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Význam kortikální kosti pro odolnost kosti proti zlomeninám

V. VYSKOČIL1,2, T. PAVELKA1

1Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, FN a LF Univerzity Karlovy, Plzeň; 
2II. interní klinika, Osteocentrum, FN a LF Univerzity Karlovy, Plzeň

SOUHRN
Vyskočil V., Pavelka T.: Význam kortikální kosti pro odolnost kosti proti zlomeninám
Osteoporóza jako chronické onemocnění je považována za významný zdravotní a socioekonomický problém. Se zvyšují-
cím se průměrným věkem a stárnutím populace se problém začíná dotýkat i mužů a také zemí s méně vyspělou ekono-
mikou i sociální sítí a zdravotním systémem.
Osteoporotické zlomeniny výrazně snižují mobilitu, sebeobslužnost a soběstačnost pacienta v době rekonvalescence
a dlouhou dobu po ní. Pokud jim chceme účinně předcházet, je třeba detailně znát anatomii a strukturální geometrii
 oblastí, kde dochází k nejčastějšímu porušení pevnosti kosti. S ohledem na skutečnost, že kortikální kost tvoří 80 % pev-
nosti kosti, je třeba volit medikamentózní léčbu, která prokazatelně ovlivňuje porozitu a pevnost kortikální kosti.
Nové zobrazovací metody nám umožňují identifikovat tzv. „locus minoris resistenciae” a zároveň nám verifikují reálný
efekt na pevnost kosti, resp. její odolnost vůči stresu.
Autoři rozebírají efekt bisfosfonátů, raloxifenu na trabekulární a kortikální kost, uvádějí výsledky osteoanabolické léčby
teriparatidem, který dokázal zvrátit zeslabení kortikální kosti.
U novějších preparátů denosumabu byl prokázán nárůst BMD kortikální kosti a protilátky proti sklerostinu pozitivně re-
gulují kostní formaci a zlepšují odpověď na zátěž kosti.
Kromě běžných zobrazovacích metod máme v rámci denzitometrie k dispozici HSA (Hip Structure Analysis) – analýzu
struktury kyčelního kloubu a TBS (Trabecular Bone Score), kterými dokážeme oblast našeho zájmu zhodnotit a indivi-
dualizovat léčbu.

Klíčová slova: soběstačnost, mobilita, kortikální kost, bisfosfonáty, raloxifen, teriparatid, strukturální
analýza kyčelního kloubu, trabekulární kostní skóre

SUMMARY
Vyskočil V., Pavelka T.: Role of cortical bone in resistance to fracture
Osteoporosis, as a chronic condition, is considered a major health and socio-economic problem. With the increasing mean
age and aging population, the issue starts to affect also males and countries with less developed economies as well as so-
cial welfare and healthcare systems.
Osteoporotic fractures considerably reduce patients’ mobility, self-care and self-sufficiency during their recovery and long
after. To prevent them effectively, detailed knowledge is necessary of the anatomy and structural geometry of the areas
where bone strength is most frequently impaired. Given the fact that cortical bone accounts for 80 % of bone strength,
pharmacological therapy proven to influence cortical bone porosity and strength needs to be selected.
New imaging methods allow identification of the so-called locus minoris resistentiae and, at the same time, verify the 
actual effect on bone strength, or its resistance to stress.
The authors discuss the impact of bisphosphonates and raloxifene on trabecular and cortical bone, and present results
of osteoanabolic therapy with teriparatide able to revert cortical bone thinning. The newer drug denosumab has been
shown to increase cortical BMD and sclerostin antibodies positively regulate bone formation and improve response to 
bone stress.
Apart from common imaging methods, densitometry offers hip structure analysis (HSA) and trabecular bone score (TBS)
able to assess the area of our interest and individualize the therapy.

Keywords: self-sufficiency, mobility, cortical bone, bisphosphonates, raloxifene, teriparatide, hip struc-
ture analysis, trabecular bone score
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Úvod
Osteoporóza patří mezi onemocnění, která vedou ke

zlomeninám a chronické bolesti. Tyto komplikace hod-
nocené s ohledem na počet dnů strávených na lůžku
v nemocničním zařízení patří mezi ekonomicky nejná-
ročnější při srovnání nákladů chronických onemocně-
ní [1,2,3,4]. 

Osteoporóza je stále ještě vnímána jako fyziologický
projev stárnutí skeletu a nikoli jako patologicky navo-
zená nerovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním
kosti. Často přehlíženou skutečností je první osteo -
porotická zlomenina v oblasti zápěstí, která přichází
obvykle mezi 50.–60. rokem věku, kdy zhruba trojná-
sobně převyšuje výskyt zlomeniny v oblasti kyčle, či
obratle [5,6]. Tato epidemiologická data jsou známá,
ale méně známou skutečností je fakt, že po výskytu
zlomeniny distálního radia dochází ke ztrátě kostní
hmoty nejen na poraněné straně v důsledku imobiliza-
ce, ale i na kontralaterální neporaněné straně.

Zhruba od 60. roku věku se zvyšuje incidence rizika
zlomeniny obratlového těla a proximálního konce ste-
henní kosti. Zatímco incidence zlomeniny distálního
konce předloktí se od 65. roku věku nezvyšuje, výskyt
zlomenin obratlových těl od 60.  roku rovnoměrně
stoupá. Zhruba v osmém deceniu se všechny 3 křivky
setkávají, a zatímco výskyt zlomenin zápěstí se nezvy-
šuje, zlomeniny v oblasti proximálního femuru se zvy-
šují geometrickou řadou na rozdíl od zlomenin obrat-
lových těl, které mají rovnoměrný a trvalý nárůst až do
85. roku věku (graf 1).

Zlomenina v oblasti proximálního femuru, zjedno-
dušeně v oblasti kyčelního kloubu, je riziková, jak
z hlediska výskytu úmrtí po úrazu bez ohledu na kva-
litu chirurgického ošetření, tak z hlediska ovlivnění sa-
mostatnosti pacienta a jeho soběstačnosti.

I přes kvalitní a rychlou chirurgickou stabilizaci zlo-
meniny vede toto poranění k úmrtí u 15–20 % pacien-
tů po zlomenině a výrazně vyšší riziko je u pacientů,
kteří měli pohybový hendikep již před vznikem úrazu.
Do 5-ti let po úrazu umírá až 50 % pacientů. Po pro-
dělané zlomenině femuru zůstává polovina osob závis-
lá na péči druhé osoby a až 60  % pacientů již není
schopno běžné samoobsluhy.

Prevalence osteoporózy v České republice je asi
25% u žen nad 50 let, přičemž celoživotní riziko vzni-
ku osteoporózy je 30–40%.

Kromě zlomeniny distálního předloktí bývá další
první manifestací osteoporózy zlomenina obratlového

těla. Ačkoliv bývá ve vysokém procentu případů ne-
zjištěná, má vliv na přežití postiženého pacienta, a to
tím větší, čím mladší je pacient, u kterého byla zjiště-
na.

Jestliže zkrácení doby života při vzniku osteoporo-
tické zlomeniny jsou 2 roky u ženy a 6 let u muže me-
zi 60–64 lety věku, pak u 80-ti letých je tato doba krat-
ší, a to 1,4 roku u ženy a 0,4 roku u muže, a to
i s ohledem na pravděpodobnou délku života [7]. 

Je to i z toho důvodu, že existuje přímá souvislost
mezi tíží osteoporotických zlomenin a kardiovaskulár-
ními příhodami a mezi mírou kostního obratu a tíží
kardiovaskulárního onemocnění [8]. 

1. Trabekulární a kortikální kost
Kost je složena ze dvou kompartmentů: kortikální

čili kompaktní kosti, která představuje 80  % skeletu
a je tvořena vysoce denzní kostí, jejíž obrat činí pouze
20  % celkového kostního obratu i přes bohaté cévní
zásobení, které přivádí kmenové buňky i růstové fak-
tory. Její hmotnost činí 4 až 5 kg. Během jednoho ro-
ku při nepotlačené kostní remodelaci jsou nahrazena
2–5 % kortikální kosti.

Zbylou část 20 % tvoří trámčitá, neboli spongiózní
kost, která vytváří prostorovou síť, kde se uskutečňuje
kontakt mezi kostí a tzv. kostní dření, která produkuje
krvetvorné buňky.

Trámčitá kost zaujímá v rané dospělosti velikou plo-
chu, která zabezpečuje 80 % kostní přestavby a reagu-
je na metabolické změny v organismu, jako je nedo-
statek hormonů, vitamínu D nebo nadměrná produkce
PTH či kortikosteroidů. V dospělosti kostní tkáň před-
stavuje 8 % hmotnosti těla. Kostní tkáň je tvořená pře-
devším kolagenem a hydroxyapatitem, kde minerální
složka představuje 1,5 kg vápníku. Celkový doporuče-
ný denní příjem vápníku podle WHO je 1  500  mg,
1 200 mg, podle NOS tedy představuje zhruba 1 pro-
mile zásoby ve skeletu.

Zastoupení kortikální a trabekulární kosti v jednotli-
vých kostech, jako jsou obratle, metafýza nebo diafýza
dlouhých kostí, se výrazně liší, a tím je určena i míra
roční kostní ztráty při změnách, jakými prochází kost
při nástupu menopauzy, nárazu vysokých dávek korti-
koidů, nebo na počátku vzniku hyperparatyreózy nebo
v prvých dnech imobilizace nejrůznějšího původu.

U velkých kloubů je pod vrstvou chrupavky, pokrý-
vající kontaktní kloubní plochu, pružná subchondrální

Adresa: doc. MUDr. Václav Vysočil, Ph.D., Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, FN a LF Univerzity
Karlovy, aleje Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín

Došlo do redakce: 2. 8. 2017
Přijato k tisku:  20. 9. 2017
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kost s relativně vysokým obsahem kolagenu, zhruba
30 %. Kdyby tomu tak nebylo, pak by chrupavka ne-
byla schopna odolat tlaku působícímu při doskoku.
Zbytek kosti přibližně 70  % je tvořen hydroxyapati-
tem, který je z větší části zodpovědný za pevnost, resp.
tuhost kostní tkáně.

Kost je tvořena osteony, které tvoří jak kortikální, tak
trabekulární kost. Kortikální osteony jsou organizová-
ny koncentricky do tzv. Haverských kanálků, které
jsou cylindricky, resp. koncentricky uspořádány kolem
nutriční cévy. 

Spongióza je tvořena trámci, které vytvářejí prosto-
rovou strukturu, jejíž výsledný tvar ve věku zachované
formační aktivity kosti je určován mechanickou zátěží.
Stavba trámců se také strukturou podobá osteonům
a při zachované formační aktivitě je i trámčitá kost
schopná reparace, tedy napojení přerušených trabekul,
což již u postmenopauzálních žen bez užití osteoana-
bolické léčby není prakticky možné. Za normálních
okolností je během jednoho roku obměněno 15–25 %
spongiózní kosti. Základními buňkami reagujícími na
tlak nejsou osteoblasty, ale osteocyty, které spolu
s osteoblasty jsou v kontaktu s proteoglykany cirku -
lujícími v lakunách a kanálcích. Nově byla vyvrácena
teorie, že osteocyty se v průběhu času ukládají stále
hlouběji do kosti a podle jejich umístění lze odhadnout
jejich stáří. Osteocyty jsou schopné reagovat metabo-
lickými změnami na tlak v souvislosti se zatížením
kosti. Nejsou tedy spící nebo neaktivní buňky, jak se
dříve předpokládalo. Vzhledem k tomu, že tyto meta-
bolické změny ovlivňují produkci mezibuněčné kostní
hmoty, regulují tak remodelaci kosti. Přestavba vedou-
cí ke změně orientace kostních trabekul a trámců od-
povídá tzv. trajektoriím, které spojují místa největšího
zatížení kosti, označujeme je jako vztlakové a tahové.

Celkovému uspořádání průběhu trámců a lamel
spongiózy v kosti říkáme kostní architektonika. Každá
kost má specifickou a typickou architektoniku své
spongiózy, která není neměnná. Při porušení kostního
tvaru, např. při zlomenině a ná-
sledném odlišném tlakovém zatě-
žování zhojené, ale  deformované
kosti, se trámce přestavují. Vzniká
architektonická úprava trámců již
typická pro nové tlakové zatížení.

2. Význam kortikální kosti pro
vznik fraktury

Kost prodělává velmi významné
změny s věkem, jak z hlediska ge-
ometrie kostní tkáně, která je roz-
dílná u žen i mužů, tak z hlediska
změn v jejím složení, míře roční
obměny, ale i zastoupení jednotli-
vých složek trabekulární a korti-
kální kosti v různých oblastech
a podle změny zatížení a funkce

i ke změnám orientace trabekul. Míra a možnost repa-
race závisí na cévním zásobení, lokalizaci a souvisí
s věkem.

Vzhledem k tomu, že růst dlouhé kosti probíhá ko-
ordinací mezí délkou, resp. mírou endochondrální
apozice a narůstající šířkou diafýzy vlivem zvýšené
periosteální apozice, je následné zvýšení nově vytvo-
řené kosti minimalizováno zvýšenou resorpční aktivi-
tou na endokortikálním povrchu, který odstraňuje
vnitřní část kosti. Popsaná resorpční aktivita zvětšuje
průměr medulárního kanálu, a zároveň tak rozšiřuje
objem kortikální matrix. Tímto mechanismem je dosa-
ženo vyšší odolnosti proti ohybu s menším množstvím
kosti. Pevnost v ohybu se zvyšuje se vzdáleností jed-
notkového objemu kosti od jeho neutrální osy [14].
Současně probíhající intrakortikální přestavba tvoří
sekundární osteony, každý s příslušnými Haverskými
a Volkmannovými kanálky, které ukrývají průchod pro
cévní a nervové zásobení a zároveň minimalizují
hmotnost [15,16,17]. Přítomnost porozity kortikální
kosti, zvláště v dětství, je uváděna jako významná de-
terminanta následné zlomeniny. 

Zvýšená křehkost může vzniknout již během růstu,
pokud se v oblasti metafýzy u růstové destičky vytvo-
ří méně trámců, nebo jsou-li tenčí, nebo nedosahují ve
větší vzdálenosti od růstové štěrbiny, či nemají pevné
spojení s kortikální kostí.

Z těchto důvodů je kortikální porozita v jistých situ-
acích zavádějícím pojmem, jak již konstatoval Seeman
[44], protože kanálky jsou přirozenou součástí kosti,
kde rovněž probíhají remodelační pochody, jak v ob-
dobí dětství, tak v dospělosti. Rozdílné je rovněž jejich
zastoupení v metafýzách a diafýzách, které odvisí od
míry remodelace a věku.

Obecně platí, že do věku zhruba 65 let převažuje
především ztráta trabekulární kosti, pak se ztráta kor-
tikální i trabekulární kosti vyrovnává a v pozdním stá-
ří dochází především ke ztrátě kortikální kosti. Pokud
si  do těchto změněných biomechanických poměrů

Graf 1
Incidence zlomenin podle věku a pohlaví
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promítneme skutečnost, že kortikální kost je zodpo-
vědná za 80 % pevnosti kosti, nemůže nás překvapit
výrazný pokles pevnosti kosti ve vyšším věku, kdy
kromě ztráty objemu a pevnosti kostní hmoty dochází
i ke ztrátě elasticity kostní tkáně vlivem stárnutí kola-
genu a snížené kostní remodelace. 

