnění jsou třetí nejčastější příči-

nou úmrtí a jejich incidence se dle odhadů bude i nadále
zvyšovat. Pokroky medicíny a komplexní péče o tyto ne-
mocné zlepšuje jejich přežití, ale s dobou trvání onemoc -
nění se bude současně zvyšovat výskyt a závažnost mimo-
plicních komplikací. Osteoporóza s nízkoenergetickými
frakturami patří k závažným komplikacím zhoršujícím kva-
litu života a zvyšujícím mortalitu osob po prodělané zlome-
nině. Nemocní s chronickými zánětlivými chorobami jsou
ve zvýšeném riziku úbytku kostní hmoty a s tím souvisejí-
cím zvýšeným výskytem zlomenin, navíc jsou často léčeni
glukokortikoidy, které tato rizika násobí. Diagnostika osteo-
porózy by měla být provedena co nejdříve, protože nemocní
jsou často bez příznaků a potíží až do vzniku první zlome-
niny. Zlomeniny zhoršují kvalitu života a jsou často spojeny
s vyšší mortalitou. Nutná je včasná identifikace rizikových
nemocných provedením denzitometrického vyšetření, pátrá-
ním po kompresivních zlomeninách obratlových těl, které
často unikají pozornosti. K denzitometrickému vyšetření
jsou indikováni nemocní užívající glukokortikoidy v ekviva-
lentní dávce rovné nebo vyšší než prednison 5 mg/den po

dobu delší jak 3 měsíce, všichni pacienti s cystickou fibró-
zou a nemocní indikovaní k transplantaci plic. Denzitomet -
rické vyšetření je také třeba zvážit u nemocných s těžšími
formami chronické obstrukční plicní nemoci a u nemoc-
ných dlouhodobě užívajících inhalační kortikoidy ve vyš-
ších dávkách. Vzhledem k častému výskytu deficitu vitamí-
nu  D je třeba zajistit jeho adekvátní substituci, popřípadě
provést laboratorní stanovení jeho hladin. 

V současné době sice nejsou dostupná data z intervenč-
ních randomizovaných studií zabývající se léčbou osteo -
porózy u nemocných s chronickými plicními chorobami,
nicméně je možné do jisté míry převzít léčebné postupy
z doporučení týkajících se léčby glukokortikoidy indukova-
né nebo postmenopauzální osteoporózy [98–100].
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Sekundárna osteoporóza – negatívne ovplyvnenie kvality života 
pacientov s karcinómom prostaty 
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SÚHRN
Špániková B., Payer J.: Sekundárna osteoporóza – negatívne ovplyvnenie kvality života a prežívania pacientov s karcinómom prostaty
(kazuistiky)
Karcinóm prostaty liečený antiandrogénnou liečbou predstavuje riziko vzniku kostnej straty, vzniku sekundárnej osteoporózy, patolo-
gických zlomenín a zhoršenia kvality života. Stále sa nevenuje dostatočná pozornosť tejto skupine pacientov. Na tento fakt poukazujú
aj nasledujúce kazuistiky. V oboch prípadoch dlhodobá androgén deprivačná liečba viedla k vzniku kompresívnych zlomenín stavcov
na podklade sekundárnej osteoporózy. Tie výrazne negatívne ovplyvnili kvalitu života pacientov. Antiporotická liečba preukázala
 priaznivý efekt, zmiernila bolesti a zvýšila kostnú denzitu. 

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, sekundárna osteoporóza, androgén deprivačná liečba, antiporotická liečba

SUMMARY
Špániková B., Payer J.: Secondary osteoporosis – a negative influence on the quality of life and survival of prostate cancer patients
Prostate cancer patients on antiandrogen therapy are at risk of bone loss, secondary osteoporosis development, pathological fractures
and impaired quality of life. There is still very little attention paid to this group of patients. This fact is underlined by the presented
case reports. In both cases, long-lasting androgen deprivation therapy led to vertebral compression fractures due to secondary osteo-
porosis. These fractures had a significant negative influence on the patients’ quality of life. Antiosteoporotic therapy had excellent ef-
fects relieving pain and increasing bone density.
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Úvod
Karcinóm prostaty patrí medzi tie nádorové ochorenia,

ktoré, ak sa diagnostikuje v skorých štádiách, môže byť vy-
liečené, alebo sa môže dosiahnuť dlhodobé prežívanie. Preto
má význam zaoberať sa aj prejavmi neskorej toxicity proti-
nádorovej liečby. Medzi ne patrí aj liečbou navodená kostná
strata. Vzniká preto, že v liečbe sa využíva hormónová ma-
nipulácia, ktorá spôsobuje úbytok kostnej hmoty, a predsta-
vuje riziko vzniku sekundárnej osteoporózy. Karcinóm pro-
staty je najčastejším zhubným ochorením u mužov.
Incidencia na Slovensku za posledný hodnotený rok 2007
dosahuje 30,1/100 000, pričom má stále vzostupný trend.
Pomocou prostata špecifického antigénu (PSA), ktorý sa za-

čal používať začiatkom 90. rokov, sa zlepšila diagnostika
karcinómu prostaty aj vo veľmi včasných štádiách. Ďalšou
príčinou zvýšeného výskytu karcinómu prostaty je aj to, že
sa muži dožívajú vyššieho veku [1]. 

V liečbe karcinómu prostaty má veľký význam hormóno-
vá manipulácia, t.j. androgén deprivačná terapia (ADT),
ktorá blokuje tvorbu testosterónu. Testosterón sa konvertuje
na estradiol, ktorý znižuje kostnú resorpciu a zvyšuje kost-
nú novotvorbu a to priamo, pôsobením na osteoklasty
a osteoblasty, alebo nepriamo, prostredníctvom RANK-
RANKL a osteoprotegerínu, TNFα a IL1 [2]. Estrogény po-
zitívne ovplyvňujú metabolizmus vápnika. Pri ich poklese
klesá kostná denzita a zvyšuje sa riziko osteoporózy a rizi-
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ko vzniku patologických fraktúr. Kým
u zdravých mužov dochádza ročne
k poklesu kostnej denzity o 0,3–0,5 %,
u mužov na ADT ide o pokles až
o 4,8  % v oblasti lumbálnej chrbtice
a 3,8 % v oblasti proximálneho femuru
[3]. Riziko vzniku patologickej zlome-
niny v dôsledku osteoporózy je u mu-
žov nad 50 rokov 30 % a nad 60 rokov
37,5 % v oblasti krčka femuru. Pričom
úmrtnosť na zlomeninu proximálneho
femuru je u mužov vyššia ako u žien
[4]. 

Kostnú stratu a jej dôsledky vykres-
lujú aj nasledujúce dve kazuistiky paci-
entov s karcinómom prostaty na ADT
a vznikom sekundárnej osteoporózy
a patologických zlomenín.

V prvej ide o 75 ročného pacienta,
ktorý bol 6 rokov liečený pre karcinóm
prostaty ADT. Pre intenzívne bolesti
chrbtice bol hospitalizovaný na internej
klinike a na röntgenovom vyšetrení bo-
la zistená kompresívna zlomenina Th10
a L2 stavca (obrázok 1).

Tá sa potvrdila aj na CT vyšetrení
a vtedy bol konzulto vaný ortopéd, kto-
rý odoslal pacienta k nám na denzito -
metrické vyšetrenie. Potvrdili sme os-
teoporózu v oblasti proximálneho
femuru. Oblasť chrbtice bola výrazne
nadhodnotená degeneratívnymi zmena-
mi ako aj kompresiou stavcov. Kostná

denzita v oblasti L1-4 stavcov bola na
úrovni osteopénie (obrázok 2). 

Pre podozrenie na ďalšie zlomeniny
ako aj potrebu v rámci diferenciálnej

diagnostiky vylúčiť kostné metastázy,
ktoré sú pri karcinóme prostaty veľmi
časté, sme pacienta odo slali na gama-
grafiu skeletu s nálezom kompresív-

Obr. 1
CT obraz kompresie stavcov Th10

a L2 z XII/ 2012

Obr. 2
DXA denzitometrické vyšetrenie oblasť proximáneho femuru a L chrbtice
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nych zlomenín Th11, L2,3. Realizovali
sme vyšetrenie magnetickou rezonan-
ciou na oblasť chrbtice, kde sme potvr-
dili nález kompresívnych zlomenín pri
osteoporóze (obrázok 3). 

Onkomarker PSA dobre koreluje
s kostnými metastázami, pri ktorých je-
ho hladina stúpa. U sledovaného paci-
enta bol PSA nízky (0,0l ng/ml), čo po-
tvrdzovalo, že kompresívne fraktúry
vznikli na podklade osteoporózy a nie
skeletálnych metastáz.

V klinickom obraze dominovali vý-
razné bolesti, depresívny syndróm.
Podali sme antiporotickú liečbu – kyse-
linu  zoledrónovú a odoslali sme pa -
cienta na ortopedické pracovisko za
účelom vertebroplastiky. Tá viedla
k miernemu zmierneniu bolesti. Po -
kračovali sme v substitúcii kalcia  –
1 200 mg denne a vitamínu D 800 IU
denne. Môžeme predpokladať, že pri
včasnom indikovaní vyšetrenia, dia-
gnostike a liečbe sekundárnej osteopo-
rózy, sa dalo predísť takejto závažnej

Obr. 3
Magnetická rezonancia z januára 2011 – kompresia stavca Th11, L2,3

Vlevo: Obr. 4 
DXA denzitometrické vyšetrenie

T1 T2 T2 s potlačením tuku
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komplikácii a výraznému zhoršeniu
kvality života. 

Druhá kazuistika je o 73 ročnom pa-
cientovi s karcinómom prostaty, ktorý
bol 4 roky liečený ADT, a denzitome-
trické vyšetrenie sme urobili na jeho
vlastnú žiadosť. Kostná denzita bola na
úrovni osteoporózy. Kostné metastázy
sme vylúčili. 

Pri röntgenovom vyšetrení sme zisti-
li patologickú zlomeninu Th  4 stavca
(obrázok 4,  5). Za účelom vylúčenia
kostných metastáz sme realizovali ga-
magrafiu skeletu (obrázok 6).

Iniciálne mal pacient zvýšené marke-
ry kostnej remodelácie – CTX (C  ter-
minálny telopeptidová fragment kola-
génu typu  I) –1,23 ng/ml (norma:
0,16–0,6) a mal nízku hladinu vitamí-
nu  D  – 42,4 nmol/l (norma: 47–144
nmol/l). Odporúčali sme substitúciu vi-
tamínu  D 800  IU na deň a vápnika
1 200 mg na deň a indikovali sme lieč-
bu denosumabom v dávke 60 mg kaž-
dých 6 mesiacov. Pri liečbe sa zmierni-
li bolesti chrbtice, normalizovala sa
hladina markerov kostnej remodelácie
CTX na 0,6 ng/ml a vitamínu D na 101
nmol/l.

Kontrolným denzitometrickým vy-
šetrením po roku liečby denosumabom
sme potvrdili nárast kostnej denzity

o 9  % v oblasti L1-4 stavca (obrá-
zok 7).

Liečbou denosumabom v odstupe
jedného roka sa dosiahol nárast BMD
+9 % a výrazné zmiernenie algického
stavu. 