Kromě těchto vlivů, které jsou zcela „fyziologické“
a kde hraje hlavní roli věk, zůstává celá řada ne zcela
jasných faktorů, které budou potřebovat další vý-
zkum – např. obsah vody v kortikální kosti. Náš před-
chozí zjednodušený a mechanistický pohled na kost
přeceňoval úlohu trabekulární kosti a naše pozornost
se upírala jen na dva základní procesy novotvorby
a odbourávání kosti, které byly spojovány pouze
s osteoblasty a osteoklasty. 

Zvýšeně transparentní těla obratlů na RTG nás ved-
la k závěru, že zvýšená kostní fragilita je způsobena
ztrátou trámčité kosti, protože zůstala do okamžiku
vzniku zlomeniny v nezměněném tvaru ubývající kor-
tikální kosti, která tvoří vnější stěnu obratlového těla
[8,9]. 

K těmto mylným předpokladům přispěly i výsledky
kostních biopsií ze spina ilica anterior superior, které
prokázaly defekt trabekulární kosti v odebraných
vzorcích [10,11].

Tento čistě „trabekulární“ pohled na problém pod-
pořila i skutečnost, že trámčitá kost rychleji reaguje na
metabolické změny v organismu, např. při endokrin-
ních onemocněních, či podávání kortikosteroidů.

Vysvětlení vzniku zlomenin vycházelo především ze
skutečnosti snížení kostní hmoty a zvýšeného kostního
obratu, tak jak je vidíme u postmenopauzální osteopo-
rózy. Na druhé straně více než 10 let je známo, že u pa-
cientek, které prodělaly osteoporotickou zlomeninu, je
více než o 1/3 snížený počet osteocytů, resp. denzita
osteocytů, což bylo prokázáno biopsiemi z oblasti
 lopaty kosti kyčelní. Ve srovnání s pacienty bez pří-
tomnosti zlomenin nebyl u pacientů se zlomeninou
 pozorován nárůst prázdných lakun, jak bychom před-
pokládali, ale naopak jejich pokles při nezměněném
počtu lakun obsazených. Tento nález ostře kontrastuje
se změnami spojenými se stárnutím kosti, resp. s vě-
kem, a ukazuje na nutnost dalších studií funkce osteo-
cytů. Víme, že snížení osteocytů vede ke zvýšené
 kostní fragilitě prostřednictvím porušené detekce mi -
kropoškození, která jsou spouštěcím mechanismem
pro reparaci kosti, dalším faktorem může být také re-
dukce průtoku v kanalikulech.

3. Diagnostika úbytku kortikální kosti
Současná praxe, která je založená pouze na zjedno-

dušené morfometrii a případné denzitometrii, by měla
být rozšířená minimálně o anamnestická data ohledně
výchozí výšky a anamnézy zlomenin. Jestliže mluví-
me o obratlových zlomeninách, je třeba si uvědomit
i řadu dalších skutečností, a to distribuci jednotlivých
složek kosti v obratlovém těle. 

Velmi často se hovoří o různém procentuálním za-
stoupení kortikální a trabekulární kosti v jednotlivých
částech skeletu, jako např. předloktí, kyčel, obratel, ale
prakticky neznámou pro většinu lékařů, včetně osteo-
logů je skutečnost, že např. v jediné oblasti, a to obra -
tlovém těle při rozdělení na přední, střední a zadní
obratlový sloupec těla obratle, je zcela odlišný poměr
zastoupení kortikální i trabekulární kosti. Regionální
morfometrie obratlových těl byla často zkoumána po-
mocí mikro-CT [10], ale jen málo studií se věnovalo
analýze celého obratlového těla [11,12]. Nárůst tloušť-
ky trabekul se vysvětluje adaptivní remodelací zby-
lých příčných trámců nebo odstraněním slabších, kte-
rá pak vyústí v zesílení průměru zbylých trámců [13].

Holme při studii 20 lidských koster objevil a proká-
zal, že zadní 1/3 obratlového těla má větší objem kost-
ní tkáně, větší konektivitu trámců i počet trabekul.
Horní krycí deska obratlového těla byla slabší v před-
ní třetině a ve středním sloupci obratle. Horní krycí
deska obratlových těl byla vždy silnější než dolní, ale
statistická významnost byla dosažena pouze u zadního
páteřního sloupce. Tato data by vysvětlovala prefe-
renčním selháním horní krycí desky obratlového těla
u většiny morfologických analýz [14,15].

Již předchozí práce upozorňovaly na nehomogenitu
obratových těl, které ukázaly rozdíl 25  % v kostním
objemu mezi přední a zadní částí obratle v hrudní
a 20 % v bederní páteři [16].

Ve vlastním těle obratle je 30  % až 60  % hmoty
umístěno periferně jako tenká kortikalis, která nese
45 % až 75 % axiálního a tlakového zatížení [17]. 

Tyto výsledky potvrzují statistickou pravděpodob-
nost výskytu obratlových zlomenin v přední části
obratlového těla v oblasti hrudní a bederní páteře. Čas-
těji vznikají nízkotraumatické komprese v horní tře -
tině, předním či zadním obratlovém sloupci, velmi
vzácně vznikne zlomenina v zadní dolní části obratlo-
vého těla [18].

Daleko významnější medicínsky, ale i ekonomicky
je zlomenina v oblasti proximálního femuru. V někte-
rých zemích umírá v prvním roce po zlomenině více
než 30 % pacientů, nicméně i v těch nejvyspělejších
zemích při poskytnutí okamžité a prvotřídní lékařské
péče a operativního řešení v nejkratším možném čase
se uvádí roční úmrtnost 20 %. Navíc zlomenina proxi-
málního femuru je zhruba 10× dražší z hlediska léčby,
než je zlomenina distálního předloktí či obratle [19].

V krčku femuru experimentální odstranění trámců
snížilo zátěž ve srovnání s neporušenou kostí pouze
o 10  % [20]. Kortikální kost podle distribuce kostní
hmoty v distální části krčku snáší 70–90% zatížení
a proximální část 10–30% (z předpokládaných 100 %)
[21,22].

Podle recentních zjištění, např. Wainwrighta [23], je
sledování malých fokálních zeslabení postačujících
k selhání pevnosti v oblasti krčku femuru významněj-
ší pro predikci fraktury než měření BMD. K selhání
proximálního femuru vedou změny lokalizované pře-
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devším na vnější kortikalis femuru, resp. superolate-
rální část [24]. Superolaterální kortikalis se ztenčuje
s věkem a je klíčovou determinantou pevnosti kosti
a rizika zlomeniny [20,25,26].

4. Vliv léčiv na trabekulární a kortikální kost
Schválení alendronátu jako inhibitoru remodelace

radikálně změnilo léčbu osteoporózy. Fracture
Intervention Trial (FIT) byla první studií, která podala
důkaz o snížení rizika jak vertebrálních zlomenin, tak
zlomenin v oblasti kyčle [27].

Raloxifen během 3leté léčby prokázatelně a signifi-
kantně zvýšil počet trámců o více než 9  %. Trabe -
kulární kostní denzita se zvýšila o 6 % a lokálně v mís-
tech postižených osteoporózou dokonce o 19 % [28].

Zeslabení kortikální kosti je částečně reverzibilní,
jak ukázaly práce s teriparatidem [29,30].

Ve studii provedené Poolem [30] denosumab doká-
zal zlepšit kortikální kost v místech lokálního ztenče-
ní, a tím lze vysvětlit 8,4% zvýšení pevnosti (bone
strength) celého femuru. Bylo nalezeno statisticky vý-
znamné množství kostní hmoty na kortikálních povr-
ších a největší nárůst byl pozorován v průběhu 12 mě-
síců v oblasti velkého trochanteru, kde dosáhl 12 %,
tedy v oblasti, kde se jednak nacházelo lokální ztenče-
ní, a zároveň, kde vznikají nejčastěji zlomeniny proxi-
málního femuru. Ve srovnání s tímto nálezem byla
u placebové skupiny pozorována redukce   množství
kortikální kosti a ztenčení, včetně lokálních oblastí,
které bylo statisticky signifikantní. Protože kortikální
i trabekulární kost jsou zásadní pro rezistenci kyčle
vůči zlomenině, bylo pro sledování použito 3D mapo-
vání kortikalis k analýze pánevních skenů u 80 žen ve
studii FREEDOM a mapování bylo použito ve 12, 24
a 36 měsících léčby.

Při léčbě denosumabem i alendronátem byl pozo -
rován nárůst celkové i kortikální BMD přes rozdílný
mechanismus účinku těchto léků, jak na tkáňové, tak
buněčné úrovni. Na tkáňové úrovni denosumab prav-
děpodobně potlačuje vznik nových jednotek přestavby
(BMU), protože interferuje se syntézou prekurzorů
 osteoklastů. Vzniká tak méně resorpčních kavit a vý-
sledkem je větší snížení CTX i P1NP u denosumabu
než alendronátu. Výsledným efektem je vyšší nárůst
BMD, protože prodloužení doby remodelačního cyklu
je doprovázeno vznikem menšího počtu nově vznik-
lých kavit [31]. Dalším faktorem je snížení vzniku ero-
dovaných povrchů, prokázaných ve srovnání vzorků
z kostních biopsií získaných od žen přecházejících
z terapie alendronátem na denosumab se vzorky žen
pokračujících v terapii bisfosfonátem [32].

Rychlejší snížení CTX také může vyplývat z rozdílů
v mechanismu účinku těchto léčiv na buněčné úrovni.
Denosumab rychle váže RANKL, který je rozhodující
pro syntézu, činnost a přežití zralých osteoklastů. Z to-
hoto důvodu denosumab může rychle snížit resorpci
na úrovni BMU, kdežto u antiresorpčního účinku

alendronátu se předpokládá, že efekt nastupuje až po
jeho absorpci osteoklasty [33]. 

Dalším velmi slibným lékem je romosozumab – pro-
tilátka proti sklerostinu. Sklerostin je glykoprotein ob-
sahující cystein produkovaný SOST genem, který je
výlučně exprimován osteoblasty. Sklerostin je inhibi-
tor Wnt cesty a může řídit anabolický efekt PTH a sni-
žovat jeho expresi. Sérové hladiny sklerostinu úzce ko-
relují s trabekulárními a kortikálními parametry.
U hemodialyzovaných pacientů byl zvýšen sérový
sklerostin a pozitivně koreloval s BMD, trabekulární
denzitou a počtem a sílou trámců v distálním radiu
a tibii.

Vzhledem k tomu, že sklerostin je negativní regulá-
tor kostní formace, odpovídá na mechanickou zátěž.
Při imobilizaci se jeho vylučování zvyšuje a při zátěži
snižuje.

V současné době probíhají studie, které mají sledo-
vat jeho efekt na hojení kostí. 

Prozatím byl podán důkaz o efektu intermitentních
dávek PTH, které mohou stimulovat hojení [34,35]
a také zlepšovat implantaci fixačního materiálu [36].

Vzhledem k tomu, že mechanismus účinku jednotli-
vých druhů preparátů je rozdílný, shrnujeme jej v ná-
sledujícím přehledu. 

Hormonální substituční terapie prostřednictvím půso-
bení na estrogenní receptory α (ER-α) dokáže ochránit
skelet před ztrátou trabekulární kosti, nikoliv kortikál-
ní kosti. Zralé osteoklasty jsou rezistentní na proapo-
ptotický efekt 17-β estradiolu [37].

Léčba bisfosfonáty je limitována vazbou na velikost
kostních povrchů a mírou kostního obratu. Vysoká afi-
nita bisfosfonátů ke kosti omezuje jejich distribuci ve
skeletu. Rozdílná vazebná kapacita ke kosti rovněž
může vést k vysvětlení odlišného efektu alendronátu
a zoledronátu.

Kyselina zoledronová kromě inhibice kostní resorp-
ce vede k indukci strukturálních změn v kanálcích kor-
tikální kosti, ale tyto změny byly rovněž prokázány
pouze na zvířecích modelech, protože detailní zobra-
zení kortikální kosti je velmi komplikované a je zapo-
třebí použití 3D metod [38,39]. 

Intermitentní podávání teriparatidu vede ke ztluštění
endokortikální strany kosti, zvětšení plochy kortikální
kosti a zvýšení odolnosti a pevnosti kosti [40].

Tradiční monoterapie alendronátem, raloxifenem či
teriparatidem měla ve srovnávacích studiích u zvířat
minimální efekt na kortikální kost, pokud nepokra -
čovala následná léčba, přestože vykazovala efekt na
trámčitou kost. Lze předpokládat, že i v klinické praxi
bude mít oblast proximálního femuru nižší odpověď
na tradiční monoterapii [40].

Výhodou denosumabu je odlišný mechanismus
účinku, protože je primárním mediátorem diferencia-
ce, aktivace a přežívání osteoklastů. Tato funkce není
limitována množstvím kostního minerálu ve skeletu
a vazbou na hydroxyapatit. Vlivem distribuce a dlou-
hodobého působení v krevním řečišti umožňuje ovliv-
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nit všechny 4 kostní kompartmenty, tzn. endosteální,
trabekulární, kortikální a periostální, minimálně po
dobu 6 měsíců [41].

Závěr
Pokud chceme předcházet a bránit vzniku osteopo-

rotických zlomenin, musíme svoji pozornost obrátit
především na stav kortikální a trabekulární kosti ve
sledované oblasti. K tomu, abychom zvolili správnou
léčbu, je zapotřebí znát nejen výsledky a mechanismus
použitého léku, ale především detailně oblast, na kte-
rou budeme léčbu cílit, a dosáhnout tak skutečné indi-
vidualizace a personifikace léčby. 

Máme k dispozici celou řadu zobrazovacích metod,
od rentgenového snímku, přes mikro MRI, CT, pQCT
a další, ale žádná z těchto metod se nepoužívá v rutin-
ní praxi a není hrazena plátci zdravotní péče pro dia-
gnostiku monitorování efektu léčby osteoporózy.
Z těchto důvodů zmíněné sofistikované zobrazovací
metody v článku blíže nerozvádíme. Denzitometrické
vyšetření má k dispozici Hip Structure Analysis
(HSA) – analýzu struktury kyčelního kloubu a Trabe -
cular Bone Score (TBS) [42] k posouzení integrity tra-
bekulární kosti v obratlovém těle. Těmito metodami
dokážeme oblast našeho zájmu lépe zhodnotit a zvolit
adekvátní léčbu podle posledních poznatků. Celá řada
studií z posledních let vyhodnocuje efekt použité tera-
pie právě těmito programy, aby ozřejmila efekt na ge-
ometrii a strukturální architektoniku kosti. V každém
případě je třeba v rozhodování zohlednit, že 80 % zlo-
menin je nevertebrálních a objevuje se především na
skeletu s převahou kortikální kosti [43]. 