Diskusia
Kostnú stratu pacientov s karcinó-

mom prostaty na ADT potvrdzuje aj
dostupná literatúra. Napríklad v súbore
50 613 pacientov s karcinómom prosta-
ty malo osteoporózu 19,4  % po 5 ro-
koch liečby ADT versus 12,6  % bez
ADT (p < 0,001). Odhad vzniku patolo-
gických zlomenín pri ADT bol 3 000
zlomenín za jeden rok [5]. V ďalšej
práci sledovali 17 682 pacientov, ktorí
boli na antiandrogénnej liečbe a osteo-
porózu mali v 6,9  % v porovnaní
s 32 931 pacientmi bez ADT, kde malo
osteoporózu 3,7  %. Osteoporotickú
zlomeninu, ktorá vyžadovala hospitali-
záciu, malo v skupine s ADT 5,2  %
versus 2,4 % bez ADT. Išlo o signifi-
kantný nárast zlomenín vo všetkých lo-
kalitách, chrbtica, bedro, rebrá, pred-
laktie a rameno. Pokles BMD je
závislý od dĺžky ADT liečby. Po 9 me-
siacoch je identický ako u pacientov po
bilaterálnej orchiektómii. Sú práce,

ktoré dokazujú koreláciu patologických
zlomenín s vyššou mortalitou aj v ob-
lasti proximálneho femuru, kde do jed-
ného roka zomiera 20–24 % pacientov
[6]. Mortalita u mužov s patologickou
zlomeninou stavca je ešte vyššia ako
u žien [4]. Všetky tieto údaje ukazujú
potrebu merať kostnú denzitu a identifi-
kovať pacientov vhodných na antiporo-
tickú liečbu. To, že sekundárna osteo-
poróza v tejto skupine pacientov je
málo diagnostikovaná, potvrdzuje aj re-
trospektívna štúdia 174 mužov s karci-
nómom prostaty na ADT, kde len 34 %
mali odporúčané preventívne opatrenia

Obr. 5
RTG vyšetrenie L chrbtice – kompresívna zlomenina Th 4 stavca

Obr. 6
Gamagrafia skeletu
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kostnej straty a len u 13 % bolo indiko-
vané denzitometrické vyšetrenie [7]. Aj
práca Tanvetyanona potvrdzuje, že ešte
stále nie je venovaná dostatočná pozor-
nosť tejto skupine pacientov. V analýze
184 pacientov s karcinómom prostaty
na ADT počas 1  roka viac ako 78  %

bolo viac ako 70 ročných. V 10,3  %
mali kostné metastázy, 10,9  % malo
zlomeninu krčka femuru, 16,3  % boli
fajčiari a 7,6  % užívali kortikoidy.
Napriek všetkým týmto rizikovým fak-
torom len 16 pacientov, čo je 8,7 %, bo-
lo odoslaných na DXA (dvojenergiová

röntgenová absorpciometria) denzito-
metriu. Z týchto 8 (50 %) mali osteo-
porózu a 4 (25 %) mali osteopéniu. Len
4,9  % z nich bola odporúčaná antire-
sorpčná liečba bisfosfonátmi, z toho
0,5 % dostali i.v. formu. Substitúciu Ca
a D vitamín dostalo 8,7  % pacientov
[7].

V liečbe a prevencii kostnej straty na-
vodenej protinádorovou liečbou sa od-
porúča suplementácia kalcia a vitamí-
nu  D. Dôležité je identifikovať
rizikových pacientov na základe vyšet-
renia DXA denzitometrie a v prípade
poklesu kostnej denzity na úroveň oste-
opénie alebo osteoporózy indikovať an-
tiresorpčnú liečbu. Liekom prvej voľby
sú bisfosfonáty – kyselina zoledrónová,
risedronát, alendronát. Znižujú riziko
vzniku patologických zlomenín tým, že
tlmia kostnú resorpciu. Majú výrazný
antiresorpčný efekt. Ukazuje sa, že bis-
fosfonáty majú aj určitý protinádorový
efekt. Bloko vaním osteoklastov znižujú
produkciu mediátorov rastu  nádo -
rových buniek. Bisfosfonáty inhibujú
angiogenézu, a spôsobujú tak apoptózu
buniek a majú synergický efekt s proti-
nádorovou liečbou. Nepriamo ovplyv-
ňujú tvorbu metastáz tým, že znižujú
inváziu do kosti a oslabujú adhéziu ná-
dorových buniek ku kostnému tkanivu.
Protinádorový efekt bisfosfonátov však
závisí od ich dávky [8].

Bisfosfonáty zatiaľ nepreukázali
efekt na predĺženie života, ale i tak sa
považujú za liek voľby. Problém bisfos-
fonátov je v zlej compliance  – najmä
u perorálnych foriem, vo výskyte reak-
cie akútnej fázy – „flu-like“ syndrómu
a v určitom riziku vzniku osteonekrózy
čeluste či zhoršenia renálnych funkcií.

V klinických štúdiách potvrdila svo-
ju účinnosť protilátka proti RANKL –
denosumab. Signifikantne zvyšuje
BMD a redukuje riziko vzniku patolo-
gickej zlomeniny stavcov u pacientov
s karcinómom prostaty na ADT [9].
V klinickej štúdii sledovali 1 468 paci-
entov s karcinómom prostaty na ADT,
ktorí boli randomizovaní na skupinu
lie čených de nosumabom 60 mg kaž-
dých 6 mesiacov po dobu 3 rokov a pla-
cebo. Po 3 rokoch liečby sa potvrdil
 nárast BMD vo všetkých meraných ob-
lastiach  – proximálny femur 5,7  %,
L chrbtica 7,9 % a distálna tretina pred-
laktia 6,9  %. Redukcia rizika vzniku
patologickej zlomeniny stavcov 2,5  %
versus 0,7  % v placebovej skupine.

Obr. 7
Kontrolné DXA denzitometrické vyšetrenie pri liečbe denosumabom

Obr. 8
Bunkové a molekulárne interakcie pri protinádorovou liečbou navodenej 

kostnej strate
(Coleman 2013 Nature Rew, Reumathology)
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Vplyv na markery osteoresorpcie CTX sa tiež potvrdili [10].
Aj denosumab má vplyv na redukciu vzniku kostných me-
tastáz. Potlačením osteoklastogenézy sa zastavuje produkcia
rastových faktorov a cytokínov – IGF (Insulin-like growth
factor), TGFβ, PDGF (plateled-derived growth factor),
BMPs (bone morphometric protein), CXCL 12 (CXC-che-
mokine ligand 12), ktoré potencujú rast nádorových buniek.
A naopak, nádorové bunky produkujú rastové faktory a cy-
tokíny, ktoré vedú k stimulácii osteoresorpcie a ku kostnej
strate (obrázok 8) [11].

Záver
Karcinóm prostaty na hormónovej protinádorovej liečbe

má vo včasných štádiách dobrú prognózu a dlhoročné pre-
žívanie. Vzhľadom na riziko vzniku osteoporózy pri použití
androgén deprivačnej liečby si zasluhuje pozornosť aj z po-
hľadu ochrany kostného tkaniva a starostlivosti osteológov.
Odporúča sa vyšetrenie kostnej denzity  – DEXA denzito-
metricky pred začatím ADT a kontroly v intervale 1–2 ro-
kov. U pacientov nad 65 rokov, v prítomnosti hrudnej kyfó-
zy, poklesu výšky o viac ako 6 cm, alebo pri bolesti chrbtice
sa odporúča röntgenové vyšetrenie chrbtice za účelom vy -
lúčenia kompresívnej zlomeniny stavcov. U každého pacien-
ta s karcinómom prostaty na ADT je dôležité upraviť živo-
tosprávu – zabezpečiť primeranú pohybovú aktivitu, príjem
vápnika a vitamínu D, redukovať príjem alkoholu, nikotínu
a kofeinu. Podľa výsledku denzitometrického vyšetrenia
zvážiť antiporotickú liečbu [3,8].

Odporúčania skríningu a liečby sekundárnej osteopo-
rózy z roku 2013 

NCCN (National Comprehensive Cancer Network)
a NOF (National osteoporosis foundation) [13].

(Odporúčanie sú katerórie 2A)
• Suplementácia vápnika (1 200 mg denne) a D vitamín

(800–1 000 IU denne) mužom nad 50 rokov a antiporo-
tická liečba, ak je riziko vzniku patologickej zlomeniny
podľa výpočtu FRAX v priebehu 10 rokov vyššie ako 3 %
v oblasti proximálneho femuru, alebo viac ako 10 % rizi-
ko typickej osteoporotickej zlomeniny (chrbtica, predlak-
tie, proximálny femur alebo rameno). Z antiporotickej
 liečby sa odporúča denosumab 60 mg každých 6 mesia-

cov, alebo zoledronát 5 mg infúzia ročne, alebo alendro-
nát 70 mg p.o. týždenne.

• DXA denzitometrické vyšetrenie realizovať pred začatím
ADT a potom kontroly v intervale 1–2 roky. Nie je odpo-
rúčané použitie biochemických markerov kostnej remode-
lácie na monitorovanie odpovede liečby.

• Monitorovanie hladiny vitamínu  D sa odporúča spolu
s kontrolným vyšetrením DXA denzitometrie.

• Odporúča sa aj prevencia a skríning cukrovky a kardio -
vaskulárnych ochorení pri liečbe ADT najmä vo vyššom
veku. 

Na Slovensku je Odborné usmernenie pre diagnostiku
a liečbu osteoporózy z 1. 3. 2006 v čiastke 9–16, ročník 54,
normatívna časť 24 [14]. Odborné usmernenie pre osteopo-
rózu navodenú protinádorovou liečbou (2010) čaká na schvá-
lenie MZ SR.
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Primární hyperparathyreóza při adenomu příštítného tělíska 
s koincidencí papilárního karcinomu štítné žlázy

M. MEDŇANSKÝ

Osteologické centrum, Nemocnice Havlíčkův Brod

SOUHRN
Medňanský M.: Primární hyperparathyreóza při adenomu příštítného tělíska s koincidencí papilárního karcinomu štítné žlázy
Kazuistické sdělení popisuje případ 53leté ženy s dlouho trvajícími bolestmi zad a těžkou hyperkalcemií, která byla na základě la -
boratorních a zobrazovacích metod hodnocena jako primární hyperparathyreóza při v.s. adenomu příštítného tělíska při dolním pólu
pravého laloku štítné žlázy. Pro vedlejší nález studeného uzlu v pravém laloku štítné žlázy byla u pacientky kromě extirpace adenomu
provedena současně pravostranná lobektomie štítné žlázy. Definitivní histologický závěr potvrdil adenom příštítného tělíska, ale pře-
kvapivě odhalil papilární karcinom štítné žlázy. Proto ve druhé době byla provedena totální thyreoidektomie s následnou léčbou ra-
diojódem. Po absolvované léčbě přetrvává hypokalcemie při v.s. pooperační hypoparathyreóze, pacientka je klinicky bez větších obtí-
ží. 

Klíčová slova: primární hyperparathyreóza, hyperkalcemie, adenom příštítného tělíska, papilární karcinom štítné
žlázy

SUMMARY
Medňanský M.: Primary hyperparathyroidism in parathyroid adenoma with synchronous papillary thyroid carcinoma
Reported is a case of a 53-year-old woman with long-lasting back pain and severe hypercalcemia. Based on laboratory findings and ima-
ging methods, the condition was diagnosed as primary hyperparathyroidism with suspected parathyroid adenoma at the lower pole
of the right thyroid lobe. Due to an incidental finding of a cold nodule in the right thyroid lobe, apart from excision of the adenoma,
right thyroid lobectomy was performed in the patient. The definitive histological finding confirmed parathyroid adenoma and, sur -
prisingly, revealed papillary thyroid carcinoma. Therefore, total thyroidectomy was carried out, followed by radioiodine therapy. After
the therapy, hypocalcemia persists with suspected postoperative hypoparathyroidism. Clinically, the patient has no significant com-
plaints.

Keywords: primary hyperparathyroidism, hypercalcemia, parathyroid adenoma, papillary thyroid carcinoma
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Úvod
Primární hyperparathyreóza je chronické onemocnění vy-

značující se generalizovanou poruchou kalciofosfátového
a kostního metabolismu. Tato porucha je vyvolána dlouho-
době zvýšenou sekrecí parathormonu, která je spouštěčem
četných biochemických odchylek v organismu, a z toho ply-
ne i neobyčejně pestrá symptomatologie.

Primární hyperparathyreóza je třetí nejčastější endokrino-
logické onemocnění, které se může vyskytovat v každém
věku. U dětí jde o onemocnění vzácné, dospělé postihuje
nejčastěji ve věkové skupině 50–70 let, a to asi 4× častěji že-
ny něž muže.

Téměř 90 % případů primární hyperparathyreózy je vyvo-
láno adenomem jednoho či více příštítných tělísek. V ma-

lém procentu se můžeme setkat i s ektopickou lokalizací
adenomu. V takovém případě to bývá nejčastěji v mediasti-
nu, v thymu, uvnitř štítné žlázy či dokonce v retroezofage-
álním uložení za obloukem aorty. V pořadí druhou nejčas-
tější příčinou primární hyperparathyreózy je primární
hyperplazie příštítných tělísek. Podle typu postižených bu-
něk rozlišujeme primární hyperplazii z vodojasných buněk
a primární hyperplazii z hlavních buněk. U první jmenova-
né jsou postižena všechna tělíska ve stejné míře, ale v dru-
hém případě jsou všechna tělíska změněna, ovšem zvětšena
bývají zpravidla jen dvě. Naprosto vzácnou příčinou pri-
mární hyperparathyreózy je karcinom příštítného tělíska.
Jedná se o pomalu rostoucí nádor s infiltrací do štítné žlázy,
do velkých cév, svalů a ezofagu. Metastazovat může do plic,
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jater, regionálních uzlin, do kostí a sleziny. Karcinom svým
chováním vyvolává všechny známky primární hyperpara -
thyreózy, ale průběh bývá těžký s kalcemií vyšší než 3,5
mmol/l. 