Jedině komplexním přístupem v diagnostice s použi-
tím zobrazovacích metod můžeme zvolit individuální
léčbu, která bude znamenat efektivní prevenci před
vznikem osteoporotické zlomeniny v blízké i vzdálené
budoucnosti.
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SOUHRN
Bayer M.: Osteogenesis imperfecta – současný pohled na problematiku
Jako osteogenesis imperfecta je označována skupina onemocnění na genetickém podkladě, vedoucí ke zvýšené lomivosti
kostí. Stav je většinou způsoben mutací genů kódujících kolagen I. typu. V posledních letech významně narůstá množství
poznatků o různých formách choroby, její dědičnosti a možnostech terapie. Článek by měl přinést současné informace
o této nemoci u dětí.
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SUMMARY
Bayer M.: Osteogenesis imperfecta – the state of the art
Osteogenesis imperfecta refers a group of genetically determined disorders, resulting in brittle bones. This condition is
mostly caused by mutations in the genes encoding type I collagen. Knowledge about various forms of the disorder, its he-
ritability and treatment options has considerably increased during recent years. This review should provide state-of-the-
art information about this condition in children.
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Úvod
Názvem osteogenesis imperfecta (OI) se označuje

skupina geneticky determinovaných onemocnění.
Jedná se o dědičná postižení pojivové tkáně s autozo-
málně dominantním, či recesivním přenosem, popsány
jsou již také genetické poruchy s fenotypem odpovída-
jícím OI vázané na chromosom  X. V rodinách bez
předchozí zátěže může jít o spontánní nové mutace.
Převážná většina nemocných má mutaci jednoho ze
dvou genů, COL1A1 nebo COL1A2, jež kódují ko -
lagen I. typu. V genech COL1A1 a COL1A2, umístě-
ných na chromosomech 7 a 17, bylo dosud nalezeno
více než 1 300 různých mutací. Choroba se vyskytuje
jednou na 10 000–30 000 porodů. Příslušnost k etnic-
ké skupině ani pohlaví nemá na její incidenci vliv.
Kolagen nemocných je horší kvality, což má za násle-
dek i poruchu orientace krystalů hydroxyapatitu při
mineralizaci novotvořené kostní tkáně. Postižen je jak
skelet, tak ostatní tkáně, jež kolagen obsahují.

Patofyziologie onemocnění a genetické aspekty
Kostní hmota dětí s OI při vyšetření v elektronovém

mikroskopu nebo počítačovou tomografií s vysokým
rozlišením a mechanickými testy vykazuje více re-
sorpčních kavit, větší hustotu osteocytárních lakun
a nižší pružnost (Youngův modulus). Je tedy více ná-
chylná k fraktuře [1]. Jedním z rizikových faktorů je
zřejmě nedostatečná maturace osteoblastů. K narušení
vývoje nových osteoblastů mohou vést patologické
změny v některých transkripčních faktorech, signál-
ním glykoproteinu Wnt-1 (tato kaskáda je jedním
z klíčových regulačních systémů pro správnou funkci
osteoblastů), intracelulárním kationovém kanálu typu b
a jiných substancích [2]. I nezralé osteoblasty nicméně
stimulují formaci a diferenciaci osteoklastů, což vede
ke zvýšené resorpci s úbytkem kostní hmoty [3].

Nejde však vždy jen o kvantitativní poruchu a/nebo
deficitní mineralizaci. Patologie může též spočívat
v abnormální organizaci minerální matrix s menšími,
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nevhodně orientovanými krystaly apatitu, jež postrá-
dají konektivitu. Výsledkem je zhoršení mechanic-
kých vlastností kosti jako materiálu [4].

Nejčastějšími příčinami vzniku OI bývají dominant-
ní mutace genů, kódujících řetězce kolagenu I. typu
(tab.  1). Kolagen I. typu je tvořen trojitou spirálou
dvou řetězců alfa 1 a jednoho řetězce alfa 2. Za ně zod-
povídají geny COL1A1 a COL1A2. Po translaci pro-
bíhají následné modifikace pro-alfa řetězců v hrubém
endoplazmatickém retikulu a Golgiho aparátu osteo -
blastů, kde vznikají vlastní trojité spirály. Tyto proce-
sy řídí (kromě jiných) geny CRTAP, LEPRE1, PPIB
a FKBP10. Prokolagen se posléze exocytózou dostává
z buňky a po odštěpení propeptidu N a C se formují
molekuly kolagenu, jež spřaženy příčnými můstky
tvoří kolagenní vlákna. Ta jsou základem kostní hmo-
ty, která je následně mineralizována. 

Gen CRTAP kóduje tzv. „cartilage-associated pro -
tein“, který je potřebným kofaktorem posttranslační
modifikace řetězců kolagenu. Při jeho chybění dochá-
zí k těžké osteochondrodystrofii, zlomeninám, defor-
mitám končetin a poruše růstu. Stoupá množství vyso-
ce mineralizované primární kosti s poruchou jejího
dalšího vývoje [5]. Gen LEPRE1 kóduje prolyl 3-hy -
droxylázu (P3H1). Jeho mutace způsobí těžkou recesi -
vní formu OI. Pokusná zvířata s in-
aktivovaným genem mají podle
nálezů v elektronovém mikroskopu
také abnormity ultrastruktury kola-
genních vláken šlach a kůže [6].
Gen PPIB kóduje cyklofilin  B
(CyPB). CyPB spolu s výše uvede-
nými látkami tvoří v hrubém endo-
plazmatickém retikulu osteoblastu
komplex, který řídí hydroxylaci
prolinu v alfa řetězci prokolagenu
I. typu. CRTAP a P3H1 se v tomto
komplexu vzájemně stabilizují, za-
tímco CyPB jejich mutace neovliv-
ňují. Dysfunkce celého komplexu
P3H1/CRTAP/CyPB jsou zřejmě
příčinou řady recesivních forem OI
[7]. CyPB navíc kromě tvorby
šroubovnice kolagenních řetězců
hraje roli i při prostorové formaci
C-terminálního propeptidu proko-
lagenu I. typu a jeho deficit se pro-
jeví na závažnosti manifestace OI
[8]. V nedávné studii byly u 598
jedinců s OI nalezeny mutace ve
12 různých genech, v 11  % rece-
sivní. Převaha dominantních muta-
cí se týká COL1A1/COL1A2, ma-
lá část byla v genu IFITM5 nebo
P4HB. Z recesivních genů se nej-
častěji objevily mutace v SER-
PINF1 a CRTAP [9]. V poslední
době genů spojených s autosomál-

ně re cesivní formou OI přibývá. Jejich výčet nyní za-
hrnuje také například geny SP7/Osterix nebo FKBP10
[10]. Recesivní mutace v FKBP10 způsobuje závažnou
formu OI nebo Bruckův syndrom (OI s kongenitální-
mi kontrakturami) [11]. Zde a též u genu PLOD2
a SERPINF1 je patofyziologickým mechanismem
opožděná sekrece prokolagenu I. typu se současně po-
rušenou schopností molekulární stability a posttrans-
lační modifikace vedoucí ke snížení mechanické odol-
nosti kostní hmoty i ke vzniku kontraktur [12]

Ojediněle se jako příčina onemocnění objevují mu-
tace zcela jiné, např. na dlouhém raménku 11.  chro-
mozomu [13]. Velmi vzácné recesivní formy OI mo-
hou být vázané i na X chromozom [14].

Pokud jeden z rodičů trpí klasickou OI s autozomál-
ní dominantní dědičností, je riziko onemocnění pro
každé jeho dítě 50%. Rodiče dítěte s recesivním typem
OI mají stálé 25% riziko, že bude postiženo i další dí-
tě. Narodí-li se zdravé, pak je ve ⅔ případů heterozy-
togem a mutovanou alelu dále přenáší. 

Fenotyp nemocného nemá přímý vztah ke genotypu.
Při téže mutaci může míra závažnosti klinických pro-
jevů u jednotlivých členů rodiny výrazně kolísat.
Průkaz identické mutace tedy nelze použít k prognóze
stavu postiženého jedince. U všech typů OI také může

Tabulka 1
Mutace vedoucí k OI (upraveno podle Trejo P., 2016 – citace 37)

Zastoupení v popsaných 
mutacích (%)

Poruchy tvorby řetězců kolagenu I. typu

COL1A1 alfa 1 řetězec kolagenu I. typu 52,4

COL1A2 alfa 2 řetězec kolagenu I. typu 31,5

Poruchy modifikace a maturace kolagenu I. typu

CRTAP Cartilage associated protein 1,5

LEPRE1 Prolyl – 3-hydroxyláza 1 3

PPIB Cyklofilin B 0,6

FKBP10 FK506 vazebný protein 1,5

PLOD2 Lysylhydroxyláza 2 0,7

BMP1 Kostní morfogenetický protein 1 0,7

Poruchy funkce osteoblastů

WNT1 Signální glykoprotein Wnt1 1,1

SERPINF1 Pigment-epithelium derived factor 1,3

Další poruchy genů s fenotypem OI

LRP5 LDL receptor related protein 5 3

Zbývajících 2,7 % zatím popsaných mutací bylo nalezeno v dalších deseti genech

Gen Protein
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nastat situace, kdy se choroba v rodině u nikoho jiné-
ho nevyskytuje. Pak bývá stav způsoben spontánní no-
vou mutací. Rizikové faktory pro jejich vznik během
gravidity dosud objasněny nebyly. Je-li na vině spon-
tánní výskyt nové mutace, dosahuje riziko OI v další
graviditě pouze 2–5 %.

Identifikace mutace tak nabývá na důležitosti zejmé-
na pro určení rizika v další graviditě a plánování pre-
natální péče. Genetické testování asymptomatického
rodiče nemocného dítěte by mohlo prokázat, zda rodič
má dosud nediagnostikovanou OI; mozaiku mutace
pro dominantní typ OI nebo zda rodiče či sourozenci
dítěte jsou přenašeči recesivní formy OI.

Klinické projevy a komplikace
Manifestace OI může být různorodá. Typickým ná-

lezem jsou zlomeniny, které mohou postihnout kte-
roukoli kost (obr.  1). Kompresivní fraktura obratle
u dítěte při jeho běžných aktivitách je vždy známkou
poklesu mechanické odolnosti kosti. Podezření by dá-
le měly budit dvě zlomeniny dlouhých kostí do desá-
tého roku věku nebo tři a více fraktur během celého
dětství. Zlomeniny prstů či nosu se nepočítají, stejně
jako fraktury způsobené úrazu přiměřeným mechanis-

mem (pády z výšek, kolo, lyže, kontaktní sporty
apod.) Jedinci s těžšími formami choroby mívají velmi
malou postavu. Na růstové faktory však typ OI vý-
znamný vliv nemá, u nemocných s různě závažnou
manifestací choroby jsou IGF-I a IGFBP-3 nacházeny
v dolní části normálního rozmezí [15]. U kojenců je
možné pozorovat velké rozměry fontanel, které se ta-
ké později uzavírají. Část nemocných mívá na lebce
tzv. wormiánské kůstky (obr.  2). Jde o nadpočetné
kůstky lebního krytu kompletně oddělené linií švu.
Vznikají z nadpočetných osifikačních center na lebce.
Jejich častou lokalizací je lambdový či koronární šev.
Na vzniku wormiánských kůstek se zřejmě podílí na-
pětí dura mater a rozšíření lebečních švů. Může se tak
stát při omezené osifikaci lebky, k níž dochází při růz-
ných metabolických osteopatiích [16]. Jejich nález te-
dy není pro diagnózu OI určující, podezření na choro-
bu však nepochybně zvyšuje. Za významný počet se
považuje nález deseti a více wormiánských kůstek na
nativním rentgenovém snímku lbi. Takřka ve třech
čtvrtinách případů jsou zachytitelné v prvém roce ži-
vota. Prevalence výskytu významného počtu wormián-
ských kůstek je u nemocných s OI nepřímo úměrná Z-
skóre výšky postavy. Ve skupině 195 dětí s OI byl
zjištěn jejich významný počet u 35 % nemocných s OI
I. typu, v 96 % při OI III. typu a 78 % OI IV. typu [17]. 

OI jsou typicky spojovány modré skléry. Jsou tmav-
ší a mohou mít šedý nebo modravý nádech. Tento pro-
jev má ovšem ve skutečnosti pouze asi polovina ne-
mocných. Lehce namodralé skléry mohou mít i zcela
zdravé děti ve věku do 18 měsíců. U všech typů OI bý-
vá také ztenčena rohovka [18]. Postižení častěji než
zdravá populace trpí myopií. 

Další nálezy se týkají chrupu. Zuby u jedinců s ne-
léčenou OI prořezávají o něco dříve a také dochází
k rychlejší obměně primární dentice. Terapie bisfosfo-
náty tyto děje mírně zpomaluje a vývoj chrupu vůči
věku je pak stejný jako u zdravých dětí [19]. Jedinci
s OI způsobenou kvalitativní poruchou kolagenu 
I. typu mívají často oligodontii. Prevalence ageneze
zubů je u nemocných s OI vysoká, okolo 17 % [20].
Přibližně u 50 % nemocných lze zastihnout dentino-
genesis imperfecta, dysplázii dentinu s našedlými
a opalescentními zuby, které jsou nápadně křehké
(obr.  3). Postižena bývá již první dentice. I jedinci
z různých rodin mají za předpokladu téže mutace
shodný výskyt dentinogenesis imperfecta v 90  %
(a modrých sklér v 75 %). Do určité míry je tedy mož-
né na základě prokázané mutace alespoň některé feno-
typické projevy nemocného dítěte předpovědět [21].

Opakované fraktury vedou k zakřivení dlouhých
kostí (obr. 4, 5). Časté jsou také deformity hrudníku
(pectus carinatum, pectus excavatum, abnormity že-
ber) a páteře (skolióza, kyfóza). S těmito změnami
souvisí bolesti zad a poruchy chůze, je-li jí pacient
schopen. Ve vysokém procentu mívají skoliózu ne-
mocní s typem OI III a IV, u typu  I je výskyt řidší.
Bylo pozorováno, že farmakoterapie (bisfosfonáty)

Obr. 1
Dítě se závažnou OI – stav po zlomenině humeru a jeho

deformita, nápadně gracilní kosti předloktí
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 zahájená do věku šesti let může u OI III.  typu mani-
festaci skoliózy příznivě ovlivnit [22]. V důsledku ab-
normit žeber, obratlů i páteře, snížené síly mezižeber-
ních svalů a nedostatečného objemu hrudníku pacienti
s OI trpí častěji infekty dýchacích cest a poruchami
plicních funkcí. 

Kvalitativní a/nebo kvantitativní porucha kolagenu
nepostihuje pouze kostní tkáň. Děti mají uvolněné
 vazy, což vede k hypermobilitě a nestabilitě kloubů,
častěji se objevují hernie. Dochází ke snadné tvorbě
hematomů. Nemocní mívají ploché nohy a jejich sva-
lová síla je snížena, což lze doložit aplikací funkčních
hodno tících škál [23]. Některé děti s mírnou formou
OI  mohou jevit i rysy Ehlersova-Danlosova syndromu
s výraznou kloubní hyperlaxicitou, volnou kůží se
špatným hojením poranění a nápadnou fragilitou cév.
V takových případech je pečlivá biochemická analýza
kolagenu potřebná k upřesnění diagnózy [24].