Z příčin vedoucích ke vzniku primární hyperparathyreózy
se uvažuje o vlivu záření na oblast příštítných tělísek.
Ovšem jediná známá příčina je genetická. Tzv. familiární
hyperparathyreóza je autosomálně dominantní choroba, kte-
rá je způsobena solitárním či mnohočetným adenomem,
anebo hyperplazií hlavních buněk. Může se objevovat sa-
mostatně, ale daleko častěji je součástí tzv. multiglandulár-
ní endokrinopatie (MEN1 nebo MEN2a). 

Do klinického obrazu primární hyperparathyreózy patří
postižení ledvin. Typickou komplikací je nefrolithiáza, ne-
frokalcinóza, uroinfekce a poškození ledvinných funkcí.
Dalším typicky postiženým systémem je kostní tkáň. Kostní
změny vyvolané vysokou hladinou parathormonu jsou na-
zývány hyperparathyreózní osteodystrofií. Jde o poměrně
variabilní a nekonstantní kostní změny, které mohou být pří-
činou, proč není primární hyperparathyreóza včas rozpo-
znána. Hyper parathyreózní osteodystrofie postihuje skelet
sice generalizovaně, ale nerovnoměrně. Studie ukazují zvý-
šený kostní obrat především v kosti kortikální. Parathormon
v nadbytku stimuluje osteoklasty snížením exprese osteo-
protegerinu a významným zvýšením exprese RANKLu
v osteoblastech. Vede tak k tvorbě cyst a obrovskobuněč-
ných hnědých tumorů. Pacienti s primární hyperparathy -
reózou mají sníženou kostní denzitu, která může vést až
k obrazu sekundární osteoporózy a s ní souvisejícímu zvý-
šenému riziku fraktur. Třetí skupinu častých příznaků tvoří
symptomy gastrointestinální. Sem patří vředová choroba ža-
ludku a duodena, pankreatitida a tvorba žlučových kamenů.
Ve výčtu symptomů bychom neměli opomenout zvýšený
výskyt hypertenze. V mechanismu účinku se zřejmě uplat-
ňuje hyperkalcemie, hyperparathyreóza a zvýšená reninová
aktivita. U nemocných dochází k hypertrofii levé komory
srdeční, depozita kalcia se ukládají v myokardu a chlopních,
objevují se poruchy srdečního rytmu a endoteliální dysfunk-
ce. Hyperkalcemie zkracuje úsek QT na EKG se sklonem
k bradykardii a může zastavit srdce v systole. Nemocní
s primární hyperparathyreózou také mívají postiženy klou-
by, a to jednak dnou při poruše metabolismu  kyseliny mo-
čové, a jednak pseudodnou při ukládání kalciumpyrofosfátu
do kloubních chrupavek. V souvislosti s primární hyperpa-

rathyreózou se také hovoří o zvýšeném výskytu inzulinové
rezistence, poruše lipidového metabolismu, obezitě a endo-
krinním psychosyndromu. Přehled klinických příznaků
podle postižených systémů při primární hyperparathyreóze
s hyperkalcemií je uveden v tabulce 1.

Ke spolehlivým biochemickým ukazatelům primární hy-
perparathyreózy patří hyperkalcemie, zvýšená hladina pa-
rathormonu, hypofosfatemie, hyperkalciurie a elevace mar-
kerů kostního obratu. V dnešní době se stává dostupným
také vyšetření hladiny vitamínu D, proto v případě zjištění
deficitu by bylo vhodné cíleně terapeuticky zasáhnout.
V případě deficitu vitamínu D totiž hrozí akcentace syndro-
mu „hladové kosti“ po odstranění adenomu. 

K potvrzení diagnózy zobrazovacími metodami pak při-
spívají zejména MIBI SPECT/CT a ultrasonografie. Umož -
ní nám lokalizaci předpokládaného adenomu příštítného tě-
líska. Ultrasonografii volíme na prvním místě pro její
dostupnost, rychlost, nízkou cenu a především pro minimál-
ní zátěž a nulové riziko pro pacienta. Bohužel limitujícím
faktorem výtěžnosti vyšetření je zkušenost vyšetřujícího.
Stejně tak v případě hyperplazie příštítných tělísek má tato
metoda malou diagnostickou cenu. V druhé řadě tedy při-
stupujeme ke scintigrafii příštítných tělísek, která jsou ale
scintigraficky zobrazitelná až od hmotnosti cca 600 mg a ví-
ce. Normální, nezvětšená příštítná tělíska tedy není možné
scintigraficky zobrazit. V případě hyperplazie příštítných
tělísek je metoda málo úspěšná. V dnešní době je k dia-
gnostice také možné využít magnetickou rezonanci, jež má
uplatnění zejména při detekci příštítných tělísek v oblasti
retroezofageální, retrotracheální a v oblasti mediastina.
U komplikovaných nemocných k upřesnění prostorové lo -
kalizace adenomu příštítného tělíska lze pak přistoupit ke
MIBI SPECT/CT krku a hrudníku. Můžeme doplnit také
rentgenologická vyšetření, kde nacházíme subperiostální
 resorbce, osteolytická ložiska a snížení BMD. Velmi speci-
fickým a asi nejčastějším RTG nálezem je subperiostální re-
sorpce na radiálním či ulnárním povrchu distální falangy ru-
ky nebo nohy.

Prvořadým léčebným postupem je operační výkon.
Chirurgická léčba nabízí definitivní řešení a přitom je bez-
pečná a vysoce účinná. Samozřejmě úspěšnost chirurgické
léčby spočívá v přesnosti předoperačního vyšetření a správ-
né lokalizaci zvětšeného příštítného tělíska. Pokud po ope-
raci během 10 minut poklesne iPTH v séru o více než 50 %,

Tabulka 1
Přehled klinických příznaků podle zasažených systémů 

Systém Klinické příznaky

muskuloskeletární únava, slabost, letargie, bolesti dlouhých kostí a kloubů, vznik fraktur při pokročilé osteoporóze, 
heterotopické kalcifikace měkkých tkání

neurologické cefalea, křeče, zmatenost, delírium až koma

gastrointestinální nevolnost, anorexie, zvracení, bolest břicha při vředové nemoci žaludku a duodena, 
nebo při akutní pankreatitidě, zácpa

renální polyurie, polydipsie, při pokročilé nefrolithiaze až obstrukce moč. traktu s renálním selháním 

kardiovaskulární tachy a bradyarytmie, převodní blokády, srdeční selhání, hypertenze, při kalcemii rovné či nad 3,7 mmol/l
hrozí až zástava srdce v systole; zvýšená tendence k venózním trombózám, např. renálních tepen
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pak můžeme provedené odstranění adenomu příštítného tě-
líska považovat za úspěšné. Po odstranění adenomu dochází
často k projevům hypokalcemie s tetanickými křečemi jako
následek toku kalcia do metabolického kostního poolu (tzv.
syndrom hladové kosti). Za tohoto stavu jsou nutné větší do-
dávky kalcia v infuzích. Jednou z možných komplikací asi
v 1 % případů je vznik pooperační hypoparathyreózy. U ne-
mocných, kteří mají závažné komorbidity zvyšující operač-
ní riziko, postupujeme konzervativně. Tento postup spočívá
v doporučení dostatku tekutin, vyhnout se imobilizaci, za-
kazujeme hydrochlorothiazid a u postmenopauzálních žen
můžeme podávat estrogeny. Nově využívaným farmakem ke
snížení sekrece parathormonu, zejména v případech vý-
znamné kalcemie nad 3 mmol/l, je kalcimimetikum cinacal-
cet, který ovlivňuje kalcium senzitivní receptory na povrchu
příštítných tělísek. Běžně je tohoto farmaka využíváno
v léčbě sekundární hyperparathyreózy. Ke snížení kalcemie
mohou přispět i bisfosfonáty, ale jejich hlavní funkcí je pro-
tektivní efekt na kostní tkáň před osteoresorpčním účinkem
PTH [1–4].

Papilární karcinom štítné žlázy je nejčastější typ maligní-
ho epitelového nádoru. Zpravidla se vyskytuje ve 3.–6. de-
kádě věku nemocných a asi 3× častěji u žen. Mezi hlavní ri-
zikové faktory patří předchozí radiační zátěž, neléčená
autoimunitní thyreoiditida a faktory genetické. Jde o karci-
nom, který často zakládá mikrometastázy i do druhého lalo-
ku a může se šířit přes pouzdro štítné žlázy do okolních
struktur krku. Často nacházíme zvětšení regionálních spá-
dových lymfatických uzlin. U dětských pacientů navíc čas-
to nalézáme vzdálené plicní metastázy. Pro papilární karci-
nom je typické víceložiskové postižení. Agresivita bývá
poměrně nízká, proto kombinace léčby chirurgické a léčby
radiojódem vede zpravidla k úplné eliminaci nádoru. Pozdní
recidivy jsou poměrně vzácné [5].

Kazuistika 
V únoru 2013 byla do naší osteologické ambulance ode-

slána praktickým lékařem k vyšetření 53letá pacientka s hy-
perkalcemií 3,91 mmol/l a dlouho trvajícími bolestmi zad.

Z průvodní dokumentace vyplynulo,
že již v říjnu 2012 byla zjištěna výraz-
ná hyperkalcemie 3,31 mmol/l v rámci
předoperačního vyšetření před pláno-
vaným gynekologickým zá krokem.
Bohužel tento nález zůstal v té době
bez odezvy a teprve až s více než ¼
ročním zpožděním byl zahájen vyšet-
řovací proces.

Při vstupním pohovoru pacientka
udává minimálně 8  let trvající bolesti
LS páteře se zhoršením v zimních
 měsících, artralgie nosných kloubů
i drobných kloubů rukou a bolesti
v dlouhých kostech dolních končetin.
K našemu překvapení si kromě bolestí
pohybového aparátu jinak na nic ne-
stěžuje. Očekávané příznaky výrazné
hyperkalcemie (jako je únavový syn-
drom, svalová slabost, cefalea, poru-
cha kognitivních funkcí...) popírá.

Při dotazu na osobní anamnézu se
dovídáme, že se léčí s hypertenzí
a chronickou žilní insuficiencí. Z ope-
rací prodělala císařský řez, appendek-
tomii, operaci cysty pravého ovaria,
později hysterektomii s pravostrannou
adnexektomií a plastiku pochvy pro
descensus poševního pahýlu. V rodině
jí bratr zemřel na sarkom dolní konče-
tiny a otec na komplikace při demenci.
Ostatní členové nejbližší rodiny jsou
zdraví.

Pacientka sama nikdy zlomeninu ne-
utrpěla a ani v rodině se nevyskytl
 nikdo se zvýšenou lomivostí kostí.
Nástup menopauzy nedokáže přesně
určit, protože menses ukončila ve 46
letech hysterektomií a období návalů
či jiných potíží nepozorovala. Celoži -
votně má fyzicky náročnější manuální

Obr. 1
Osteoporóza v oblasti bederní páteře

Obr. 2
Osteopenie v oblasti levého proximálního femuru
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Obr. 3
RTG rukou neprokazuje resorpční změny typické pro pokročilou primární 

hyperparathyreózu

Obr. 4
RTG boční snímek hrudní a bederní páteře neprokazuje fraktury

zaměstnání – pracuje jako svářečka. Po
dobu 25 let až do svých 52 let byla ku-
řačkou s dávkou asi 10 cigaret denně.
Nikdy nevyhledávala alkohol ve větší
míře, kávu pije 2× denně, diety nedrží,
stravu má pestrou, ale mléčné výrobky
nekonzumuje pravidelně. Snaží se do-
statečně pohybovat, při své výšce
169 cm a váze 73,5 kg je přiměřené po-
stavy. 

Na alergie netrpí. Z léků užívá pouze
sartan na hypertenzi a při bolestech po-
hybového aparátu NSAID. Jiné léky či
doplňky stravy neužívá.

V rámci laboratorních metod jsme
provedli vstupní krevní odběry, které
potvrdily těžkou hyperkalcemii 3,91
mmol/l, elevaci ALP na 7,03 μkat/l,
hypofosfatemii 0,63 mmol/l, výraznou
elevaci iPTH na 637 pg/ml, hyperkalci-
urii 10,88 mmol/den a extrémně vy-
stupňovaný kostní obrat (osteokalcin
>  100 ng/ml a CTX 2,67 ng/ml).
Jmenované patologické hodnoty tedy
odpovídaly biochemickému obrazu
primární hyperparathyreózy s vystup-
ňovaným kostním obratem. Jako ved-
lejší nález v odchylkách od normy
jsme ještě prokázali mírně zvýšené
TSH na 4,47 mIU/l, mírnou hyperuri-
kemii 375 μmol/l, elevaci ALT 1,19
μkat/l a hraničně zvýšený celkový cho-
lesterol na 5,61 mmol/l.

Pacientka dále podstoupila RTG sní-
mek hrudní a bederní páteře, RTG
obou rukou a denzitometrické měření
v oblasti bederní páteře a kyčle. Díky
těmto zobrazovacím metodám jsme
prokázali osteoporózu v oblasti páteře
s osteopenií femuru (viz obrázek 1, 2),
ale bez typických destruktivních změn
na zachyceném skeletu rukou a bez
fraktur v oblasti hrudní a bederní páte-
ře (viz obrázek 3,  4). DXA skeletu
předloktí nebylo provedeno pro jedno-
značné postižení skeletu páteře a kyčle. 

Se znalostí dosavadních výsledků
vyšetření se nám jako nejpravděpodob-
nější jevila diagnóza primární
hyperpa rathyreózy, a proto bylo nutné
ještě doplnit UZ a MIBI  příštítných tě-
lísek. Před jejich zrealizováním bylo
ale neodkladné zaléčení těžké hyper-
kalcemie. Dobrý klinický stav pacient-
ky nám umožnil léčbu za ambulant-
ních kontrol. Pacientka domů
odcházela edukována o nutnosti pitné-
ho režimu, zaléčená Mimparou 60 mg
1-0-0, Bonvivou 150 mg 1× měsíčně
a s doporučením pro odesílajícího
praktického lékaře, aby dle krevního
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tlaku nasadil a titroval kličkové  diuretikum, doplnil EKG
a pravidelně monitoroval kalcemii. Pokud by pokles kalce-
mie po zaléčení nenastal, pak již bude hospitalizace nezbyt-
ná. 

Na kontrolu k nám se pacientka dostavila již s výsledky
USG a MIBI SPECT/CT příštítných tělísek, kde se potvrdil
pozitivní nález. Při dolním pólu pravého laloku štítné žlázy
zobrazen objemný hormonálně aktivní adenom příštítného
tělíska velikosti 2 × 3 × 4 cm. Dalším nálezem byl studený
uzel velikosti 2 × 1 × 1 cm v horní třetině pravého laloku
štítnice, který dle akumulace MIBI hodnocen jako možný
tvořící se adenom příštítného tělíska (obrázek 5, 6, 7).

Při kontrole klinický stav pacientky zlepšen. Subjektivně
popisuje výrazné zmírnění bolestí muskuloskeletálního apa-
rátu a současně pocit nárůstu energie. Svou zvýšenou únavu
a slabost si před tím neuvědomovala a až nyní objevuje ten
rozdíl. Zlepšení klinického stavu odpovídá i laboratorní po-
kles kalcemie na 3,41 mmol/l již po pěti dnech léčby. 

V případě patologie příštítných tělísek máme již dlouhé
roky navázanou spolupráci s endokrinologickou poradnou
prof. MUDr. Petra Broulíka, DrSc. ve VFN v Praze, odkud
jsou pacienti objednáváni k výkonu na III. chirurgickou kli-
niku 1. LF UK a FN Motol. Proto i v tomto případě jsme
 pacientku předali do péče na vyšší pracoviště. Operaci pod-
stoupila 26. 3. 2013, kdy byla provedena extirpace adenomu
příštítného tělíska vpravo dole a nahoře a současně pra -
vostranná lobektomie štítné žlázy. Pooperační průběh bez
komplikací. Laboratorně nebyly známky hypokalcemie, ale
pacientka pociťuje mírné parestézie. Do domácího ošetřová-
ní propuštěna 3.  pooperační den s doporučením Calcium
eff. 500 mg 2-2-2 při brnění prstů. Protože nebylo možné
v tuto chvíli ještě vyloučit neoplazii, byla u pacientky indi-
kována prodloužená profylaxe LMWH na 28 dní. 

Do deseti dnů od operace se pacientka dostavila na kon-
trolu do naší ambulance. Subjektivně se cítila velmi dobře.
Pochvalovala si zejména zvýšenou svalovou sílu a vymizení
bolestí v zádech. Laboratorně došlo k normalizaci kalcemie
a osteoresorpce, trvá zvýšená osteoapozice při syndromu
hladové kosti (ale s poklesem oproti vstupním hodnotám),
současně pokles ALP a výrazné snížení parathormonu.
V medikaci ponechána Bonviva a Calcium eff. a přidán vi-
tamín D v podobě Vigantolu.

S odstupem tří týdnů od operace absolvovala kontrolu
v Praze, kde byla seznámena s definitivními závěry z histo-
logie. Potvrzen adenom pravého dolního příštítného tělíska
a překvapivě prokázán dobře diferencovaný papilární karci-
nom pravého laloku štítné žlázy. Z důvodu neoplastického
nálezu bylo nutné naplánovat totální thyreoidektomii ve
druhé době, která proběhla 12. 6. 2013 s již histologicky be-
nigním nálezem. Na září 2013 byla pacientka ještě pozvána
k doléčení radiojódem. 

Po provedené totální tyreoidektomii proběhla opět kontro-
la v naší ambulanci dne 17. 7. 2013. Pacientka se subjektiv-
ně cítí lépe, ale stěžuje si na větší unavitelnost a mírné zaží-
vací potíže. Při terapii Calcium eff. 1 000 mg 3 × 1, Bonviva
150 mg 1× měsíčně a Vigantol 1 000 IU denně v laboratoři
prokazujeme hypokalcemii 1,75 mmol/l, hyperfosfatemii
1,94 mmol/l s iPTH pod mezí detekce, supresí CTX, nor-
malizací osteokalcinu a poklesem ALP ze 7,03 μkat/l na
2,22 μkat/l. U pacientky se suspektně rozvinula pooperační
hypoparathyreóza. S ohledem na hypokalcemii a nízké
 odpady kalcia (0,11 mmol/d) navyšujeme dávku kalcia
o 600 mg a vitamínu D o 400 IU a hydrochlorothiazid ne-
nasazujeme. Vzhledem k nepřítomnosti klinických známek
hypokalcemie a značně nízkému BMD skeletu páteře pone-
cháváme ibandronát v medikaci, doporučujeme kontrolní
vyšetření kalcemie u obvodního lékaře, v případě zvýšené
kalcemie by byla suplementace snížena. S ohledem na to-
tální thyreoidektomii byla pacientka endokrinologem zalé-
čena Euthyroxem 150 μg denně .

Diskuze
Uvedená kazuistika představuje pacientku s těžkou hyper-

kalcemií, která byla na základě laboratorních a zobrazova-
cích metod správně vyhodnocena jako primární hyperpara -
thyreóza při adenomu příštítného tělíska. Je ale zarážející,
že než byla pacientka do naší ambulance k dovyšetření ode-

Obr. 5
CT nativní snímek adenomu příštítného tělíska 

při pravém dolním pólu štítné žlázy

Obr. 6
CT nativní snímek uzlu ve štítné žláze v horní třetině 

pravého laloku
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slána, uplynulo minimálně ¼ roku od
prvního záchytu hyperkalcemie, která
již v té chvíli byla alarmující. Není ji-
stě překvapivé, že záchyt hyperkalce-
mie byl náhodný v rámci předoperač-
ního vyšetření před gynekologickým
zákrokem. Dosud si ale nedovedeme
vysvětlit, jak mohla kalcemie 3,31
mmol/l uniknout pozornosti ošetřují-
cího lékaře. 

Možná zdravotní rizika neléčené hy-
perkalcemie jsou např.: svalová sla-
bost, duodenální vřed, akutní pankrea-
titida, po lyurie, nefrolithiaza, nebo až
obstrukce renálního dutého systému
s renálním selháním, kalcifikaci měk-
kých tkání (ledvin, tepen, srdce, kůže,
rohovky, žaludeční sliznice), převodní
kardiální poruchy  – tachy či bradya-
rytmie, převodné blokády. Hyper -
kalcemie rovna či nad 3,7 mmol/l mů-
že vést až ke zmatenosti, nebo také až
komatu, dále ke zvýšenému sklonu
k venózním trombózám, heterotrop-
ním kalcifikacím, renálnímu či srdeč-
nímu selhání, a nakonec až k zástavě
srdce v systole a smrti.

Na druhou stranu je pravdou, že součástí předoperačního
či preventivního vyšetření kalcemie často nebývá, a tak mů-
že hyperkalcemie zůstat neodhalena až do doby, kdy pacient
přichází s klinickými obtížemi. V případě naší nemocné by-
la praktickým lékařem nakonec kalcemie vyhodnocena jako
patologická a navíc byla dána do souvislosti s dlouho trva-
jícími bolestmi muskuloskeletálního aparátu, a nemocná tak
správně odeslána do naší ambulance.

V průběhu sběru anamnestických dat nás překvapilo, že
pacientka kromě bolestí pohybového aparátu jiné potíže ne-
udává. Při výrazné hyperkalcemii jsme očekávali únavový
syndrom. Později po zaléčení se ale ukázalo, že si nemocná
jen příznaky únavy a svalové slabosti neuvědomovala, pro-
tože zřejmě při postupném nárůstu kalcemie se pozvolna na
nový pocit adaptovala a považovala jej za normu. Až s ústu-
pem těžké hyperkalcemie s překvapením zjistila, jak výraz-
ně lépe se cítí a kolik má najednou energie.

Při výrazné hyperkalcemii s poměrně dobrou klinickou
adaptací jsme předpokládali již delší trvání nemoci, a tím
jsme očekávali rozvinuté změny na skeletu. V rámci zobra-
zovacích metod jsme prokázali sekundární osteoporózu, ale
bez dalších destruktivních změn typických pro primární hy-
perparathyreózu. Toto zjištění nás vedlo k myšlence, zda tak
závažná hyperkalcemie (s hodnotou 3,91 mmol/l a bez cha-
rakteristických změn na skeletu) nemůže být důsledkem
přece jen rychlejšího nástupu při karcinomu příštítných tělí-
sek.

V předoperačním období je vhodné pacienta zaléčit kalci-
mimetikem (cinacalcet) ve snaze snížit hyperkalcemii a sou-
časně nasadit bisfosfonáty k protekci kostní tkáně, částečně
také ke snížení hyperkalcemie a také ke zmírnění postope-
račního syndromu "hladové kosti". My jsme zvolili z bis -
fosfonátů ibandronát, i když s ohledem na vyšší antire-

sorpční účinek v podávání 1× týdně by byl zřejmě vhodněj-
ší zřejmě risendronát.

Při MIBI vyšetření se lokalizoval objemný hormonálně
aktivní susp. adenom příštítného tělíska při dolním pólu
pravého laloku štítné žlázy. V té chvíli jako spíše vedlejší
nález byl popsán studený uzel v pravém laloku štítné žlázy,
který dle akumulace MIBI byl hodnocen jako možný
 adenom příštítného tělíska. V této fázi nebylo indicií, které
by nás vedly k podezření na neoplázii ve štítné žláze.
Ultrasonografie krku neprokázala zvětšené uzliny, fyzikál-
ním vyšetřením krku nebyla odhalena žádná patologie a la-
boratorně byla zaznamenána jen hraniční elevace TSH.
Ultrasonografií popsaný ohraničený solitární uzel s hrubou
strukturou v pravém laloku štítné žlázy jsme tehdy měli ten-
denci považovat za příštítné tělísko ve shodě s popisem na
MIBI. Při zpětném zhodnocení je ale patrné, že ultrazvuko-
vý popis charakteru uzlu a jeho zařazení do kategorie stu-
deného uzlu dle MIBI, nás k podezření na neoplázii mohlo
navést. Primární indikací pro časný chirurgický výkon byla
závažná hyperkalcemie při přítomnosti adenomu příštítného
tělíska a nic nenasvědčovalo koincidenci s papilárním kar-
cinomem. Teprve až definitivní histologický závěr vnesl do
naší diagnostiky jasno. Je možné, že při indikaci punkční
 biopsie (FNAB) z podezřelého uzlu pravého laloku štítné
žlázy, mohla být pacientka ušetřena totální thyreoidektomie
ve druhé době.