Mezi nejčastější kardiovaskulární projevy OI patří
dilatace kořene aorty, vedoucí k aortální či mitrální
 regurgitaci [25,26]. U dospělých je diagnóza OI v po-
rovnání se zdravými jedinci nezávislým faktorem sní-
žené funkce pravé komory srdeční [27]. Výskyt nedo-
mykavosti aortální a mitrální chlopně, fibrilace síní,
aneurysmat cév a kardiálního selhání mezi dospělými
pacienty s OI a zdravou populací v nedávné dánské
studii dokládá, že nemocní s OI mají vyšší riziko kar-
diovaskulárních onemocnění, a to i po korekci na zná-
mé faktory přispívající k rozvoji těchto chorob [28].

Ve třetí či čtvrté dekádě života, méně často i dříve,
jsou nemocní s OI ohroženi poruchou sluchu. Ta mů-
že být způsobena kochleární otosklerózou, zlomeni -
nami či atrofií kůstek vnitřního ucha nebo kochleární
degenerací [29]. Porucha sluchu je velmi variabilní
a jako u ostatních klnických projevů OI zde chybí ko-
relace mezi genotypem a fenotypem [30]. Sluch je
proto nutné u dětí s OI opakovaně vyšetřovat, dys-
funkce středního ucha ve spojitosti s otitidami ohrožu-
jí nemocné mladší dvaceti let mnohem častěji než je-
jich zdravé vrstevníky [31].

Nezbytná je také zmínka o abnormitách baze lební.
Nějaká kraniocervikální anomálie byla zastižena
u 37 % nemocných s OI. Může se vyvinout i navzdo-
ry léčbě bisfosfonáty. Nutno to mít na paměti zejména
u těžších forem onemocnění [32,33]. Nezávislým fak-
torem predispozice k takové abnormitě se při OI uka-
zuje hodnota Z-skóre výšky postavy. Při Z-skóre pod
–3,48 mají abnormitu baze lební prakticky všichni pa-
cienti bez ohledu na věk, pohlaví, barvu sklér, denzitu
kostního minerálu (BMD) v oblasti páteře či anamné-
zu terapie bisfosfonáty [34]. U závažnějších průběhů
OI může nestabilita obratlů C1-C2 způsobit životu ne-
bezpečnou komplikaci, basilární invaginaci a kompre-
si kmene [35]. Nelze ji předvídat. Projeví se bolestmi
hlavy, nystagmem, spasmy v obličeji, slabostí konče-
tin, případně pádem. Může při ní dojít k náhlému úmr-
tí. Diagnózu atlanto-axiální subluxace stanoví compu-
terová tomografie. 

U některých nemocných s těžší OI se rozvíjí hydro-
cefalus. Většinou však bývá komunikující a nevyžadu-
je vždy řešení zkratem.

Přestože je u řady dětí s OI možno pozorovat opož-
dění vývoje hrubé motoriky, zejména v důsledku hy-
potonie a opakovaných zlomenin, jejich mentální vý-
voj je většinou normální.

Klasifikace jednotlivých typů OI 
V roce 1979 navrhl David Sillence klasifikaci OI na

typy I, II, III a IV [36]. Vycházel přitom ze způsobu
dědičnosti, klinického obrazu a nálezu na rtg. Na pře-
lomu století pak postupně přibyly další typy OI s od-
lišnými klinickými projevy nebo jinou genetickou 
příčinou. Spolu s bouřlivým rozvojem poznatků o ge-
netickém podkladě jednotlivých poruch vedoucích ke
klinické manifestaci patologických stavů s fenotypem
OI, provázených zlomeninami, vznikla potřeba stáva-
jící klasifikaci revidovat. V současné době je ve spoji-
tosti s OI známo více než 1 500 různých mutací [37].
V převážně většině se týkají poruchy tvorby, prostoro-
vého uspořádání a maturace kolagenu I. typu. Nepo -
měrně vzácnější jsou poruchy signálních systémů a ji-
ných funkcí osteoblastů. Pro běžnou klinickou praxi
nicméně postačí původní základní dělení, doplněné
o OI V. typu [38].

OI I. typu
Nejčastější (asi polovina všech nemocných) a nej -

mírnější forma. Závažné kostní deformity nevznikají.
Modré skléry jsou časté. Postižení mají jen mírně sní-
ženou výšku postavy. U části pacientů lze nalézt den-
tinogenesis imperfecta. Počty zlomenin jsou různé, po

Obr. 2
Wormiánské kůstky na snímku lbi
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ukončení růstu jich významně ubývá. Tento typ OI se
dědí autosomálně dominantně, velmi časté jsou i nové
spontánní mutace.

OI II. typu
Je formou nejzávažnější. Příčinou stavu bývá nová

dominantní mutace nebo parentální mozaicismus.
Deformity a zlomeniny dlouhých kostí, obratlů a žeber
jsou patrné již intrauterinně. Dítě může mít makroce-
falii a rodí se většinou s těžkou poruchou mineraliza-
ce lebního krytu. Skléry jsou šedé nebo tmavě modré.
Deformity hrudníku vedou k hypoplázii plic, která je
limitující pro prognózu. K úmrtí většinou dochází bě-
hem několika týdnů.

OI III. typu
Nejtěžší forma, která přežívá. Také u těchto dětí na-

lézáme fraktury již před narozením. Novorozené děti
mají měkkou lebku, šedomodré skléry, deformity
hrudníku a končetin. Spolu s dalšími zlomeninami de-
formity progredují. Častá je těžká skolióza. Výsledná
výška postavy je v dospělosti nezřídka jen kolem jed-
noho metru. Postižení jsou většinou upoutáni na vozík.
Onemocnění je nejčastěji způsobeno spontánní novou
mutací, dědičnost však může být i dominantní či rece-
sivní.

OI IV. typu
Na rozdíl od prvého typu mívají tito nemocní vý-

znamně nižší postavu. Komprese obratlových těl, de-
formity páteře a zlomeniny dlouhých kostí se zde vy-
skytují v různé míře. Namodralá barva sklér není
nápadná a u některých dětí postupně vymizí. Tento typ
se dědí autozomálně dominantně, v mnoha případech
jde o novou mutaci.

OI V. typu
Typickým znakem je tvorba nápadně hypertrofické-

ho svalku po fraktuře nebo operačním zákroku na kos-
ti [39]. Na dlouhých kostech bývají vícečetné osifika-
ce, nezřídka též dochází ke kalcifikaci interosseální
membrány na horních i dolních končetinách. Pokud se
vytvoří mezi radiem a ulnou, významně omezuje ro-
tační pohyb předloktí. Může dojít k dislokaci hlavičky
radia. Nemocní si bývají podobní, s krátkým vzhůru
natočeným nosem, malými ústy, prominující bradou
a šedomodrými sklérami [40]. Radiologický obraz na
dlouhých kostech se během prvého roku života vyvíjí
od nálezu podobného rachitidě k typickým denzním
pruhům v metafyzách. Zřejmě se patofyziologický
proces týká kosti i chrupavky [41]. Onemocnění se dě-
dí autozomálně dominantně.

Diagnóza a diferenciální diagnostika
Základem diagnostiky OI je pečlivé fyzikální vyšet-

ření dítěte spolu s podrobnou osobní i rodinnou anam -
nézou. Zachycení klinických příznaků je pro stanove-
ní diagnózy velmi důležité a v řadě případů je pro ni
určující. Nutno však mít na paměti, že třeba nálezy
modrých sklér nebo malé postavy sice do obrazu OI
patří, ale nejsou pro ni zcela patognomické. Nativní

Obr. 3
Dentinogenesis imper fekta

Obr. 4
Deformity skeletu dolních končetin u OI III. typu
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rentgenové snímky skeletu zdokumentují nové i starší
fraktury, kompresivní deformity obratlů, zakřivení
dlouhých kostí a wormiánské kůstky na lebce.
Denzitometrické vyšetření (nejčastěji dvouenergiovou
rtg absorpciometrii bederní páteře, případně i celotě-
lovou) je možné na různých typech přístrojů provést od
dvou, tří nebo pěti let věku. Výsledek Z-skóre, korigo-
vaný na aktuální velikost postavy dítěte, má prognos-
tický význam predispozice ke zlomeninám. Denzita
kostního minerálu (bone mineral density, BMD) může
být snížena u všech typů OI, ale existují také varianty
onemocnění, při nichž může být i zvýšena, např. mu-
tace genu pro kostní morfogenetický protein  1
(BMP1  – tab.  1). Moderní denzitometrické přístroje
již umožňují i hodnocení deformity obratlů (tzv. ver-
tebral fracture assessment, VFA). Po počátečních neji-
stotách se tato metoda, jež je spojena jen s malou dáv-
kou záření, zdá u dětí s OI vůči konvenční radiografii
bezpečnější a praktickou alternativou [42]. Pouze na
samotnou hodnotu BMD ostatně spoléhat nelze.
Kompresi obratle má poměrně vysoké procento dětí
s OI a nález normální BMD ji nevylučuje.

Laboratorní vyšetření v případě OI není v diagnosti-
ce klíčové. Většina nemocných má laboratorní nálezy
zcela normální. U části z nich lze zachytit různý stu-
peň hyperkalciurie, která však většinou nevede k roz-
voji nefrolitiázy. Laboratorní ukazatele kostního obra-
tu se během terapie OI mohou významně měnit, ale se
změnami BMD, hybnosti, výskytem bolestí, ani s pří-
tomností kompresivních zlomenin obratlů nekorelují
[43]. Molekulárně genetickým vyšetřením lze dnes
odhalit převážnou většinu mutací genů pro řetězce al-
fa 1 nebo alfa 2 kolagenu I. typu. V případě nejasnos-
tí připadají v úvahu další geny zodpovědné za protei-
ny, které se uplatňují při tvorbě a maturaci kolagenu
nebo v signálních kaskádách činnosti osteoblastů.
Průkaz konkrétní genetické příčiny zejména u těžkých
forem OI je důležitý pro prenatální diagnostiku a urče-
ní rizika v dané rodině. Nutno však mít na paměti, že
negativní nález při molekulárně genetickém vyšetření
OI nijak nevylučuje. Kostní biopsie je při diagnostice
OI další možnou, ne však rutinní metodou. Vzorek
kostní tkáně je možné získat během ortopedické ope-
race nebo lze (u dětí s hmotností nad deset kilogramů)
provést izolovanou biopsii v celkové anestezii, nejčas-
těji z lopaty kosti kyčelní. Vyšetření vzorku a jeho in-
terpretace vyžaduje zkušeného hodnotitele. Zatím ne-
jsou k dispozici dostatečné referenční databáze
histomorfometrických parametrů u zdravých dětí růz-
ného věku.

Diferenciálně diagnosticky je třeba u dětí s opakova-
nými frakturami uvažovat také o možném syndromu
týraného dítěte. Mírnější formy OI (občasné zlomeni-
ny s ne zcela objasněným mechanismem, časté hema-
tomy na kůži, bez dalších projevů) mohou zejména při
negativní rodinné anamnéze k takovému podezření
vést. Následně se může rodina ocitnout ve velmi sví-
zelné situaci, kdy případně hrozí i odejmutí dítěte

[44]. Podrobný rozbor vzniku jednotlivých úrazů
a pečlivé zhodnocení celkového stavu dítěte lékařem
v problematice OI zkušeným spolu s denzitometrií
skeletu a genetickým vyšetřením může do případu
vnést více světla. Nicméně rutinní testování moleku-
lárně genetickými metodami se při podezření na syn-
drom týraného dítěte jako dostatečně výtěžné neuká-
zalo [45]. 

Mezi další vzácná onemocnění s vysokou lomivostí
kostí, která mají fenotyp OI, patří například: 
• osteoporóza s pseudogliomem, provázená slepotou,

způsobená mutacemi genu pro LRP5 – „low density
lipoprotein receptor-related protein 5“ [46];

• syndrom Cole-Carpenterův s kraniosynostózou,
proptózou bulbů, hydrocefalem a poruchou růstu
[47];

• syndrom Bruckův s kontrakturami kloubů, způsobe-
ný mutacemi genu pro kostní specifickou lysyl-hy -
droxylázu PLOD2, ovlivňující vznik vazeb mezi ře-
tězci kolagenu [48, 49], nebo mutací genu FKBP10;

• syndrom osteogenesis imperfecta/Ehlersův-Danlo -
sův syndrom. Onemocnění se kromě zvýšené lomi-
vosti kostí vyznačuje tendencí k rychle progredující-
mu patologickému zakřivení páteře [50].

Terapeutické postupy
Ke každému pacientovi je nutno přistupovat s ohle-

dem na jeho individuální stav, možnosti a rodinné pro-
středí. Cílem je jeho začlenění mezi vrstevníky a po-
stupně do společnosti spolu s dosažením co možná
nejvyšší míry samostatnosti a sebeobslužnosti. Je k to-
mu potřeba týmové práce více odborníků a samozřej-
mě úzká spolupráce celé rodiny. Od okamžiku sta -
novení diagnózy je na místě úprava životního stylu,
rehabilitační péče, v případě potřeby terapie farmaky
a podle indikace ortopeda léčba chirurgická.

Obr. 5
Deformity horní končetiny po opakovaných frakturách
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Životní styl
U novorozence nebo kojence s OI se musí matka pod

dohledem odborného personálu naučit, jak ho správně
ošetřovat. Při manipulaci s dítětem je třeba se vyvaro-
vat nadměrných tahů, rotací či tlaků na dlouhé kosti.
Je vhodné relativně často měnit polohu dítěte v po-
stýlce. Rozmrzelost a plačtivost bez jasné příčiny a ze-
jména omezení spontánní hybnosti některé končetiny
mohou být známkou nové fraktury. Nicméně postupně
se zvyšující pohybové aktivitě dítěte a stimulům z oko-
lí by se s ohledem na potřebu řádného psychomoto -
rického vývoje nemělo bránit. Umožní-li to jejich cel-
kový zdravotní stav, měly by tyto děti docházet už do
mateřské školky. Záleží samozřejmě na dohodě rodičů
a personálu, protože zvýšený dohled je nutný.
Základní školní docházku není třeba odkládat. Řada
školních budov je dnes již zařízena bezbariérově, tak-
že i vozíčkáři se mohou běžně účastnit výuky. Učitelé
by měli vědět, že OI nebývá spojena s mentální poru-
chou. Dítě s lehčí formou OI není na místě paušálně
uvolňovat ani z tělesné výchovy. Po dohodě s ošetřují-
cím lékařem je jenom nutné stanovit konkrétní činnos-
ti, kterých by se účastnit nemělo (cvičení na nářadí,
skoky z výšky, kontaktní sporty apod.). Rodiče i učite-
lé by měli pochopit, že různé činnosti ve skupině dětí
jistě riziko zlomeniny zvyšují, ale že za úspěšné za -
řazení do kolektivu je to většinou cena přijatelná.
Možnost začlenit se mezi vrstevníky přináší nemocné-
mu potřebné sebevědomí, což ve starším školním a po-
sléze dorostovém věku může být důležitější než úz-
kostlivá ochrana před frakturou. 

Děti s OI mohou a mají být očkovány podle platné-
ho schématu bez omezení.

Rehabilitace
Přiměřená fyzická aktivita prospívá všem pacientům

s OI. Pozitivní působení svalové práce na kostní hmo-
tu je u nemocných s OI stejné jako u zdravých jedinců.
Případná svalová slabost u nich nepochybně přispívá
k prohloubení již snížené mechanické odolnosti kostí
[51]. Už od kojeneckého věku lze vhodným poloho -
váním předcházet kontrakturám a cvičením posilovat
trend postupného vzpřimování postavy. Nácviky
správných technik sezení, vstávání a stoje jsou preven-
cí poruch páteře. Cvičení pod dohledem zvyšuje sva-
lovou sílu, aerobní kapacitu a zmírňuje pocity únavy
[52]. Pro děti s OI je zvláště vhodný pohyb ve vodě.
V posledních letech se na pokusných zvířatech i u lidí
zkoumá vliv vibrační terapie [53, 54]. Rekreační spor-
tovní aktivity, individuálně přizpůsobené závažnosti
choroby, jsou pro děti s OI jednoznačně přínosem fy-
zickým i psychickým.

Farmakoterapie
Příčinná léčba OI v současné době k dispozici není.

Z farmak se dosud nejvíce osvědčily bisfosfonáty.
Snižují výskyt zlomenin dlouhých kostí a uplatňují se

v prevenci kompresivních fraktur obratlů, takže nepří-
mo zmírňují deficit výšky postavy [55]. U OI III. typu
může terapie bisfosfonáty omezit progresi skoliózy,
zejména u předškolních dětí. V adolescenci už skolió-
za léčbou ani typem OI významněji ovlivněna není
[56]. Účinek bisfosfonátů je obecně výraznější u dětí
s těžším průběhem choroby [57] a během prvých tří či
čtyř let terapie [58]. Oficiální doporučení pro výběr
bisfosfonátu, dávkování a dobu, po kterou by měla
 terapie trvat, neexistuje. Nejdéle se u dětí s OI používá
intravenózní pamidronát. Poměrně spolehlivě zvyšuje
BMD, snižuje počty zlomenin a zlepšuje stavy po
kompresi obratlů, a to u všech sledovaných typů OI
[59]. U dětí mladších dvou let se obecně doporučuje
dávka pamidronátu 0,5 mg/kg/den po tři dny každé
dva měsíce. V praxi je u nich vhodné při zahájení léč-
by podat prvou dávku nižší (0,25 mg/kg/den) a pokud
se s terapií začíná u novorozence či velmi malého
 kojence, existují schémata ještě šetrnější. U dětí star-
ších dvou let již přichází v úvahu standardní podávání
pamidronátu v dávce 1  mg/kg po tři následující dny
se  čtvrtletní pauzou. Podle některých autorů je toto
možné nahradit jednou infuzí s dvojnásobnou dávkou
účinné látky třikrát ročně. Zatím však takový postup
nebyl ověřen na větším počtu nemocných a nejsou
zprávy, zda je stejně účinný v prevenci zlomenin [60].
Před léčbou je vhodné ověřit, že dítě má normální
funkce ledvin, vyšetřujeme mineralogram, jaterní tes-
ty a krevní obraz. Na případnou „flu-like“ reakci po-
stačí běžná antipyretika. Podle literárních údajů lze
během terapie i.v. pamidronátem v kostní tkáni za -
stihnout zvětšené osteoklasty s vyšším počtem jader.
Příčina jevu známa není, uvažované teorie o toxickém
působení pamidronátu se nepotvrdily [61]. V někte-
rých státech se k léčbě OI u dětí používá i.v. neridro-
nát [62], podáván byl také i.v. ibandronát v dávce 2 mg
každé tři měsíce [63]. Vzestupu kostní hmoty a pokle-
su výskytu kostních deformit bylo dosaženo i perorál-
ním risedronátem, u něhož se optimální dávkou zdají
být 2 mg/kg jednou týdně [64]. Pomalu též narůstají
zkušenosti s i.v. zoledronátem. Jeho dobrá účinnost
byla popsána při použití dávky 0,05  mg/kg i.v. kaž-
dých šest měsíců [65]; někteří autoři doporučují dáv-
ku zoledronátu 0,1 mg/kg i.v. v témže intervalu [66].
Objevují se i zprávy o jeho možném používání u dětí
mladších dvou let v dávce 0,025 mg/kg každé tři mě-
síce. Aplikace zoledronátu má zřejmě s pamidronátem
srovnatelnou účinnost i bezpečnostní profil [67].
Dlouhodobé vedlejší účinky zaznamenány nebyly
[68], po podání zoledronátu dítěti ale také existuje po-
psaný případ těžké život ohrožující reakce vyžadující
intenzivní péči [69].

Pro indikaci léčby bisfosfonáty u mírných forem OI
nemáme jednoznačné důkazy. Děti se závažnějším
průběhem choroby s opakovanými zlomeninami, ná-
slednými deformitami dlouhých kostí a nízkou BMD
však z terapie bisfosfonáty nepochybně profitují.
Frekvence fraktur se snižuje a pohybové schopnosti lé-
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čených bývají významně zlepšeny [70]. Dolní věková
hranice pro zahájení terapie bisfosfonáty při OI stano-
vena není [71]. Někteří autoři zkoušejí po aktivní tera-
pii přejít na snížené dávky, které po další dva roky
 udrží zlepšenou BMD a nízkou frekvenci fraktur [72],
druhou možností je přestávka v léčbě, tzv. „drug holi-
day“. Při poklesu BMD, nových frakturách a bolestech
v končetinách je samozřejmě možné se k terapii opět
vrátit. Přerušovaná léčba umožní částečnou restituci
kostního obratu u rostoucího organismu. Zastánci trva-
lé terapie však dokladují, že v oblasti metafyz v nově
vzniklé kostní tkáni může po vysazení léčby riziko zlo-
meniny stoupat [73,74].

Přestože u dětské OI existují teorie o srovnatelné
účinnosti perorálních a intravenózních bisfosfonátů,
studie s perorálním alendronátem přes příznivý účinek
přípravku na BMD v oblasti bederní páteře průkaz
o poklesu incidence zlomenin u nemocných dětí ne-
přinesla [75].

Dlouhý poločas bisfosfonátu v kostní tkáni znamená
také nejistotu ve vztahu k možné budoucí graviditě léče-
ných dívek [76]. Nicméně prozatím publikované zprávy
o podávání bisfosfonátů ženám bezprostředně před ane-
bo během gravidity ani jednou poškození plodu neuvá-
dějí. Jednoznačný závěr však ještě učinit nelze [77,78].

Podobně jako u dospělých, mezi nejčastější vedlejší
účinky i.v. podaných bisfosfonátů patří i u dětí „flu-
 like“ reakce akutní fáze, zejména při prvé aplikaci.
Podle některých prací též vlivem této léčby dochází
k prodlouženému hojení operačních osteotomií, ovšem
kvalita hojení dotčena není [79]. U dospělých se stále
intenzivně studují vztahy mezi antiresorpční terapií,
stomatologickými zákroky a výskytem osteonekrózy
čelisti. U dětí tato komplikace zatím popsána nebyla. Je
však vždy vhodné provést plánované invazivní stoma-
tologické výkony ještě před zahájením léčby, případně
ji přerušit, dokud není rána řádně zhojena. U dětí lé -
čených dlouhodobě bisfosfonáty jsou rovněž popsány
neobvyklé únavové zlomeniny v subtrochanterické ob-
lasti nebo diafýze femuru, a to i přes přítomnost nitro-
dřeňových hřebů. Byla zaznamenána podobnost s aty-
pickými frakturami femuru u dospělých [80].

Recentní pohled na terapii bisfosfonáty při OI přine-
sla nedávno publikovaná práce, která vyhodnotila ran-
domizované studie, porovnávající bisfosfonáty vůči
placebu, žádné léčbě nebo komparátoru u všech typů
OI. Bylo posouzeno 14 studií s celkem 819 účastníky.
Ze závěru vyplývá, že léčba dětí i dospělých s OI in-
travenózními či perorálními bisfosfonáty vede ke zvý-
šení BMD, přičemž účinky jednotlivých bisfosfonátů
se mezi sebou významně nelišily. Není zcela jasné,
jestli se vzestupem BMD vždy souhlasně klesá riziko
zlomenin, ale nikdy nebyl při léčbě zaznamenán jejich
vzestup [81].

Ne vždy je odpověď na terapii bisfosfonáty uspoko-
jivá. Je to známo například u vzácných forem OI na
podkladě mutace v genu SERPINF1. V takových pří-
padech již byla v léčbě úspěšně použita monoklonální

protilátka proti RANKL (ligand receptoru aktivátoru
nukleárního faktoru kappa B) – denosumab [82].

Kromě antiresorpčních přípravků se v terapii osteo-
porotických změn u dospělých používá anabolická
léčba parathormonem. Ta již byla také úspěšně podá-
vána u dospělých nemocných s OI [83,84]. V období
rostoucího skeletu je však terapie parathormonem kon-
traindikována pro možnost onkologických komplikací.
Určitou možností k farmakologickému posílení kostní
formace by do budoucna mohla být léčba protilátkou
proti sklerostinu, která u myšího modelu OI zazname-
nala nadějné výsledky [85].

Velmi častým nálezem u OI je malá postava.
Kombinovaná léčba bisfosfonáty a rekombinantním
růstovým hormonem ukázala pozitivní výsledky, ze-
jména při kvantitativním defektu syntézy kolagenu
[86]. V současné době však zatím růstový hormon do
rutinní praxe terapie OI u dětí nepatří.

Děti léčené pro OI by měly mít zajištěn řádný přívod
minerálů a měly by být dostatečně saturovány vitami-
nem D.

Operační léčebné postupy 
Spolupráce s ortopedem znalým problematiky je při

komplexní péči o děti s OI nezbytná. Indikace operač-
ního řešení zlomenin dlouhých kostí, jejich násled-
ných deformit nebo progredující patologie páteře patří
zcela do jeho rukou. Některá pracoviště stále preferují
při osteosyntéze dlouhých kostí standardní nitrodřeňo-
vé výztuže (typu Kirschnerových drátů) s poměrně do-
brými výsledky. Nehledě na jejich jednoznačně nižší
cenu jsou vhodné zejména při zvýšeném riziku poško-
zení kloubního povrchu. Je však třeba je sledovat
a u rostoucí kosti včas vyměňovat [87]. V poslední de-
kádě nachází u operatérů pečujících o děti s OI oblibu
nitrodřeňové hřebování s použitím teleskopických vý-
ztuží (podle Fassier-Duvala), zejména v oblasti femu-
ru. Oproti solidním hřebům je nutné mít na paměti
zřídkavou možnost jejich funkčního selhání a včas ji
podchytit. Prvým signálem bývá ohnutí hřebu, které
může předznamenat následné uvolnění proximální
a distální části. Při ohnutí hřebu je nutné nemocného
sledovat a podle potřeby indikovat případnou výměnu
[88]. Snížit výskyt možných komplikací – rozlomení,
rozpojení či ohnutí – se podle některých autorů může
dařit kombinací této metody s podpůrnou zevní fixací
[89]. Nitrodřeňové teleskopické hřebování se začíná
u dětských pacientů více používat také při léčbě defor-
mit humeru [90] a dalších dlouhých kostí končetin.
Pokud je u dítěte plánována osteotomie, není třeba
předchozí podání bisfosfonátu omezovat, postačí ales-
poň týdenní odstup. Následující dávka se dříve po ope-
raci oddalovala o řadu měsíců pro možné opožděné
hojení. Současné kvalitnější operační postupy umož-
ňují začít s následující léčbou bisfosfonáty dříve [91].
Postup je ale nutné zvážit u každého konkrétního pří-
padu zvlášť. 
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Další chirurgické zákroky mohou být potřebné
u těžkých deformit hrudníku omezujících dýchání,
které provázejí nejzávažnější přežívající formu  – OI
III. typu [92]. Při patologické fixaci středoušních kůs-
tek je přiměřenou a bezpečnou metodou volby stape-
dotomie, která umožní zlepšení převodní nedoslýcha-
vosti [93].

Transplantace kmenových buněk
Lidské fetální kmenové buňky se v kostní dřeni my-

ších plodů s geneticky navozenou OI diferencovaly na
zralé osteoblasty, produkující osteokalcin a proteiny
řetězců kolagenu, které vlastní organismus netvořil.
Počty zlomenin byly významně redukovány a mecha-
nická odolnost kosti stoupala na molekulární, tkáňové
i orgánové úrovni [94,95]. Kmenové buňky lidského
choria, podané intraperitoneálně novorozeným myším
s geneticky navozenou OI snižují počty zlomenin a na-
vozují vzestup počtu hypertrofických chondrocytů
i lepší enchondrální a intramembranózní osifikaci.
Tyto exogenní buňky se převážně usidlují v epifýzách
dlouhých kostí, stimulují diferenciaci osteoblastů
a tvorbu kolagenu. Placenta se tak zdá být dobrým
zdrojem kmenových buněk k léčbě OI [96]. Podle ně-
kterých recentních prací je však účinek transplantace
kmenových buněk v léčbě OI pouze dočasný [97]. 

Přestože jsou nové možnosti léčebných postupů
předmětem intenzivního výzkumu, na jejich ověření
a uplatnění v klinické praxi bude třeba ještě čekat.

Závěr 
Dítě s OI vždy vyžaduje komplexní péči řady odbor-

níků, koordinovanou praktickým lékařem pro děti
a dorost. Mírné formy OI nedělají zvláštní problémy.
U těžších forem se objevují závažné deformity dlou-
hých kostí a hrudníku, které vedou ke komplikacím
kardiovaskulárního a respiračního systému. Počty utr-
pěných fraktur jsou velmi individuální. Pravidlem
však bývá jejich pokles po ukončení růstu. 

Genetická heterogenita OI zmiňovaná již v r. 1979
Davidem Sillencem se molekulárně genetickými stu-
diemi v posledních dvou dekádách potvrzuje. Počet
objasněných genetických poruch vedoucích k mani-
festaci OI narůstá. Protože jedinci s toutéž mutací mo-
hou mít zcela odlišnou míru závažnosti klinických
projevů, nabývá na významu fenotyp nemocného.
Jeho pečlivé zhodnocení umožní volit vhodné postupy
(operační či neinvazivní) tak, aby se podařilo dosáh-
nout co nejlepší kvality života.

Poradenství a pomoc rodinám s dětmi postiženými OI
poskytuje několik nadnárodních sdružení. Ve Spojených
státech je to OIF (Osteogenesis Imperfecta Foundation;
http://www.oif.org/), nověji se otázkami OI zabývá sku-
pina odborníků sdružená v Brittle Bone Disorders
Consortium (https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/
bbd). V Evropě pracuje OIFE (Osteopo rosis Imperfecta
Federation Europe; http://www.oife.org/en), sdružující

nyní 24 států z celého světa. Česká republika bohužel
zatím členem této federace není.