Pacientka celou léčbu dobře zvládla a vzhledem k povaze
karcinomu a včas zahájené terapii má i dobrou prognózu.
Pooperační komplikací u pacientky je suspektní vznik hy-
poparathyreózy, která vzniká asi v 1 % případů při totální
thyreoidektomii, terapií je suplementace vitamínem  D
(včetně aktivní formy vitamínu  D  – alfakalcidiolu, calci -
triolu), kalcia a event. také thiazidovými diuretiky za pra -
videlných klinických a laboratorních kontrol. Současnou

Obr. 7
Časný subtrakční snímek MIBI s výrazně akumulujícím adenomem příštítného
tělíska při pravém dolním pólu štítné žlázy, ve které je vpravo kraniálně patrný

„studený“ uzel (viz šipky)
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 terapií pacientky kalciem a vitamínem D se snažíme o su-
plementaci organismu kalciem, zatím ponecháváme iband-
ronát terapii porózy, kdy i pres nižší kalcemii pacientka te-
rapii dobře toleruje, další postup budeme korigovat podle
vývoje klinického stavu, výsledků laboratorních vyšetření
a denzitometrie.

Závěr
U pacientky se záchytem hyperkalcemie a elevací PTH

byla potvrzena diagnóza primární HPT, vzhledem k závaž-
né hyperkalcemii bylo pomýšleno na možný karcinom pří -
štítného tělíska, který nebyl prokázán (histologicky zjištěn
adenom). Byla provedena extirpace příštítného tělíska, ale
pro současnou koincidenci papilárního karcinomu byla v 2.
době provedena totální thyreoidektomie s následnou, velmi
pravděpodobnou, pooperační hypoparatyreózou. Až další
kontroly v naší ambulanci  – klinické, laboratorní i denzi -
tometrické ukážou účinnost naší terapie hypokalcemie a os-
teoporózy.

Tímto případem závažné hyperkalcemie chceme poukázat
na důležitost vyšetření kalcemie v běžné praxi. Dle našeho
názoru by vyšetření kalcemie mělo být součástí nejen před -
operačního vyšetření, ale nejlépe každého preventivního
krevního odběru, protože jde o vyšetření jednoduché a fi-
nančně nezatěžující.

Stejně tak bychom byli rádi, aby bolesti skeletu nebyly
v rámci ambulancí praktických lékařů podceňovány a byla
jim věnována pozornost v rozsahu základního vyšetření.
Není totiž vzácností, že pacienti s bolestmi skeletu často ne-
mají proveden ani prostý RTG snímek a rovnou dostávají řa-
du analgetických preparátů. Protože nemocní se se svými

potížemi obracejí zejména na svého praktického lékaře, pak
vidíme rezervu ve zlepšování edukace lékařů primární péče.

Je důležité si uvědomit, že mnohdy časná diagnostika
a léčba může zabránit trvalým následkům, anebo dokonce
i zachránit život, jak tomu bylo i u naší pacientky.

Použité zkratky
ALP – alkalická fosfatáza
ALT – alanin aminotransferáza
BMD – kostní minerální denzita
CTX – karboxyterminální telopeptid
EKG – elektrokardiogram
FNAB – aspirace tenkou jehlou
iPTH – intaktní parathormon
LMWH – nízkomolekulární heparin 
MEN – mnohočetná endokrinní neoplázie
MIBI – metoxyisobutylisonitril
NSAID – nesteroidní antirevmatika
RANKL – receptor activator of nuclear factor kappa-B 

ligand
USG – ultrasonografie
SPECT – single-photon emission computed tomography
TSH – tyreostimulační hormon
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Periodontal bone response under the influence of Cr(VI)

Y. KUZENKO, A. ROMANYUK, A. KOROBCHANSKAYA, L. KARPENKO

Sumy State University, Department of Pathological Anatomy, Sumy, Ukraine

SOUHRN 
Kuzenko Y., Romanyuk A.,.Korobchanskaya A, Karpenko L: Reakce periodontální tkáně na chrom
Cíl práce: Studovat reakci alveolární kostní tkáně na chrom.
Metodika: Autoři hodnotili histologické a elektronmikroskopické nálezy Ca, P, K, Cr u dvaceti samců laboratorních potkanů o váze
300–325 gramů.
Výsledky: Rozdíly mezi normální periodontální tkání a po šedesáti dnech experimentu byly významné. Destrukce alveolární kostní
tkáně může postupovat až do situace, kdy zub není na svém místě fixován a vzniká komplexní porucha kostní tkáně. Ačkoli se zánět-
livá reakce šíří do hloubky, nemusí být v alveolarní kosti přítomna, což dokumentuje chybění známek osteoklastické aktivity v histo-
logickém vzorku. Nejnižší hladiny P a K byly zjištěny v šedesátém dni experimentu (P < 0,01). Takto dlouhá doba může ovlivnit mi-
nerály v kosti při chronickém příjmu chromu.
Závěry: Chronická intoxikace chromem vede u pokusných zvířat k závažné destrukci kolagenu, apoptóze kostní tkáně a hyperplázii
epitelu. Neléčená chronická expozice chromu pomalu progreduje v chronickou periodontitidu s destrukcí hlubších tkání. Během še-
desáti dnů dochází k resorpci alveolární kosti a k definitivní ztrátě zubu.

Klíčová slova: chrom, samci bílých potkanů, reakce periodontální kosti

SUMMARY
Kuzenko Y., Romanyuk A., Korobchanskaya A., Karpenko L: Periodontal bone response under the influence of Cr(VI)
Object: The object of this study has analyzed alveolar bone reponse under the influence chromium (VI).
Methods: 20 male albino rats (300–325 g) have been evaluated for histological and scanning electron microscopy of Ca, P, K, Cr.
Results: The interaction between normal periodontal tissues and 60 days experiment was strongly significant. Destruction may
 progress until tooth support becomes inadequate and more complex patterns of bone loss develop. Despite the deep extension of in-
flammation it may be absent in the alveolar bone, which may also lack any sign of osteoclastic activity histologically. The lowest levels
of P and K were observed in 60 days of experiment (P < 0.01). 60 days level may affect the mineral status of bone and chronic inco-
ming of chromium.
Conclusion: Chronic chrome (VI) intoxication is characterized by severe chronic destruction of collagen, apoptotic, bone changes,
and epithelial hyperplasia. Untreated chronic chrome (VI) intoxication slowly progresses to chronic periodontitis in which the de-
struction of deep tissues develops. Within 60 days, progressive resorption of alveolar bone occurs and the tooth ultimately gets deta-
ched.
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Introduction
Chronic inflammation and degeneration of the teeth sup-

porting tissues, that results in teeth loss is a common con-
dition. Besides inflammation, other diseases such as leuke-
mia and scurvy, are associated with gingival swelling.
Pregnancy, puberty and use of drugs like PHENYTOIN are
also associated with periodontal disease more often than
not. The disease begins as chronic marginal gingivitis, se-
condary to bacterial plaques around the teeth such as due to
calculus (tartar) on the tooth surface impacted food, uncon-

trolled diabetes, tooth-decay and ill-fitting dental applian-
ces. The gingival sulcus acts as convenient site for lodgment
of food debris and bacterial plaque leading to formation of
periodontal pocket from which purulent discharge can be
expressed by digital pressure [1].

Precious metal based dental alloys generally exhibit a su-
perior corrosion resistance, in particular enhanced resistan-
ce to pitting and crevice corrosion, compared to non-pre -
cious metal based alloys such as cobalt (Co) – chromium (Cr)
alloys [3]. Precious metals are not available to much dental
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case. However cobalt-chromium alloys are used for structu-
res in the oral cavity (chronic cobalt-chromium intoxica -
tion) Cobalt–chromium (Cr-Co) alloys are commonly so far
used for the Third World.

Chromium (Cr), in its trivalent form (Cr3+), is an essen-
tial nutrient because it is involved in the metabolic pathways

for carbohydrates, lipids and proteins. Its most important
believed function is the potencialization of insulin action.
In human and animal feeds, chromium supplementation is
done by addition of chromium piccolinate (CrPic) on food.
However, Cr is a heavy metal and it has potential to accu-
mulate in biological tissues and then, the risk of bioaccu-
mulation and biomagnification (when the level of bioaccu-
mulation increases exponentially between trophic levels)
exists [2].

A study by Anissian L, Fleury C, Wang JY et al. [4,5,6]
showed that short-term exposure to these metal species may
affect human bone tissue survival and function. High con-
centrations of Co 2+, Cr 3+, and Cr 6+ ions are toxic to os-
teoblasts and reduce cell activity in-vitro. Few data are ava-
ilable on the effect of Cr 6+ ions on bone tissue. A study by
Nichols and Puleo [7] showed short-term exposure to Cr
ions at sublethal doses resulted in decreased resorptive acti-
vity in rat osteoclasts. In contrast, Rousselle et al. found ex-
posure of rabbit osteoclasts to Cr had no effect on rabbit os-
teoclast function [8]. Sankaramanivel et al. [9] has shown
that treatment of rats led to accumulation of chromium in
the femur, and associated with reduced systemic assays of
alkaline phosphatase and tartrate-resistant acid phosphata-
se, suggesting an impact on both bone formation and re-
sorption (way of introduction – intraperitoneally with po-
tassium dichromate Cr 6+ over 5 days).

However, the long-term effect of chronic exposure of rats
osteoblasts and osteoclasts to these ions at mandibular bone,
is unknown. So it is necessary to understand the cellular me-
chanism and alveolar bone response under the influence of
chromium.

In the present work, the effect of chromium ions 6+ (Cr
6+) on bone tissue and collagen fibers was shown. 

Methods
The study protocol was according to the provisions

"European Community Directive of 24 November 1986 on
the maintenance and use of laboratory animals for research
purposes". Work implemented within the framework of re-
search – 013U003315.

The subject was 20 experimental male Sprague-Dawley
rats that weighed 300–325 g at the beginning of testing
(Institute of Pharmacology, Academy of Medical Sciences,
Ukraine). They were individually housed in standard cages
inside a room maintained on a 12–12-hr light–dark cycle
with the light part of the cycle beginning at 7 a.m.
Throughout the experiment rats were kept in free water. The
study protocol was approved by the Research and Ethics
Committee of Sumy State University.

Rats of experimental group – 15 individuals entered po-
tassium bichromate (Sigma, USA) into drinking water in
a dose of 0,02 mol/l. The rats of control group (5 individu-
als) drank ordinary drinking water. Five animals from under
skilled group were brought out of experiment in 20, 40 and
60 days after the beginning of introduction of bichromate of
potassium.

Microelemental analysis was carried out by scanning
electron microscopy (SEM) with energy dispersive spec-
trophotometer (EDS), the bone specimens were trimmed fi-

Figure 1
Normal periodontal tissues A – cortical plate, 

B – transeptal and horizontal fibres, C – periodontal bone,
Haematoxylin and Eosin staining (x400 magnification)

Figure 2
The periodontal tissues of the 20 days experiment 
A – tooth, B – horizontal bone loss, C – junctional 

epithelium proliferation, D – cortical plate, 
Haematoxylin and Eosin staining (x100 magnification)

kosti 0114 final:ob 2014  29.4.14  14:46  Stránka 24



Osteologický bulletin 2014 č. 1 roč. 19 25

PŮVODNÍ PRÁCE

xed in 2 percent glutaraldehyde soluti-
on (35 μm sagittal sawing were obtai-
ned). The prepared samples served to
determine the content of the following
elements: Ca, P, K, Cr. 

The electron beam is finely focused
onto the specimen resulting in charac-
teristic X-rays being produced from
a mi crovolume of the sample. These 
X-rays are detected by an Energy
Dispersive Spectrometer (EDS) and the
results plotted as a spectrum. Each ele-
ment has its own ‘fingerprint’ of peaks
which allows both a qualitative and
quantitative determination of the ele-
ments present in the selected region of
the sample. EDS analysis Shown in
Fig. 6, X-ray. Intensities are measured
by counting photons and the precision
obtainable is limited by statistical er-
ror. For major elements it is usually not
difficult to obtain a precision (defined
as 2σ) of better than ± 0.01 % (relati-
ve), but the overall analytical accuracy
is commonly nearer ± 0.09 %.

Bone samples were immersed in 10%
paraformaldehyde pH 7.4 fixative at
18  ºC. These were then subsequently
demineralized with 17 percent EDTA
(S-test UA) solution and dehydrated
with increasing concentration of etha-
nol before being embedded in paraffin.

Thin sections were obtained from pa-
raffin embedded blocks of each bone
samples and were stained according to
the methods specific for Van Gieson
staining and Hemato xylin and eosin
(H&E Sigma, USA) staining respecti-
vely.

Data were analysed using STATISTI-
KA 8.0 software, user version
STA862D175437Q. Results were pre -
sented as mean values (± SD). The K-S
test was used in order to evaluate the
normality of the data. Also, the Student

method was used to perform simple
comparative analysis A value of
p < 0.05 was considered significant.

Results
The normal periodontal tissues are

shown in Fig. 1, Fig.  5A. Connective
tissue gingival fibres support the gingi-
val margin as a cuff around the tooth.
Transeptal fibres join adjacent teeth
and, more deeply, horizontal fibres join
the tooth to the socket wall (Figs 1 and
Fig. 5A).