Převzato z časopisu Česko-slovenská Pediatrie
2017; 72(4):212–222. 
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Fracture Liaison Service jako možný nástroj na zlepšení péče –
zhodnocení zlomenin proximálního femuru a provedení 

denzitometrického vyšetření v letech 2012–2016 
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SOUHRN
Lukáš P., Švagr M., Pikner R.: Fracture Liaison Service jako možný nástroj na zlepšení péče - zhodnocení zlomenin pro-
ximálního femuru a provedení denzitometrického vyšetření v letech 2012–2016 v Klatovské nemocnici, a. s.
V Klatovské nemocnici, a. s., jsme vyhodnotili 350 (105 mužů a 245 žen) hospitalizovaných pacientů na ortopedickém
oddělení s diagnózou zlomeniny krčku femuru, či pertrochanterické zlomeniny a to za období 2012–2016.
Denzitometrické vyšetření bylo provedeno pouze u 21,4 % pacientů, z toho po zlomenině pouze u 9,1 %. Antiporotickou
léčbu dostávalo  před zlomeninou 4,9 % a po zlomenině 8,6 %. Antiporotickou léčbu neužívalo po prodělané zlomenině
97,1 % pacientů bez provedeného DXA vyšetření, 91,2 % pacientů, kteří měli DXA vyšetření před zlomeninou a 30,0 % pa-
cientů, kteří měli DXA vyšetření provedené po zlomenině. Pacienti, kterým byla po zlomenině změřena BMD, měli vět-
ší pravděpodobnost, že jim bude nasazena odpovídající léčba. Zavedení programu Fracture Liaison Services, jeho trvalé
vyhodnocování a zlepšování je vhodná cesta jak zvýšit procento léčených pacientů po prodělání závažné osteoporotické
zlomeniny.

Klíčová slova: zlomenina proximálního femuru, kostní denzitometrie, Fracture Liaison Service

SUMMARY
Lukáš P., Švagr M., Pikner R.: Lukáš P., Švagr M., Pikner R.: Fracture Liaison Service as a possible tool for improving
care-evaluation of proximal femoral fractures and frequency of densitometry examination in Klatovy Hospital duruing
2012–2016
We evaluated 350 (105 men and 245 women) hospitalized patients with a diagnosis of femoral neck fractures or pertro-
chanteric fractures at orthopedic department during period 2012–2016in Klatovska Hospital. Densitometric examina tion
(DXA scan) was performed in only 21.4 % of all patients and only in 9.1 % patients after the fracture. Active osteoporotic
treatment used 4.9 % patients before fracture and 8.6 % after the fracture. Treatment did not received of 97.1 % of patients
without any DXA scan, 91.2 % of patients who had a DXA scan before the fracture, and 30.0 % of patients who had DXA
scan after fracture. Patients who have underwent DXA scan after the fracture were more likely to be treated appropria-
tely. The introduction of Fracture Liaison Services, its ongoing evaluation, and improvement is a good way to increase
the percentage of patients treated after severe osteoporotic fractures.
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Úvod
Osteoporóza je pomalu se vyvíjející onemocnění,

které řadu let probíhá skrytě bez příznaků. U osteopo-

rózy dochází k postupnému úbytku kostní hmoty
a k narušení mikroarchitektury kostí a snížení její kva-
lity. Výsledkem je zvýšené riziko zlomenin a vznik
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 osteoporotické zlomeniny. Typickým a často jediným
příznakem je tedy až prodělaná osteoporotická zlome-
nina [1]. Nejvíce postiženou skupinou jsou starší oso-
by po padesátém roce života. Přibližně každá třetí že-
na a každý pátý muž starší 50 let v průběhu života
utrpí osteoporotickou zlomeninu [2]. Mezi nejzávaž-
nější patří zlomeniny proximálního femuru, které jsou
asociovány s intenzivními bolestmi a ztrátou pohybli-
vosti, vysokou úmrtností a to až u 19  % pacientů
v 1. roce po prodělání zlomeniny proximálního femu-
ru. Zlomeniny vzniklé v důsledku osteoporózy mají za
následek snížení kvality života, vysokou míru násled-
ných omezení a představují zátěž jak pro jednotlivce,
tak pro společnost [3]. Jakákoli prodělaná osteoporo-
tická zlomenina zvyšuje riziko vzniku následné zlo-
meniny 2–5 násobně [4]. Zhruba 50 % pacientů se zlo-
meninou proximálního femuru předtím prodělá jinou
osteoporotickou zlomeninu. Přestože existuje efektivní
léčba osteoporózy, jak vyplývá z auditů v různých ze-
mích, léčba po osteoporotické zlomenině je zahájena
pouze přibližně ve 20 % případů [5]. V roce 2011
Interna tional Osteoporosis Foundation podpořila
 koordinátorem řízený systém sekundární prevence zlo-
menin – Fracture Liaison Service (FLS). FLS je pro-
gram koordinované sekundární prevence osteoporotic-

kých zlomenin. Cílem je identifikace hospitalizova-
ných či ambulantních pacientů s prodělanou zlomeni-
nou s následným osteologickým vyšetřením a případ-
nou terapií. Hlavní funkci má koordinátor FLS, který
komunikuje s personálem oddělení, kde jsou zlomeni-
ny identifikovány (ortopedie, chirurgie, neurologie,
radio diagnostika), a zajišťuje termín a vyšetření na
osteo logickém pracovišti. Zároveň se zpětně vyhodno-
cuje efektivita celého systému [6]. Výše uvedený FLS
systém byl zaveden ve Velké Británii a dále v Austrálii,
Nizozemí, Kanadě, USA, Švédsku a prokázal svoji
efektivitu. Proto v roce 2012 International Osteo -
porosis Foundation zahájila mezinárodní kampaň na
podporu projektů FLS v jednotlivých zemích pod
 názvem Capture the Fracture (www.capturethefractu-
re.org) [5].

Cílem naší retrospektivní studie pak bylo provést zá-
kladní audit osteologické péče po zlomenině proxi-
málního femuru v Klatovské nemocnici, a.  s. Chtěli
jsme získat výchozí analýzu současného stavu, a zvá-
žit tak potřebnost zavedení FLS (Fracture Liaison
Service) v naší nemocnici.

Materiál a metody
Vyhodnotili jsme pacienty starší 55 let, hospitalizo-

vané na Ortopedickém oddělení Klatovské nemocnice,
a. s. pro zlomeninu proximálního femuru, tedy s dia -
gnózami S72.0 zlomenina krčku kosti stehenní a S72.1
pertrochanterická zlomenina v období let 2012 až
2016, tj. za 5 let. U těchto pacientů jsme následně
 retrospektivně vyhledali datum prvního denzitome-
trického vyšetření v naší nemocnici, bylo-li prove -
deno, a zda užívali antiporotickou medikaci. Antipo -
rotickou medikaci nezahrnovalo užívání vápníku
a vitamínu D (včetně aktivních forem), ale bisfosfoná-
ty, stroncium ranelát, denosumab či teriparatid a léčba
musela být užívána minimálně 3 měsíce (opakovaný
předpis antiporotické medikace zaznamenaný v data-
bázi nemocničního informačního systému). U pacien-
tů jsme následně zhodnotili, zda bylo denzitometrické
vyšetření (DXA) provedeno a léčba zahájena před zlo-
meninou, či po zlomenině. 

Tabulka 1
Základní charakteristika souboru 

Věk

Muži Ženy

Počet 105 245

Průměr (SD) 75,0 (10,8) 80,6 (80,9)

Medián 78 82

25% kvantil 66 74

75% kvantil 85 88

Tabulka 2
Počet zlomenin proximálního femuru v jednotlivých letech a provedení DXA

2012 2013 2014 2015 2016 Celkem

n % n % n % n % n % n %

Počet fr. 64 18,3 78 22,3 65 18,6 76 21,7 67 19,1 350 100,0

DXA ano 10 15,6 22 28,2 8 12,3 13 17,1 22 31,3 75 21,1

DXA po zlomenině 5 7,8 14 17,9 3 4,6 3 3,9 7 10,4 32 9,1

DXA ne 54 84,4 56 71,8 57 87,7 63 82,9 45 68,7 275 78,9
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Výsledky
Do analýzy jsme v 5 letém sledovém období zahrnu-

li celkem 350 pacientů, 105 mužů a 245 žen. Ženy by-
ly průměrně o 5 let starší v době vzniku zlomeniny
(průměr ženy 80,6 a muži 75,0 roku). Základní demo-
grafické údaje v době vzniku zlomeniny shrnuje ta-
bulka 1.

Počet ošetřených zlomenin v jednotlivých letech byl
relativně stejný (minimum 64 a maximum 78 přípa-
dů). Z celkových 350 pacientů mělo DXA vyšetření
provedeno 75 pacientů (21,4 %), ať před, či po zlome-
nině. V jednotlivých letech lze nalézt dva výkyvy
v procentech provedených denzitometrií, a to v roce
2013 (28,2 %) a 2016 (32,8 %) ve srovnání s ostatními
roky 2012 (15,6 %), 2014 (12,3 %) a 2015 (17,1 %). Po
zlomenině mělo DXA vyšetření provedeno 32 pacien-
tů (9,1 %) s rozpětím 3,9–17,9 % v jednotlivých
 letech. 78,6 % pacientů po zlomenině proximálního fe-
muru nemělo v Klatovské nemocnici, a. s., nikdy pro-
vedeno denzitometrické vyšetření (tabulka 2).

DXA byla někdy provedena u 75 pacientů (21,4 % ze
všech zlomenin). V méně než v polovině případů 32
(42,7 %) byla DXA provedena po vzniku zlomeniny.
U těchto 32 pacientů bylo DXA vyšetření provedeno
u 22 (68,8 %) do 12 měsíců od vzniku zlomeniny, 
v 10 případech déle než za 12 měsíců, a to v intervalu
13–35 měsíců po vzniku zlomeniny (tabulka 3).

Antiporotickou léčbu užívalo déle než 3 měsíce, a to
před, nebo po zlomenině celkem 41 (11,7 %). Před
 zlomeninou užívalo léčbu 17 pacientů (4,9 %) a 30
(8,6 %) po zlomenině. 91,4 % pacientů po prodělané
zlomenině proximálního femuru nedostávalo antiporo-
tickou léčbu (tabulka 4).

Následně jsme pacienty rozčlenili podle toho, zda
měli provedeno DXA vyšetření a kdy (před, či po zlo-
menině). Pokud DXA vyšetření nebylo provedeno, tak
267 (97,1 %) pacientů nebylo léčeno a léčba po zlo-
menině byla zahájena pouze u 5 (1,8 %) pacientů, cel-
kem bylo po zlomenině léčeno 6 pacientů (2,2  %).
Měli-li pacienti provedeno DXA vyšetření před zlo-
meninou, tak po zlomenině nebylo léčeno 91,2  %,

 nově zahájili terapii po zlomenině dva pacienti (4,4 %),
celkem byli léčeni čtyři pacienti (8,8 %). Bylo-li
prove deno DXA vyšetření po zlomenině, tak nebylo
léčeno 9 pacientů (30 %), nově zahájilo léčbu 16 pa -
cientů (53,3  %) a celkem bylo léčeno 21 pacientů
(70 %). Dvacet pacientů bylo celkem léčeno před zlo-
meninou, po prodělání zlomeniny pokračovalo v léčbě
pouze 8 pacientů (40 %),  především ti, kteří měli pro-
vedené DXA vyšetření po zlomenině 5 z 8 (62,5 %).
Léčbu po zlomenině přerušilo 12 pacientů (60 %), ale
ve většině případů těch, co měli provedené DXA vy-
šetření před zlomeninou 9 z 12 (75 %).

Tabulka 3
Pacienti s provedenou DXA před, či po zlomenině

n %

Počet zlomenin 350 100,0

DXA Ano 75 100,0

DXA Ano před zlomeninou 43 57,3

DXA Ano po zlomenině 32 42,7

DXA Ano po zlomenině do 12 měsíců 22 68,8

DXA Ano po zlomenině déle než za 12 měsíců 10 31,2

Tabulka 4
Počet a procenta léčených pacientů před 

a po zlomenině proximálního femuru

Užívání antiporotické léčby (n = 41)

před zlomeninou po zlomenině
n % n %

ANO 17 4,9 30 8,6

NE 333 95,1 320 91,4

Léčba

Tabulka 5
Užívání antiporotické léčby a provedení DXA vyšetření 

Užívání antiporotické léčby a provedení DXA vyšetření

DXA neprovedena (n = 275) DXA před zlomeninou (n = 45) DXA po zlomenině (n = 30)

n % n % n %

Léčba zahájena po zlomenině 5 1,8 2 4,4 16 53,3

Léčba před i po zlomenině 1 0,4 2 4,4 5 16,7

Léčba jen před zlomeninou 2 0,7 9 20,0 1 3,3

Bez léčby před i po zlomenině 267 97,1 32 71,2 8 26,7

Léčba
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Nově po zlomenině byla zahájena léčba 23 %, z če-
hož majoritu tvořili pacienti s DXA vyšetřením po zlo-
menině 16 z 23 (69,5 %), viz tabulka 5.

Diskuze 
Dle současně platných českých doporučených po-

stupů je možné antiporotickou léčbu zahájit již na zá-
kladě prodělání osteoporotické zlomeniny i bez DXA
vyšetření. Antiporotická terapie by tedy měla být zvá-
žena po každé závažné osteoporotické zlomenině, kte-
rou zlomenina proximálního femuru rozhodně je.
Stejně tak by mělo být doplněno denzitometrické vy-
šetření ideálně do 6 měsíců od zlomeniny [7]. An -
tiporotická léčba je v České republice dostupná, jak
pro ženy, tak pro muže [8,9]. Přes tato zmíněná fakta
v námi sledovaném souboru je procento antiporotické
léčby velmi nízké. Tento stav si částečně vysvětlujeme
 zejména tím, že jsou zahrnuti i pacienti, kteří na ná-
sledek zlomeniny časně zemřeli (předpokládáme
obecně udávaných cca 20 % [3]), částečně pak i věko-
vým zastoupením (25  % žen bylo mladších 74 let
a 25 % mužů 66 let). Přesto naše výsledky jsou velmi
nelichotivé. Svědčí především o nedostatečné diagnos-
tice a následné léčbě. Naše data odpovídají americké
studii z roku 2010, kde byla podána antiporotická tera-
pie pouze u 7 % pacientů po zlomenině proximálního
femuru [10]. V současnosti publikovaná australská stu-
die sice stále poukazuje na nedostatečnou diagnostiku
a léčbu osteoporózy po prodělané osteoporotické zlo-
menině, ale přesto 37  % pacientů mělo provedeno
DXA vyšetření a užívalo antiporotickou léčbu [11].
Tomuto číslu se ani zdaleka neblížíme. 

Zajímavým výsledkem je významný podíl pacientů,
kteří přeruší terapii po prodělání zlomeniny. Tento fakt
si lze vysvětlit sníženou motivací (léčba nefungovala),
zhoršením zdravotního stavu a přerušením pravidelné-
ho sledování pacientů, které většinou nemá zpětnou
vazbu (zpětný dotaz a objednání v případě vynechání
návštěvy), pokud se pacient nedostaví sám. 

Na druhé straně provedení DXA a osteologického
vyšetření po zlomenině zvyšuje významně procento
léčených pacientů, naopak provedení DXA před zlo-
meninou významně procento nově léčených nezvyšu-
je. 

Fracture Liaison Service je systém, který se zdá být
ze všech popsaných systémů nejefektivnější [12] a zá-
roveň je mezinárodně podporován International Osteo -
porosis Foundation, včetně popsaných a doporuče-
ných standardů [5].

Závěr
Musíme konstatovat, že v souladu s našimi před -

poklady není optimálně zajištěna péče o pacienty po
závažné osteoporotické fraktuře. Podíl léčených pa -
cientů je nízký a důvodem je především absence orga-
nizačního zajištění péče programem podobným
Fracture Liaison Service. Výsledkem je minimální
procento pacientů, u kterých je provedeno DXA vy-
šetření, a ještě menší procento pacientů, kteří jsou
 následně léčeni. Provedení DXA vyšetření po proděla-
né zlomenině v našem souboru významně zvyšovalo
pravděpodobnost zahájení terapie a snižovalo pravdě-
podobnost přerušení léčby, pokud byla užívána před
zlomeninou. Zavedení programu Fracture Liaison
Service a jeho trvalé vyhodnocování a zlepšování je
vhodná cesta, jak tento problém změnit. 
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Ovlivňuje vitamín D rychlost a kvalitu hojení zlomenin 
u rostoucího skeletu?
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SOUHRN
Hendrych J., Bayer M., Havránek P.: Ovlivňuje vitamín D rychlost a kvalitu hojení zlomenin u rostoucího skeletu?
V poslední době přibývá publikací, zabývajících se vztahem mezi vitamínem D a zlomeninami, a to nejen u dospělých
(a zejména starších pacientů s osteoporózou), ale i u dětí. Zároveň se často uvádí obecně nízká saturace vitamínem D
v dětské populaci, nehledě na skeletální poranění. Autoři v dostupné světové literatuře hledali odpovědi na to, jestli a pří-
padně jak ovlivňuje vitamín D rychlost a kvalitu hojení zlomenin u rostoucí kosti.
Bylo publikováno celkem 37 prací, které sledují vztah vitamínu D a léčení zlomenin. Devět z nich je zaměřeno čistě na
rostoucí skelet, ostatní zkoumají především dospělé pacienty. Jenom jedna práce měla charakter prospektivní studie
a pouze čtyři měly zařazenu i kontrolní skupinu (vždy skupinu zdravých dětí bez zlomeniny). Jen ve dvou pracích byly
plazmatické koncentrace vitamínu D srovnávány s hojením na RTG snímcích a pouze v jedné studii a dvou kazuistických
sděleních děti dostávaly suplementaci vitamínem D. Zatím není k dispozici prospektivní studie, která by byla zaměřena
na hodnocení rychlosti a kvality hojení zlomenin dětské kosti ve vztahu k plazmatickým koncentracím vitamínu D a je-
jich vývoji po čas hojení zlomeniny.

Klíčová slova: vitamín D, zlomeniny u dětí, hojení zlomenin

SUMMARY
Hendrych J., Bayer M., Havránek P.: Does vitamin D affect the speed and quality of fracture healing in a growing skele-
ton?
Recently, there has been an increase in articles on the relationship between vitamin D and fractures not only in adults
(in particular elderly osteoporotic patients) but also in children. Moreover, generally low vitamin D levels in the pediatric
population are frequently reported, in addition to skeletal injuries. The authors searched the available literature to find
out whether and how vitamin D affects the speed and quality of fracture healing in growing bones.
A total of 37 studies have been published on the relationship between vitamin D and fracture healing. Of those, nine
 focused exclusively on the growing skeleton while in the others, mainly adult patients were investigated. Only one was
designed as a prospective study and only four comprised controls (usually healthy children without fractures). In only two
studies, plasma vitamin D levels were compared with healing using radiographs. In only one study and two case reports,
children received vitamin D supplements. So far, no prospective study has been performed to assess the speed and qua-
lity of fracture healing in children with respect to plasma vitamin D levels and their changes during fracture healing. 

Keywords: vitamin D, pediatric fractures, fracture healing
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Úvod
Hojení zlomenin je komplexní biologický proces,

který začíná vzápětí po samotném zlomení kosti. Dá
se rozdělit do čtyř fází, jež se zčásti překrývají: fáze

zánětu, fáze formace měkkého (vazivového a posléze
chrupavčitého) svalku, fáze formace tvrdého (kostěné-
ho) svalku a fáze kostní remodelace. V případě anato-
mické repozice a takzvané vodotěsné osteosyntézy do-
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chází k primárnímu hojení, kdy se měkký svalek vů-
bec netvoří. Pro ošetřování a hojení dětských zlomenin
je ale typické sekundární hojení se všemi čtyřmi výše
zmíněnými fázemi.

Vitamín D sehrává jednu z klíčových rolí v procesu
mineralizace kostí, podílí se významnou měrou na re-
gulaci metabolismu vápníku a udržování kostní ho-
meostázy. Mineralizace kostí je potřebná pro formaci
kostěného svalku a kostní remodelaci. Vitamín D by se
tedy měl při hojení kosti uplatňovat minimálně v těch-
to dvou fázích.

Vitamín D3 vzniká u člověka převážně v kůži ze 
7-dehydrocholesterolu vlivem absorpce fotonů UV
 záření typu B. Vzniklý previtamín D3 spontánně izo-
merizuje na cholekalciferol, který je dále transporto-
ván ve vazbě na příslušný globulin. Z cholekalciferolu
pak vzniká v játrech hydroxylací na pozici 25 kalci diol
a poté v řadě tkání (významně v ledvinách) aktivní
1,25-dihydroxycholekalciferol, neboli kalcitriol. Ten
se váže na své receptory v celém organismu. Význam -
né je jeho působení ve střevě (zde zvyšuje vstřebávání
vápníku z lumen), ledvinách (kde zvyšuje reabsorpci
vápníku tubuly), příštítných tělískách (zpětnou vazbou
aktivací „kalcium-sensing receptoru“ tlumí tvorbu pa-
rathormonu) a kostech (zvyšuje resorpci starší kostní
tkáně a ukládání vápníku do novotvořené kosti).

Zatímco běžné fyziologické působení vitamínu  D
při výše popsané regulaci je relativně dobře prostudo-
váno, jeho role v hojení lidské kosti ještě zcela jasná
není.

Metodika
Proběhlo systematické prohledání dostupných data-

bází. V dostupné světové literatuře byly revidovány
práce, zabývající se vztahem vitamínu D a hojení frak-
tur. Z nalezených 37 publikací se pouze 9 týká vý-
hradně dětské populace. Z ostatních se tři studie zabý-
vají populací dětskou i dospělou, osm studovaných
prací je pak zaměřeno čistě na dospělé pacienty, často
pak ve vyšším věku a ve spojení s osteoporózou. Čty-
ři studie proběhly na zvířecím modelu. V osmi přípa-
dech se sice jedná o dětské pacienty, ti ale mají jiné
primární onemocnění (křivice, osteogenesis imperfec-
ta, vrozená srdeční vada, nebo syndrom týraného
a zneužívaného dítěte) ovlivňující kostní metabolis-
mus, či v posledním případě množství a etiologii zlo-
menin. Pět prací pak není primárně zaměřeno na vztah
zlomenin a hladin vitamínu D, ale na srovnávání den-
zity kostního minerálu s plazmatickou koncentrací vi-
tamínu D.

Výsledky
1. Studie, zaměřené výhradně na dětskou populaci
a pacienty se zlomeninami:

Publikace, které se zabývaly plazmatickou koncent-
rací vitamínu D u jinak zdravých dětí se zlomeninou,

ukazují vysoké procento dětí se sníženou hladinou,
 nebo i deficitem vitamínu D [1–9]. Ve zmíněných stu-
diích bylo hodnoceno celkem 1 034 pacientů mladších
18 let se zlomeninou. V některých pracích [2,3,5,6] fi-
gurovala i kontrolní skupina dětských pacientů bez
zlomeniny, v součtu se jednalo o 881 dětí. Ve většině
citovaných odborných publikací je za hranici deficitu
stanovena plazmatická koncentrace 25-hydroxyvitamí-
nu D (považovaného za ukazatel saturace organismu)
< 20 ng/ml (tj. 50 nmol/l), hodnoty 20–30 ng/ml jsou
považovány za sníženou saturaci organismu a normál-
ní jsou hladiny ≥ 30 ng/ml (tj. 75 nmol/l). Proto jsme
tyto meze použili i pro celkové hodnocení napříč zkou-
manou literaturou.

Z 1 034 pacientů se zlomeninou mělo 273 (26,4 %)
deficit vitamínu D, snížená saturace vitamínem D  byla
nalezena u 328 pacientů, ale z celkového počtu 771
 pacientů (42,5 %) – ve dvou studiích [2,9], totiž auto-
ři rozlišují pouze jedince s deficitem vitamínu  D
(<  20  ng/ml) a s „normální“ hladinou (≥  20  ng/ml),
přesné hodnoty v článku neprezentují, a proto je neby-
lo možné zde zahrnout. Normální plazmatické kon-
centrace vitamínu D ≥ 30 ng/ml mělo 270 ze 771 dětí
(35 %). Kdybychom chtěli zahrnout všech 1 034 pa -
cientů a rozdělit je pouze na nemocné s deficitem vi-
tamínu D (< 20 ng/ml) a bez deficitu (≥ 20 ng/ml), jed-
ná se o 273 deficientních (26,4 %) a 761 pacientů bez
deficitu vitamínu D (73,6 %).

V kontrolních skupinách dětí bez poranění skeletu
[2,3,5,6] byl deficit vitamínu D nalezen u 174 z 881
osob (19,8  %). Snížená saturace vitamínem  D byla
prokázána u 383 z 807 dětí (47,5 %), normální hladi-
ny pak u 280 z nich (34,7 %) (snížená saturace a nor-
mální hladiny opět odlišovány po vyřazení dat ze stu-
die [2]). Při zahrnutí všech čtyř studií můžeme
účastníky rozdělit na 174 jedinců s deficitem (19,8 %)
a 707 bez deficitu (80,2 %).

Z devíti prací, zaměřených čistě na dětskou popula-
ci s poraněním skeletu, prokazují autoři nízkou satura-
ci vitamínem  D u těchto pacientů v šesti studiích
[1–3,5,8–9] a ve dvou kazuistikách [4,7]. Celkem čty-
ři z těchto studií srovnávaly skupinu poraněných dětí
se skupinou kontrolní [2,3,5,6]. U dvou z nich je po -
pisován statisticky významný rozdíl mezi hladinami
vitamínu D u pacientů se zlomeninou a kontrolní sku-
pinou [2,3], dvakrát rozdíl statistické významnosti ne-
dosáhl [5,6].

Některé práce hodnotí kromě koncentrace vitamí-
nu D i závažnost poranění [1,5]. V prvním případě by-
lo pouze rozlišeno vysoko- a nízkoenergetické trauma,
statisticky významnou korelaci mezi mechanismem
úrazu a plazmatickou koncentrací vitamínu D autoři
neshledali [1]. V druhé práci jsou zlomeniny hodnoce-
ny podle Abbreviated Injury Scale (AIS). Při rozděle-
ní pacientů se zlomeninami podle AIS autoři zjistili,
že děti s AIS 3 mají nižší koncentrace vitamínu  D

kosti 0317_ob 2014  15.12.17  9:44  Stránka 26



PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Osteologický bulletin 2017 č. 3 roč. 22 115

(24,6  ±  9,3 ng/ml), proti pacientům s AIS 1 nebo 2
(30,0 ± 10,8, respektive 28,3 ± 8,4, p = 0.001). Z toho
lze usoudit, že nemocní s nižší saturací vitamínem D
mají větší riziko komplikovanějších zlomenin. Za hra-
niční hodnotu autoři považují 40  ng/ml, neboť u pa -
cientů s nižšími hodnotami začalo významně stoupat
riziko zlomenin a jejich závažnosti [5]. 

Ve dvou studiích byla hodnocena také denzita kost-
ního minerálu [2,3]. V obou měli nemocní se zlome-
ninami kostní denzitu nižší (jednalo se o kostní denzi-
tu jak celotělovou, tak oblasti bederní páteře). Ryan
et  al. ve své práci sledovali i výskyt nadváhy, kterou
u dětí se zlomeninou pozorovali statisticky významně
častěji (49,3 % oproti 31,4 %) [2].

Jedna z publikací se nezabývá klasickými zlomeni-
nami, ale syndromem coxa vara adolescentium (CVA).
Autoři u nemocných hodnotili plazmatické koncentra-
ce vitamínu D a dobu potřebnou k patrnému uzávěru
fýzy na RTG. U této diagnózy byly nalezeny vůbec
nejnižší plazmatické koncentrace vitamínu D – celkem
85,2 % hodnocených pacientů mělo deficit vitamínu D
(pod 20 ng/ml). Doba potřebná ke zhojení patrného na
AP projekci RTG (podle literárních údajů průměrně
9,6 měsíce) byla u pacientů s deficitem vitamínu D vý-
znamně delší (medián  25, průměr 29 měsíců). Mezi
dobou hojení a plazmatickou koncentrací vitamínu D
byla prokázána nepřímá úměrnost. Závěr práce uvádí,
že u nemocných s CVA by bylo vhodné plazmatickou
koncentraci vitamínu D vyšetřovat a případnou suple-
mentací ji normalizovat [8].

Dvě z hodnocených publikací jsou kazuistikami
[4,7]. Duplantier et al. popisují případ 4letého chlapce
se zlomeninou diafýzy klíční kosti. Tato zlomenina je
u dětí běžná a hojí se ve většině případů během měsí-
ce při konzervativní léčbě. U tohoto pacienta zůstáva-
la při současném deficitu vitamínu D nezhojena šest
měsíců po úrazu. Dítě bylo léčeno nejprve suplemen-
tací vitamínu D a následně otevřenou repozicí s oše -
třením pomocí kostního štěpu z kyčelní kosti [4].
Parchi et al. na kazuistice mladého chlapce s refraktu-
rou radia také naznačují předpokládaný pozitivní vliv
suplementace vitamínem D a vápníkem na tvorbu
svalku a posléze hojení zlomeniny. Současný nedosta-
tek validních dat však zatím neumožňuje tento před-
poklad potvrdit [7]. 

V jedné studii, do které jsou zavzati pouze dětští pa-
cienti se zlomeninami, je popisována suplementace vi-
tamínem  D. V souboru mělo 34  % účastníků deficit
 vitamínu D (< 20 ng/ml). Při dalším sledování mělo
74  % z nich po suplementaci vitamínem  D hodnoty
nad touto hranicí deficitu [9].

Z uvedených devíti prací, zaměřených pouze na dět-
skou populaci a sledujících nemocné se zlomeninou,
byla pouze jedna studie prospektivní [3]. Čtyři práce
uváděly kontrolní skupinu [2,3,5,6], kterou vždy před-

stavovaly zdravé děti bez zlomeniny. Jen ve dvou sdě-
leních jsou koncentrace vitamínu D porovnávány s po-
stupem hojení na RTG snímcích [7,8] a pouze v jedné
studii a dvou kazuistikách autoři dětem podávají vita-
mín D [4,7,9].