Table 1
Average concentrations microelement in samples

Microelements Control mean ± SD 20 days mean ± SD 40 days mean ± SD 60 days mean ± SD

P (%) 10,85±1,01 9,65±3,97** 11,21±0,86** 6,34±1,25**

K (%) 1,11±0,20 1,17±0,43 1,81±0,22 0,15±0,02**

Ca (%) 61,94±2,54 78,06±2,16** 52,01±3,72** 62,04±33,23

Cr (%) 0 0,37±0,15 1,73±0,61*** 0,27±0,1***

Ca/P 5,74±0,50 8,90±2,48* 4,63±0,09 10,83±6,90*

* P < 0.05 ** P < 0.01 ***P < 0.001

Figure 3
The periodontal tissues of the 40 days experiment A – transeptal and horizon-

tal fibres with superimposed edema, 
B – horizontal bone loss, C – cement tooth , D – intrabony pocketing with supe-

rimposed edema Haematoxylin  and Eosin staining

Figure 4
The periodontal tissues of the 60 days experiment A – root word migration 

of epithelial attachment, B – destruction of periodontal ligament, C – horizontal
bone loss, D – intrabony pocketing with superimposed edema, 
E – stasis in the capillaries. Haematoxylin and Eosin staining
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The results of the 20 days experiment
are shown in Fig. 2, Fig. 5B. Junctional
epithelium proliferation with progres -
sive destruction of marginal gingiva
(Fig. 2) and then of deeper supporting
tissues. Influence of Cr(VI) factor
acceleration of periodontal fibrous tis-
sue destruction Fig. 5B Tissue destruc-
tion is arch (horizontal bone loss) the
influence of Cr(VI) factor promote mo-
re complex patterns of destruction Fig.
2B.

The results of the 40 days experiment
a shown in Fig.  3, Fig.  5C, D.
Widespread osteoclastic resorption of
bone (Fig.  3-II) increasing width and
depth of pocket to form  deep intrabony
pocket consists of dilated thin-walled

vessels in loose oedematous stroma
with superimposed edema (Fig.  3-II
and Fig. 5C, D).

The results of the 60 days experiment
a shown in Fig. 4, Fig. 5E, F. Root ward
migration of epithelial attachment
(Fig. 4A). Stasis in the capillaries (Fig.
4-II). Destruction of periodontal liga-
ment fibres and alveolar bone, but
osteo clasts are rarely seen (Fig. 4B, C).

Gradual root ward progress of de-
struction leads eventually to loosening
of teeth (Fig. 4D). Tissue destruction is
usually uniform along the arch (hori-
zontal bone loss) but local factors may
promote more complex patterns of de-
struction (Fig.  5E, F). Localized de-
struction of bone around individual te-

eth (vertical bone loss) may develop or,
occasionally, there is a more rapid de-
struction of periodontal ligament than
alveolar bone with extension of pocke-
ting between teeth and bone (intrabony
pocketing).

The interaction between normal peri-
odontal tissues and 60 days experiment
was strongly significant. Destruction
may progress until tooth support beco-
mes inadequate and more complex pat-
terns of bone loss develop. Despite the
deep extension of inflammation it may
absent in the alveolar bone, which may
also lack any sign of osteoclastic acti-
vity histologically.

The average content of the micro-
and macro-elements under study are
shown in Table 1.

EDS analyses revealed that inorganic
phases of bones were mainly composed
of calcium and phosphorus as the ma-
jor constituents with some minor com-
ponents such as Cr, and K. The 40 days
peak corresponding to chromium in an
intermediate product was higher. It can
clearly be seen from the Table 1 that
chromium levels increased with statis-
tically significant extent (P < 0.01). As
for K levels, there was no remarkable
difference between the normal and af-
ter 40 days (P > 0.01) This could result
from an excessive accumulation of
chromium in hydroxyapatite. The lowest
levels of P and K were observed in 60
days of experiment (P < 0.01). 60 days
level may affect the mineral status of
bone and chronic incoming of chromi-
um.

Discussion
In this study we examined the chro-

nic exposure effect of bone tissue. In
rat, the absorbed chromium was tran-
sferred to the liver where the liver tis-
sue retained 10.9 % of chromium oxide
and 51.1 % of sodium chromate.
Different chromium absorption of bone
tissue depending on the concentration
and could be due to the fact that the he-
xavalent form given orally was reduced
to Cr3+ in the acidic environment of
the stomach [10]. The removal of hexa-
valent and trivalent chromiumfrom
synthetic solutions has been extensive-
ly studied by a number of researchers.
According to some investigators, the
removal of Cr(VI) occurs through
 several steps of interfacial reactions.

Figure 5
The normal periodontal tissues and periodontal tissues of the 20, 40, 60 days
experiment A – root word migration of epithelial attachment, B – destruction 

of periodontal ligament, C – horizontal bone loss, D – intrabony pocketing 
with superimposed edema, E – stasis in the capillaries. F – destruction 

of the periodontal ligament in mid-root. Van Gieson staining
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We found that ions chromium affected on bone cell prolife-
ration and function. Our findings are consistent with stu dies
using animal cells that supraphysiological concentrations of
chromium ions induce apoptosis in osteoblast cells in a do-
se dependent manner [5], and suppress osteoblast synthetic
function [4].

Hydroxyapatite is component of bone mineral, enamel
and dentin [12]. Surface modification of hydroxyapatite by
organic molecules or Cr was effective means to manipulate
the surface properties of hydroxyapatite. In our point of
view, there are two ways to modify the surface of hydroxy-
apatite by Cr3+. The first method is through surface ad-
sorption. It is known that many polymers and proteins can
be firmly adsorbed onto the surface of hydroxyapatite [11].
In our opinion the second approach is to graft Cr3+ through
covalent bonding to the hydroxyl groups and replacement of
Ca, K which are available on the crystal surface of hydro-
xyapatite. The hydroxyl group present on the surface of hy -
droxyapatite seems to be a reactive group of which use can
be made to graft Cr3+.

Conclusion
Chronic chrome (VI) intoxication is characterized by se-

vere chronic destruction of collagen, apoptotic, bone chan-
ges, and epithelial hyperplasia. Untreated chronic chrome
(VI) intoxication slowly progresses to chronic periodontitis
in which the destruction of deeper tissues develops. Within
60 days, progressive resorption of alveolar bone occurs and
the tooth ultimately gets detached. It is suggested that the
results of this study would be used by anatomy and patholo-
gy.
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Figure 6
EDS analysis of the periodontal tissues – 40 days 

experiment (magnification x1790), A – intrabony bone
loss, B – osteoblasts places
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Osteoporos Int. 2013 Apr;24(4):1523–1525
Bilateral ulna fractures associated with bisphosphonate the-
rapy.
Ang BF, Koh JS, Ng AC, Howe TS.

Autoři popisují případ oboustranné únavové zlomeniny
ulny následující bilaterální frakturu femurů v souvislosti
s dlouhodobou léčbou bisfosfonáty. Jednalo se o 84letou že-
nu, která pátnáct let užívala bisfosfonáty. Předtím netrpěla
žádným ze stavů, které jsou známými příčinami sekundární
ztráty kostní hmoty. Většinu času trávila doma, pohybovala
se pomocí chodítka. Zpočátku si stěžovala na bolesti v pra-
vé ulně bez vazby na jakékoli trauma, o měsíc později měla
bolesti v oblasti levé ulny. Stav byl léčen konzervativně, bis-
fosfonáty vysazeny. Vyšetření neprokázalo žádnou sekun-
dární příčinu osteoporózy nebo metabolickou kostní choro-
bu. 

J Bone Miner Res. 2013 May;28(5):1007–1013
Inflammatory bowel disease and the risk of fracture after
controlling for FRAX.
Targownik LE, Bernstein CN, Nugent Z, Johansson  H,
Oden A, McCloskey E, Kanis JA, Leslie WD.

Je známé, že jedinci s chronickým střevním zánětem (in-
flammatory bowel disease – IBD) mají vyšší riziko zlome-
nin, a to jak v oblasti proximálního femuru, tak ostatních
hlavních osteoporotických fraktur. Dosavadní analýzy však
u těchto nemocných zcela neodlišily rozdíly v míře rizika
závislého na denzitě kostního minerálu (BMD) a dalších
klinických faktorech. Nástroj WHO k určení rizika zlome-
nin – FRAX je možné využít k předpovědi desetiletého rizi-
ka fraktury podle BMD a přítomnosti klinických rizikových
faktorů. Autoři použili databázi klinických informací o pa-
cientech s IBD z kanadské provincie Manitoba, propojenou
s Manitoba Bone Mineral Density Database, která obsahuje
výsledky všech DXA scanů. Hodnocení podle FRAX bylo
provedeno u všech nemocných ve věku 50 let a starších, kte-
ří podstoupili počáteční denzitometrické vyšetření. Sledoval
se výskyt hlavních osteoporotických fraktur (proximální fe-
mur, klinicky manifestní obratle, předloktí, humerus). K po-
souzení, zda IBD nezávisle predikuje hlavní osteoporotické
zlomeniny, autoři použili Coxův model. Pokud se počítalo
s BMD, pak přítomnost IBD nevedla ke zvýšenému výsky-
tu většiny hlavních osteoporotických zlomenin (míra rizika
HR = 1,12; 95% interval spolehlivosti CI 0,83–1,55), ale byl
zde významný vztah ke zlomeninám proximálního femuru
(HR  = 2,14; 95% CI 1,26–3,65). Přidání hodnoty T-skóre
 krčku femuru do výpočtu FRAX bez znalosti BMD nemělo
u nemocných s IBD na výsledek výpočtu rizika žádný vliv.
To znamená, že IBD samo o sobě ovlivňuje riziko fraktury
nezávisle na BMD krčku femuru. Po zhodnocení pomocí
FRAX pacienti s IBD celkové riziko hlavních osteoporotic-
kých zlomenin zvýšené nemají. Výjimku tvoří pouze riziko
fraktury v oblasti proximálního femuru, které zvýšeno je.

Osteoporos Int. 2013 May;24(5):1707–1712
Tooth extraction in osteoporotic patients taking oral bis -
phosphonates.
Mozzati M, Arata V, Gallesio G.

Tato prospektivní studie porovnává dva různé protokoly
s odlišnou mírou invazivity při extrakci zubu u nemocných
léčených perorálními bisfosfonáty (BSF). V žádné skupině
nedošlo ke komplikaci při výkonu ani nebyla prokázána
 pooperační osteonekróza čelisti související s terapií BSF bě-
hem dalšího sledování. Autoři se domnívají, že extrakce zu-
bu u pacientů léčených perorálními BSF je bezpečným vý-
konem. 

Úvod: Perorální BSF jsou preparáty běžně předepisované
při léčbě osteoporózy a jiných chorob spojených s resorpcí
kostní tkáně. Od r. 2003 vyšla řada prací dokumentujících
s terapií BSF (např. alendronátem a risedronátem) spojenou
osteonekrózu čelisti. Většina případů osteonekrózy čelisti
uváděná v literatuře má významný vztah k patologickým
stomatologickým nálezům, extrakcím zubů a/nebo chirur-
gickým výkonům v dutině ústní. 

Metodika: Autoři do studie zařadili 700 po sobě následu-
jících pacientů léčených BSF, kteří podstoupili extrakci zu-
bu. Celkem bylo hodnoceno 1 480 extrakcí, z toho 864 na
mandibule a 616 na maxille. Nemocní byli náhodně přiřaze-
ni do dvou skupin: 334 z nich bylo léčeno malým chirurgic-
kým výkonem se sešitím a primárním průběhem hojení
(protokol A), u 366 byla provedena netraumatická extrakce
a sešití se sekundárním hojením (protokol B). Všechny vý-
kony se provedly pod clonou antibiotik. 

Výsledky: Zúčastnilo se 700 nemocných s indikovaným
odstraněním zubů. Při žádné z 1  480 extrakcí nedošlo ke
komplikaci při výkonu ani k rozvoji pooperační osteonekró-
zy čelisti související s terapií BSF během dalšího sledování. 

Závěr: Výsledky této prospektivní studie naznačují, že
použití kteréhokoli ze zvolených protokolů pro extrakci zu-
bu u pacientů léčených perorálními BSF je spojeno s úspě-
chem. Měl by se pak používat protokol B, jelikož omezuje
zhmoždění měkkých i tvrdých tkání a je pro nemocného pří-
jemnější.

Maturitas. 2013 May;75(1):7–21
The impact of coffee on health.
Cano-Marquina A, Tarín JJ, Cano A.

Káva patří mezi celosvětově konzumované nápoje. Obsa -
huje velkou šíři komponent, které mohou mít vliv na zdraví
konzumenta. Autoři se zaměřili na práce, které se zabývaly
touto problematikou. 

Metodika: V úvahu byly vzaty články publikované mezi
lednem 1990 a prosincem 2012.

Výsledky: Důležitými složkami kávy jsou kofein, kyseli-
na chlorogenová a diterpeny. Její biologické účinky jsou
často modifikovány mírou její tolerance. Kofein významně
působí na kardiovaskulární systém i metabolismus karbo-
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hydrátů a lipidů. V rozporu s předchozími domněnkami se
však zdá, že různé formy arteriální kardiovaskulární choro-
by, arytmií nebo srdeční nedostatečnosti nejsou pitím kávy
ovlivněny. Káva snižuje incidenci diabetu a onemocnění ja-
ter. Zřejmě působí protektivně vůči Parkinsonově chorobě.
O tom, zda je rizikovým faktorem osteoporózy, se stále de-
batuje. Její vliv na riziko rozvoje karcinomu se liší podle ty-
pu postižené tkáně, ale ukazuje se, že převládá jeho pokles.
Zdá se, že pití kávy snižuje celkovou mortalitu.

Závěr: Poznatky shromážděné v posledních letech vedou
k novému pohledu na kávu, který není zcela totožný s vše-
obecným míněním o její škodlivosti. Tento náhled podporu-
je i řada objevů fytokomponent kávy s příznivými účinky. Je
však třeba se na věc dívat střízlivě. Zatím není dostatek kli-
nických dat, která pramení z observačních studií.

Eur J Endocrinol. 2013 May 7;168(6):895–903
Neuropsychological dysfunction in idiopathic hypoparathy-
roidism and its relationship with intracranial calcification
and serum total calcium.
Aggarwal S, Kailash S, Sagar R, Tripathi M, Sreenivas V,
Sharma R, Gupta N, Goswami R.

O neuropsychologických a neurologických problémech
nemocných s idiopatickou hypoparatyreózou (IH) se toho
moc neví. Autoři proto vyšetřili 62 pacientů s IH a 70 kon-
trolních jedinců. Všechny účastníky studie podrobili sadě
kognitivních testů a neurologickému vyšetření, včetně po-
souzení extrapyramidových a mozečkových příznaků.
Intrakraniální kalcifikace a objem kalcifikací bazálních
ganglií určila počítačová tomografie, kalcemie byla vzata
jako průměr koncentrací plazmatického vápníku vyšetřova-
ného během sledování. 

Výsledky: V porovnání s kontrolní skupinou mělo neuro -
psychologické dysfunkce významně vyšší procento pacientů
s IH – 32,3 % (95% interval spolehlivosti CI 20,9–45,3) ver-
sus 5,7 % (95% CI 1,6–14,0); p < 0,001. Neurologické pří-
znaky byly zachyceny u 35,5 % nemocných (v 16,1 % ex-
trapyramidové; ve 20,9  % mozečkové). Objem kalcifikací
bazálních ganglií i počet míst s intrakraniální kalcifikací
včetně mozečku byly u pacientů s neuropsychologickou, ex-
trapyramidovou a mozečkovou dysfunkcí a bez ní srovnatel-
né. Skóre kognitivní dysfunkce bylo o 1,7 bodu nižší u mu-
žů než u žen (p = 0,02) a stoupalo u nich o 0,21, respektive
o 5,5 za každý rok trvání choroby (p = 0,001). Skóre se zlep-
šilo o 0,27 za každé mg % vzestupu kalcemie (p = 0,001).

Závěr: Neuropsychologické dysfunkce se vyskytují až
u jedné třetiny nemocných s IH a korelují s dobou trvání
choroby, ženským pohlavím a kalcemií. Nemají vztah k in-
trakraniálním kalcifikacím. Uvedené dysfunkce mohou
ovlivňovat chování během dne, bezpečnost a spolupráci při
terapii.

Foot Ankle Surg. 2013 Jun;19(2):121–124
Effect of immobilization, off-loading and zoledronic acid
on bone mineral density in patients with acute Charcot neu-
roarthropathy: A prospective randomized trial.
Pakarinen TK, Laine HJ, Mäenpää H, Kähönen M, Ma -
ttila P, Lahtela J.

Bisfosfonáty se často používají při terapii akutní
Charcotovy neuroarthropatie (CNA) jako adjuvantní léčba.
Ovšem klinická účinnost této terapie není jednoznačně do-
ložena. Cílem této studie tedy bylo posoudit účinek imobi-
lizace a kyseliny zoledronové na denzitu kostního minerálu
(BMD) při terapii CNA. 

Metodika: 35 nemocných s CNA bylo náhodně přiřazeno
k léčbě kyselinou zoledronovou nebo placebem. Účastníci
studie podstoupili vyšetření BMD bederní páteře a obou
kyčlí na začátku studie a po šesti měsících terapie. 

Výsledky: Porovnání nálezů hodnot BMD ukázalo statis-
ticky významný pokles BMD u placebové skupiny jak na
krčku femuru dolní končetiny s CNA (–3,2 %; p = 0,016),
tak na noze zdravé (–1,2 %; p = 0,026). Naopak u jedinců
léčených kyselinou zoledronovou došlo k nárůstu BMD na
měřených oblastech zdravých dolních končetin.

Diskuze a závěr: U nemocných s CNA během šesti měsí-
ců imobilizace a nezatěžování nedochází k závažné osteo-
poróze z inaktivity. Použití kyseliny zoledronové v porovná-
ní s placebem významně zvyšuje BMD v oblasti kyčle.

Bone. 2013 Jul;55(1):113–118
Atypical incomplete femoral fractures in asymptomatic pa-
tients on long term bisphosphonate therapy.
Allison MB, Markman L, Rosenberg Z, Vieira RL, Babb J,
Tejwani N, Peck V.

Progrese nekompletní atypické zlomeniny femuru na
kompletní může být pro nemocného na dlouhodobé léčbě
bisfosfonáty (BSF) osudná. Autoři se snažili určit frekvenci
a možnosti zobrazení nekompletních atypických fraktur fe-
muru u asymptomatických pacientů na dlouhodobé terapii
BSF a nalézt určující klinické i laboratorní markery u sku-
piny nemocných, kteří tyto zlomeniny utrpěli.

Metodika: Dva radiologové prohlédli od srpna 2009 do
března 2011 220 snímků od 110 asymptomatických nemoc-
ných (101 žen, 9 mužů; věk 47–94 let). Všichni užívali BSF
nejméně tři roky a neměli v anamnéze bolesti stehna, v kyč-
li ani trauma. Když podle snímku vzniklo podezření na
frakturu, bylo doplněno MRI. Všichni účastníci studie pod-
stoupili vyšetření denzity kostního minerálu, plazmatické
koncentrace kalcia, 25-hydroxyvitamínu D, intaktního pa-
rathormonu, C-telopeptidu a močového N-telopeptidu. 

Výsledky: Dva ze 110 pacientů (1,82 %) měli tři nekom-
pletní atypické zlomeniny femuru. Obě nemocné, ve věku
50 a 57 let byly z kavkazské etnické skupiny, aktivní a na
léčbě BSF po osm let. MRI u nich potvrdilo radiografické
nálezy. Obě ženy měly T-skóre na dvou místech v pásmu os-
teopenie a na jednom místě v pásmu osteoporózy.

Závěr: Frekvence 1,82 % nekompletních atypických zlo-
menin femuru u asymptomatických pacientů na dlouhodobé
terapii BSF je vyšší, než se podle literatury myslelo.
Statistické rozdíly mezi skupinami s frakturou a bez ní ne-
byly stanovovány pro příliš nízké počty nemocných, nedo-
volující validní závěry.

Osteoporos Int. 2013 Jul;24(7):2105–2114
Bisphosphonates as a supplement to exercise to protect bo-
ne during long-duration spaceflight.
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Leblanc A, Matsumoto T, Jones J, Shapiro J, Lang  T,
Shackelford L, Smith SM, Evans H, Spector E, Ploutz-
Snyder R, Sibonga J, Keyak J, Nakamura T, Kohri  K,
Ohshima H.

Autoři předkládají výsledky studie zaměřené na vliv
alendronátu spolu s cvičením na prevenci úbytku i pevnosti
kostní hmoty a vzestup kalciurie s resorpcí kosti u astronau-
tů během 5,5 měsíce trvajícího letu.

Úvod: Projekt proběhl v mezinárodní spolupráci mezi
kosmickými agenturami NASA a JAXA s cílem prověřit
schopnost antiresorpčních přípravků zmírnit dobře známé
kostní změny, spojené s dlouhodobým pobytem ve stavu
beztíže. 

Metodika: Jsou k dispozici nálezy od astronautů, kteří
strávili v průměru 5,5 měsíce na mezinárodní vesmírné sta-
nici (International Space Sation, ISS) a užívali při tom pe-
rorálně 70 mg alendronátu týdně od třetího týdne před star-
tem s pokračováním po celý let. Všichni členové posádky
měli možnost cvičit ve šlapacím mlýně, na bicyklovém er-
gometru a na dalších strojích. Vyhodnocení stavu skeletu
obnášelo denzitometrické vyšetření (pomocí DXA a kvanti-
tativní počítačové tomografie, QCT) na více místech a ur-
čení laboratorních ukazatelů kostního metabolismu. 

Výsledky: Spolu s měřením před letem a po něm autoři
porovnali nálezy vůči 18 astronautům, kteří podnikli cestu
na ISS a cvičili na starším modelu stroje cviky proti odporu
a vůči 11 astronautům, kteří používali nové cvičební vyba-
vení (newer advanced resistance exercise device, ARED).
Výsledky ukazují, že ARED zajistí významně nižší ztrátu
kostní hmoty v porovnání se starším vybavením, ačkoli
k poklesu v krčku femuru a kyčli jako celku po letu stejně
došlo. Kombinace ARED a bisfosfonátu vedla ke zmírnění
předpokládané ztráty kostní hmoty ve všech sledovaných
ukazatelích poškození fyziologie kosti během letu ve ves-
míru včetně: poklesu denzity kostního minerálu měřené me-
todou DXA na páteři, kyčli a pánvi; ztráty trabekulární
i kortikální kosti měřené metodou QCT na kyčli; výpočtu
pevnosti kosti v oblasti kyčle; zvýšení kostních markerů re-
sorpce a ztrát vápníku do moči.

Závěry: Kombinace cvičení a antiresorpčních přípravků
může být při delších kosmických letech užitečná k ochraně
kostního zdraví.

Bone. 2013 Jul;55(1):57–63.
New insights into the effects of primary hyperparathyroi-
dism on the cortical and trabecular compartments of bone.
Vu TD, Wang XF, Wang Q, Cusano NE, Irani D, Silva BC,
Ghasem-Zadeh A, Udesky J, Romano ME, Zebaze  R,
Jerums G, Boutroy S, Bilezikian JP, Seeman E.

Zvýšená sekrece parathormonu (PTH) při primární hy-
perparathyreóze (PHPT) vede ke ztrátě kosti kortikální, ni-
koli trabekulární. Nicméně možným vysvětlením „zachová-
ní“ trabekulární kosti může být fragmentace v kortexu při
intrakortikální remodelaci. Kortikální fragmenty se pak po-
dobají trámcům a mohou být omylem zavzaty do hodnoce-
ní trabekulární kostní denzity. Autoři se rozhodli tuto hypo-
tézu ověřit. Porovnali mikroarchitekturu kostní tkáně u 43
nemocných s neléčenou PHPT (střední věk 62,9 let; rozme-
zí 31–84 let) s nálezy u 47 věkem odpovídajících kontrol-
ních jedinců a 25 pacientů s chirurgicky léčenou PHPT
(střední věk 63,6 roku; rozmezí 30–82 let). Zobrazení
distální části radia a tibie získali pomocí periferní kvantita-
tivní počítačové tomografie s vysokým rozlišením. Nálezy
byly hodnoceny novým softwarem StrAx1.0, který je scho-
pen kvantifikovat kostní morfologii in vivo. Výsledky byly
vyjádřeny jako střední počet standardních odchylek od vě-
kově specifického průměru (Z-skóre; průměr ± SD). U je-
dinců s PHPT byla snížena celková plocha kortikalis tibie
(–0,26 ± 0,08 SD; p = 0,002). Objemová denzita kostního
minerálu (vBMD) kortikalis poklesla (–0,29 ± 0,06 SD; p <
0,001) díky vyšší kortikální porozitě (–0,32 ± 0,06 SD; p <
0,001) a nižší minerální denzitě tkáně (–0,21 ± 0,06 SD; p =
0,002). Zvýšila se plocha dřeně (0,26 ± 0,08 SD; p = 0,002)
a klesla vBMD trabekul (–0,14 ± 0,04 SD; p < 0,001). U pa-
cientů, podstoupivších paratyreoidektomii, se plocha korti-
kalis (–0,18 ± 0,10 SD; NS) a dřeně (0,18 ± 0,10 SD; NS) ne-
lišila od kontrol. U nemocných s neléčenou PHPT byla
snížena vBMD kortikalis (–0,15 ± 0,05 SD; p = 0,003), pro-
tože zde stoupla porozita (0,15 ± 0,05 SD; p = 0,006).
Minerální denzita tkáně (–0,26 ± 0,04 SD; p < 0,001) a tra-
bekulární vBMD poklesla (–0,16 ± 0,04 SD; p < 0,001). Na
distálním radiu byly výsledky podobné. Při PHPT endogen-
ně zvýšený PTH neochrání trabekulární kost, vede ke ztrátě
kostní hmoty a poruše mikroarchitektury jak v kortikální,
tak i v trabekulární kosti.
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IOF Business Meeting – Sevilla 1.–2. 4. 2014
Schůze Committee of National Societies (CNS)

Jednání otevřela Famida Jiwa, předsedkyně Patient
Societies Subcommittee, shrnutím závěrů předchozí schů-
ze, která proběhla v březnu 2013 v Římě.

Následovalo představení některých aktivit organizova-
ných různými členy CNS ve světě. Olga Ershova z ruské
společnosti seznámila přítomné o stavu péče o nemocné os-
teoporózou v Rusku. Od prvého kongresu na toto téma v ro-
ce 2008 došlo sice k pokroku, ale je třeba ještě hodně úsilí,
aby se úroveň této péče dostala do přijatelných mezí.

Jean-Noel Dachicourt z Francie uvedl nového člena CNS –
French Association against Rheumatism. Tato odborná spo-
lečnost existuje již od r. 1928, aktivity pro veřejnost pořádá
od r. 1937. V posledních dvou letech se zasazovala o regist-
raci denosumabu ve Francii. Má řadu cílů, mezi jinými také
zajistit plnou úhradu denzitometrického vyšetření (DXA)
pro ženy nad 60 let věku. 

Dalším novým členem CNS je Association of Sports
Traumatology  & Arthroscopic of Serbia. Jak nám sdělila
R. Matijevic, v Srbsku se o nemocné osteoporózou starají
zejména ortopedi a traumatologové.

Tereza Hough z Jihoafrické republiky připomněla aktivi-
ty National Osteoporosis Foundation of South Africa.
Společnost vznikla v roce 1993, spolupracuje s IOF, IBMS
i ASBMR. Má náplň edukační a výzkumnou, vydává dopo-
ručené postupy a v JAR pronikla také do médií, kde pre-
zentuje své snahy.

O mnoho složitější pozici má Syrian National Osteo -
porosis Society. Její zástupkyně G. Adib nás seznámila se
snahou společnosti prosadit zdravou výživu od útlého věku.
Letos navzdory neklidné situaci v zemi proběhlo několik
konferencí v různých částech Sýrie. Ženy zde žijí více uza-
vřeny, z náboženských důvodů chodí zahaleny, péče o zdra-
vý skelet je obtížná. Plány aktivit ke Světovému dni proti
 osteoporóze (World Osteoporosis Day, WOD, 20. říjen) ne-
byly v roce 2013 pro nestabilitu ve státě naplněny.

V další části otevřel Chaz Jagait kampaň k WOD 2014.
Letos bude hlavním tématem osteoporóza u mužů. Je třeba
trvale překonávat základní omyly, které se mezi laiky, ale
i méně informovanými lékaři stále tradují: např. tvrzení, že
osteoporóza je výsadou žen; je běžným a nutným projevem
stárnutí; nedá se jí předcházet, ani ji léčit. Kampaň se má
v budoucnu šířit také pomocí sociálních sítí a výsledně pů-
sobit na celou rodinu (ženy, muže i děti). V červenci budou
k dispozici propagační materiály (plakáty k letošnímu té-
matu), které si jednotlivé členské státy mohou přeložit do
vlastních jazyků. IOF je vděčná za informace o plánovaných
aktivitách k WOD a prosí o jejich sdělení všechny členy
CNS. Dříve se tak dělo e-mailovou poštou, nyní by již měl
být na webové stránce www.worldosteoporosisday.org k dis-
pozici formulář, s jehož pomocí bude možné předat texty
i fotodokumentaci.

Laurence Triouleyre dále seznámila přítomné s výhledem
World Wide Conference of Osteoporosis Patients Societies
na rok 2015. Předchozí konference v Helsinkách (proběhla

na jaře 2013) byla velmi úspěšná. Dohodou členů vznikla
následující pravidla: konference se bude nadále pořádat kaž-
dé dva roky, a to v Evropě, vždy ve spolupráci s místní od-
bornou společností (členem CNS). Oblast výběru musí být
bezpečná a dobře dostupná. Po Helsinkách 2013 to bude
zřejmě v některém ze států jižní Evropy v září 2015, pro rok
2017 se uvažuje o Evropě východní. Přesná lokalita bude
ještě upřesněna.

V následujícím bloku shrnul současný předseda CNS
Jean-Yves Reginster dosavadní činnosti výboru. CNS nyní
představuje svazek 222 členských organizací, působících
v 97 zemích, v nichž je organizováno na 22  000 lékařů
a vědců. 55 % organizací pracuje ve státech Evropy. Dále
přivítal nové členy CNS  – společnosti z Indie, Srbska,
Brazílie, Kolumbie, Kamerunu, Ekvádoru a Moldávie.
Oficiálně byly také ohlášeny volby činovníků CNS, které se
budou konat letos na podzim. Oznámil, že na následujícím
kongresu (WCO-IOF-ECCEO) proběhne také plenární za-
sedání CNS (v pátečním odpoledním programu). Kongres
změnil název, již není pouze evropský, ale světový (WCO ...
World Congress on Osteoporosis). Do Sevilly se na tuto
 akci registrovalo více než 3 500 účastníků, organizátoři kon-
gresu obdrželi 870 abstrakt. Příští WCO-IOF-ECCEO
 kongres proběhne 26.–29. března 2015 v italském Miláně,
v roce 2016 se akce vrátí opět do Španělska (koná se 14.–17.
dubna, hostitelským městem bude Malaga).

Dominique Pierroz poté připomněla posluchačům nejdů-
ležitější vědecké publikace, které vzešly z IOF v posledním
roce. Seznam byl impozantně dlouhý.

V následujícím vystoupení informoval přítomné Gilberto
Lontro o stavu projektu OsteoLink. Původní rozvoj webové-
ho propojení informací odborných a pro veřejnost probíhal
dobře v letech 2009–2012, poté významně poklesla podpo-
ra sponzorů a došlo k útlumu. Nicméně tzv. OsteoLink-
Version 2 zcela nezanikla a IOF se bude snažit tuto aktivitu
oživit. Na závěr této schůze Laurence Triouleyre shrnula
práci hlavních regionálních svazků – Latinská a Jižní Ame -
rika; Střední Východ a Afrika; Asie a oblast Pacifiku. 

Společná schůze Committee of Scientific Advisors
(CSA), Committee of National Societies (CNS)
a Committee of Corporate Advisors (CCA)

Setkání moderovala Bess Dawson-Hughes. Nejdůle -
žitějším řečníkem byl současný president IOF John Kanis.
Zdůraznil, že za patnáct let se v zemích Evropské unie zvý-
šily počty osteoporotických fraktur a náklady na jejich léče-
ní o 25 %. Současná situace v „EU27“ byla prezentována
v publikacích uveřejněných na konci roku 2013 v časopise
Archives of Osteoporosis. 

Texty jsou volně přístupné na internetu: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880492/
a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880487/
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Závěrečný General meeting
Na schůzi postupně vystoupili předsedající funkcionáři

všech výborů a přednesli závěry z jednotlivých zasedání.
V rámci CCA byly vloni zvýšeny členské poplatky na dvoj-
násobek. Je snaha stále intenzivně působit na oficiální insti-
tuce v jednotlivých zemích. CSA má nyní sto plnoprávných
a 25 korespondujících členů, úspěšně při tomto výboru pů-
sobí řada pracovních skupin. CSA podporuje vznik nových
vědeckých publikací.

IOF je celkově úspěšné, ale v závěrečném konstatování
jednoznačně vyznělo, že potřebuje aktivní členskou základ-
nu.

European Meeting of Committee of National Societies 
Tomuto jednání, vyhrazenému zástupcům evropských ze-

mí, předsedal Eugene McCloskey. Znovu připomněl rozsáh-
lou publikaci v Archives of Osteoporosis, kde byla shrnuta
současná situace péče o nemocné osteoporózou ve všech
jednotlivých zemích evropského společenství. Text obdrže-
li všichni členové EU Osteoporosis Panel a pracovní skupi-
na Evropského parlamentu oslovila v členských státech na
700 politiků. Jedním z hlavních cílů pro rok 2014 by mělo

být ovlivnění politických představitelů právě v jednotlivých
zemích EU. Pro podporu těchto snah je k dispozici řada ma-
teriálů, mezi nimi i výzva Johna Kanise (Call action from
IOF president). Dokumenty by měly být dostupné na
www.iofbonehealth.org. Reprezentanti jednotlivých států
poté stručně zrekapitulovali situaci ve svých zemích.
Faktem je, že diskuzní otázky typu: Jaké vyvíjíte úsilí k jed-
nání s oficiálními institucemi? Máte kalendář setkání s po-
litiky nebo zástupci ministerstva zdravotnictví? Čeho jste již
dosáhli?  – nebyly příjemné nejen pro Českou republiku,
Slovinsko nebo Rumunsko, ale také třeba pro Německo.
Přes řadu rozdílů, vyplývající z odlišné ekonomické situace,
se přítomní shodli, že argumentů pro jednání by bylo dost,
ale je obtížné přimět politiky, aby se jimi zabývali. Zazněl
také názor, že by IOF mělo reagovat na nadcházející volby
do Evropského parlamentu a podchytit nové europoslance
co nejdříve. Stávající členové Evropského parlamentu přes
slibný začátek na poli boje proti osteoporóze ve svých akti-
vitách během minulých dvou let dosti ochabli. 

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
zástupce SMOS v Committee of National Societies

Prof. Palička přivítal všechny členy výboru SMOS na po-
sledním zasedání výboru ve funkčním období 2010–2014.
Poděkoval všem členům výboru i revizní komise za aktivní
a entuziastický přístup k činnosti odborné společnosti a za
množství vykonané práce.

Prof. Palička navrhl členům výboru, aby se profesor
Blahoš, vzhledem ke svým mimořádným zásluhám o obor
a jeho rozvoj, stal čestným předsedou Společnosti pro meta-
bolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Návrh byl členy vý-
boru jednohlasně přijat a prof. Blahoš tuto pozici s potěše-
ním přijal.

Dr. Michalská, předsedkyně volební komise, informovala
o průběhu a výsledku voleb výboru a revizní komise SMOS
(zpráva volební komise je v příloze zápisu).

Do nového výboru byli zvoleni (v abecedním pořadí):
prof.  Bayer, prof. Broulík, prof. Horák, dr. Kasalický,
prof. Palička, dr. Pikner, dr. Rosa, dr. Šenk a doc. Vyskočil. 

Do revizní komise byli zvoleni (v  abecedním pořadí):
dr. Kuba, dr. Kučerová a doc. Kutílek.

V následných volbách výbor zvolil:
Předsedou prof. MUDr. Vladimíra Paličku, CSc.
Místopředsedou prof. MUDr. Milana Bayera, CSc.
Vědeckým sekretářem MUDr. Jana Rosu
Pokladníkem MUDr. Petra Kasalického, CSc.

Revizní komise zvolila svým předsedou doc. MUDr. Ště-
pána Kutílka, CSc.

Předseda poděkoval jménem všech nově zvolených za dů-
věru a poděkoval členkám volební komise za pečlivou prá-
ci.

V Plzni dne 10. dubna 2014
Zapsal VP

Zápis ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění
skeletu ČLS JEP konaného dne 10. dubna 2014 v Plzni

Přítomni: prof. Bayer, prof. Blahoš, prof. Broulík, prof. Horák, dr. Kasalický, dr. Kuba, dr. Kučerová, doc. Kutílek, 
prof. Palička, dr. Rosa, dr. Šenk, doc. Vyskočil
Členky volební komise: dr. Michalská (předsedkyně volební komise), dr. Ožanová
Host: dr. Pikner
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