2. Studie, zaměřené na dětskou i dospělou populaci
a pacienty se zlomeninami:

Dvě ze zpracovaných studií sledují pacienty se zlo-
meninami ve věkové škále, zahrnující jak dětský, tak
dospělý skelet. V jednom případě je věkové rozmezí
nemocných 4–95 let [10], ve druhém 1–87 let [11].
Jedna práce pak sleduje výhradně dospělé pacienty se
zlomeninami [12].

V těchto sděleních byla plazmatická koncentrace vi-
tamínu  D hodnocena celkem u 646 pacientů. Dosta -
tečné hodnoty (≥ 30 ng/ml) mělo 172 z nich (26,6 %),
zbylých 474 (73,4 %) mělo koncentrace nižší. V jedné
ze studií [11] autoři nižší hladiny vitamínu  D blíže
 nespecifikují. Pokud ale vezmeme data pouze ze zby-
lých dvou prací [10,12], můžeme rozdělit celkový
 počet 402 dětí na 137 (34,1 %) s deficitem vitamínu D
(< 20 ng/ml), 166 nemocných (41,3 %) se sníženou sa-
turací vitamínem D (20–30 ng/ml) a 99 (24,6 %) s nor-
mální hladinou vitamínu D.

Oregonští autoři navíc účastníky studie dělí na zim-
ní a letní skupinu, očekávajíce jiné hodnoty v závis-
losti na množství slunečního svitu. Průměrná hodnota
u pacientů v zimním období byla 26,4 ng/ml, v letním
období pak 29,8 ng/ml, což byl statisticky významný
rozdíl (p = 0,03) [10].

Iránská práce monitoruje u pacientů dynamiku plaz-
matické koncentrace vitamínu D v průběhu tří týdnů.
Autoři sledovali děti s diafyzárními zlomeninami tibie
a femuru a celkem třikrát jim měřili hladiny vitamí-
nu D – poprvé při prvním ošetření, podruhé na konci
prvního týdne, potřetí na konci třetího týdne. Prů -
měrné hodnoty dosahovaly 39,23 ng/ml při příjmu;
31,49 ng/ml na konci prvního týdne a 28,57 ng/ml na
konci třetího týdne. Během prvního týdne byl tedy po-
kles koncentrace vitamínu D výrazně vyšší než v dal-
ších dvou týdnech. V závěru je hodnocen zřejmý vliv
vitamínu D na proces hojení zlomeniny ve smyslu for-
mace a mineralizace svalku a autoři vyslovují předpo-
klad, že by pacienti z podávání vitamínu D během ho-
jení mohli těžit [11].

V další ze studií je u dospělých pacientů se substitu-
cí vitamínem D a vápníkem sledováno riziko kompli-
kací hojení a nutných reoperací. Data svědčící o tom,
že nemocní s nižší plazmatickou koncentrací vitamí-
nu D mají více komplikací hojení či vyšší riziko nut-
nosti další ortopedické či neortopedické operace, však
nalezena nebyla [12].
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3. Přehledové studie:
Sprague et al. v meta-analýze dat z roku 2016 zkou-

mají jednak prevalenci hypovitaminózy D a dále prů-
kaz vlivu suplementace vitamínem D na zdravotní stav
u pacientů se zlomeninami. Prevalence hypovitaminó-
zy D v jimi hodnocených studiích byla 70%, průměr-
né plazmatické koncentrace vitamínu D po zlomenině
odpovídaly 19,5 ng/ml. Po suplementaci došlo ke vze-
stupu hladin vitamínu D, ale pouze jedna práce jasně
popisuje snížení rizika špatného hojení po aplikaci vi-
tamínu D. Tento literární přehled ovšem není zaměřen
na dětské pacienty [13].

Gorter et al. v přehledu literatury z roku 2014 zkou-
mají informace o roli vitamínu D při hojení zlomenin.
Nalezli celkem 75 in vitro a 30 in vivo studií s různý-
mi výsledky. Potenciální klinický vliv deficitu vitamí-
nu D na hojení fraktury je zde popisován pouze ve čty-
řech pracích, v nichž však nebyl statisticky významný.
Dvě studie popisovaly pozitivní vliv suplementace vi-
tamínem  D a vápníkem na vzestup denzity kostního
minerálu a výraznější tvorbu svalku. Autoři přehledu
tedy uzavírají, že průkazných studií o vlivu vitamí-
nu D na kostní hojení je stále nedostatek a že ačkoliv
se tento vliv předpokládá, nejsou o něm k dispozici va-
lidní údaje. Práce však opět nebyla zaměřena na dětské
pacienty [14].

4. Ostatní studie:
Nedávná studie na zvířecím modelu sledovala vliv

vitamínu  D a bisfosfonátu na hojení fraktury dlouhé
kosti. Vedle skupiny s placebem dostávala pokusná
zvířata pro dobu 28 dnů alendronát, kalcitriol nebo
alendronát spolu s kalcitriolem. Nálezy na rtg vý-
znamné rozdíly mezi skupinami neodhalily. Histolo -
gická vyšetření vzorků kostní tkáně prokázala v po-
rovnání s placebem pokročilejší hojení ve skupině
s alendronátem a zejména ve skupině alendronátu s vi-
tamínem D. Samotný kalcitriol zde sice významně od-
lišnému hojení nevedl, ale v kombinaci s alendronátem
byl vůči placebu nejúčinnější [15]. Již dříve podávání
vitamínu  D2 zvyšovalo pevnost svalku po zlomenině
femuru u pokusných krys, a to i u starších jedinců [16],
jednorázové podání vyšší dávky vitamínu D3 stimulo-
valo hojení fraktury u morčat [17] a ve svalku hojící se
zlomeniny se podařilo prokázat vzestup koncentrací
aktivních metabolitů vitamínu D u kuřat, což podpo-
ruje předpoklad jejich významu při tomto procesu
[18].

Autoři dalších prací zkoumají vztah denzity kostní-
ho minerálu a plazmatické koncentrace vitamínu  D.
U jedinců s frakturou bývají hladiny vitamínu D nízké
[19], ale ne vždy statisticky významné [20]. Nicméně
vyšetřování plazmatických koncentrací vitamínu D je
obecně doporučováno [21–23], někdy i před denzito-
metrií upřednostňováno [24].

U týraných a zneužívaných dětí je sice nacházen de-
ficit vitamínu  D poměrně často, četné zlomeniny
u nich však mají spíše souvislost s jejich celkovou si-
tuací než s tímto faktem [25,26].

Jak se při léčení fraktur u dospělých ukázalo, osmi-
týdenní suplementace vitamínem D a vápníkem je vý-
hodná i ekonomicky [27]. 

Závěr
Devět prací, nalezených v současné literatuře, je za-

měřeno čistě na rostoucí skelet, ostatní zkoumají pře-
devším dospělé pacienty, často pak ve vyšším věku
a ve spojení s osteoporózou. Pouze jedna studie měla
prospektivní charakter. Jen čtyři práce zahrnovaly
kontrolní skupinu, a to vždy skupinu zdravých dětí bez
zlomeniny. Plazmatické koncentrace vitamínu D a stu-
peň hojení fraktur na rtg snímcích posuzovaly dvě stu-
die, pouze v jedné (a ve dvou kazuistických sděleních)
dostávaly děti suplementaci vitamínem D. 

Vzhledem k častému nálezu nízkých plazmatických
koncentrací vitamínu  D u zdravé dětské populace
(z validních dat výše zmiňovaných prací, zaměřených
čistě na dětský věk, bylo 26,4 % pacientů deficient-
ních, 42,5 % mělo sníženou saturaci vitamínu D) po-
važujeme za vhodné do budoucna uskutečnit prospek-
tivní studii, zaměřenou na hodnocení rychlosti
a kvality hojení zlomenin dětské kosti (pomocí radio-
diagnostiky) ve vztahu k hladinám vitamínu D a jejich
vývoji po čas hojení zlomeniny. Vytvoření aktivní sku-
piny a skupiny nesuplementované za jinak standardi-
zovaných podmínek umožní zhodnotit vliv podávání
vitamínu D na rychlost a kvalitu hojení fraktur u jinak
zdravých dětí. Z přehledu současné literatury je patr-
né, že taková studie na dětských pacientech dosud chy-
bí.
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Ze světové literatury

Am J Transplant. 2016 Jun;16(6):1882–91. doi:
10.1111/ajt.13692. 
Effect of Twice-Yearly Denosumab on Prevention 
of Bone Mineral Density Loss in De Novo Kidney
Transplant Recipients: A Randomized Controlled
Trial.
Bonani M, Frey D, Brockmann J, Fehr T, Mueller TF,
Saleh L, von Eckardstein A, Graf N, Wüthrich RP.

Autoři provedli prospektivní randomizovanou studii
k určení účinnosti a bezpečnosti podávání denosuma-
bu za účelem zabránit poklesu denzity kostního mine-
rálu (BMD) během prvého roku po transplantaci led-
viny. Devadesát příjemců transplantované ledviny bylo
náhodně rozděleno do dvou skupin. Prvá skupina do-
stala dvanáct týdnů po operaci denosumab v dávce
60 mg, druhá dávka byla aplikována za dalších 6 mě-
síců. Druhá skupina zůstala bez této terapie. Po dva-
nácti měsících se BMD v oblasti bederní páteře u 46
nemocných na denosumabu zvýšila o 4,6 % (95% in-
terval spolehlivosti CI = 3,3–5,9 %) a u 44 pacientů
z kontrolní skupiny BMD poklesla o 0,5 % (95%
CI = 1,8–0,9 %). Rozdíl mezi oběma skupinami činil
5,1 % (95% CI = 3,1–7,0 %; p < 0,0001). Denosumab
také během 12 měsíců vedl ke vzestupu plošné BMD
v oblasti proximálního femuru, a to v porovnání s kon-
trolní skupinou o 1,9 % (95% CI 0,1–3,7 %; p = 0,035).
V podskupině 24 osob byla provedena periferní kvan-
titativní computerová tomografie s vysokým rozliše-
ním. U pacientů na denosumabu vzrostla objemová
BMD na distální tibii a radiu (u všech p  <  0,05).
Laboratorní ukazatele kostního obratu (C-terminální
telopeptid kolagenu I. typu; N-terminální propeptid
prokolagenu I. typu) při terapii denosumabem vý-
znamně poklesly (pro všechny p < 0,0001). V aktivně
léčené skupině se častěji objevily cystitidy a asympto-
matická hypokalcémie. Funkce transplantované ledvi-
ny, míra odmítnutí transplantátu ani incidence opor-
tunních infekcí se mezi skupinami nelišily. 

Závěrem lze říci, že denosumab během prvého roku
po transplantaci ledviny zvyšuje BMD, ale jeho podá-
vání je spojeno s častějšími epizodami infekcí močo-
vých cest.

Arch Osteoporos. 2016 Dec;11(1):12. 
doi: 10.1007/s11657-016-0258-3.
High prevalence of secondary factors for bone fragi -
lity in patients with a recent fracture independently 
of BMD.
Malgo F, Appelman-Dijkstra NM, Termaat MF, van
der Heide HJ, Schipper IB, Rabelink TJ, Hamdy NA.

Free full text viz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4764633/

Autoři v této studii dokumentují vysokou prevalenci
výskytu rizikových faktorů u nemocných s nedávnou
zlomeninou, a to nezávisle na hodnotě denzity kostní-
ho minerálu (BMD). U pacientů s nedávnou frakturou
by mělo být bez ohledu na BMD aktivně pátráno po
sekundárních rizikových faktorech, jež zvyšují kostní
fragilitu. 

Úvod: Výskyt rizikových faktorů je u nemocných
s osteoporotickou zlomeninou běžný. Nicméně, k vět-
šině fraktur dochází u jedinců s osteopenií a není jas-
né, zda sekundární faktory mohou u těchto pacientů
s normální BMD k riziku zlomeniny přispívat. 

Metodika: Prospektivní kohortová studie hodnotící
prevalenci sekundárních faktorů kostní fragility.
Zavzati byli po sobě následující nemocní časně po
fraktuře, předáni službě „Fracture Liaison Service“ od
června 2012 do června 2014. 

Výsledky: Účastnilo se 709 pacientů; 201 (28  %)
s osteoporózou; 391 (55 %) s osteopenií a 117 (17 %)
s normální BMD. Jednalo se 504 (73  %) žen a 205
mužů ve věku 66,0 ± 9,8 roku a 390 (57 %) z nich mě-
lo jeden či více rizikových faktorů. Hodnocení klinic-
kého rizika zlomeniny pomocí nástroje FRAX pomoh-
lo identifikovat 38 % nemocných s ≥1 faktorem včetně
kouření (18 %), nadměrného užívání alkoholu (12 %),
terapií glukokortikoidy (12 %) a revmatoidní artritidou
(3 %). Laboratorní nálezy prokázaly ve 13 % chronic-
ké onemocnění ledvin, monoklonální gamapatii také
ve 13  %, primární hyperparatyreózu v 1 % a se -
kundární hyperparatyreózu v 6  %. Druhotné faktory
kostní fragility měly stejnou prevalenci u nemocných
s osteoporózou, osteopenií či normální BMD. 

Závěry: Nálezy ukazují na vysokou prevalenci rizi-
kových faktorů kostní fragility u pacientů po nedávné
zlomenině nezávisle na BMD. Významný počet doku-
mentovaných faktorů, zvyšujících riziko fraktury, vede
k návrhu, aby se po nich u nemocných po nedávné zlo-
menině aktivně pátralo bez ohledu najejich hodnotu
BMD. Tak by bylo možné zlepšit sekundární prevenci
fraktur. 

Osteoporos Int. 2016 Jul;27(7):2383–6. doi: 10.1007/
s00198-016-3535-5. 
Hypercalcemia after discontinuation of long-term de-
nosumab treatment.
Koldkjær Sølling AS, Harsløf T, Kaal A, Rejnmark L,
Langdahl B. 
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Denosumab je užíván k terapii osteoporózy. Autoři
předkládají kazuistiku hyperkalcémie a zvýšeného
kostního obratu ve spojení s ukončením léčby denosu-
mabem po deseti letech. Je známo, že po vysazení de-
nosumabu znovu stoupá resorpce kosti. Terapie deno-
sumabem je tedy považována za reverzibilní. Je třeba
stanovit doporučení (ověřené na důkazech), jak postu-
povat po ukončení léčby denosumabem, aby získaná
mechanická odolnost kostní tkáně byla zachována
a nedocházelo k vedlejším účinkům. 

Popis případu: Šedesáti sedmi letá žena s osteopo -
rózou byla léčena denosumabem v dávce 60 mg sub-
kutánně každých 6 měsíců. Terapie trvala od r. 2004
do r. 2014. Poslední injekci dostala v květnu 2014.
Rutinní kontrola o půl roku později prokázala vzestup
sérové koncentrace ionizovaného kalcia (1,64 mmol/l
při normě 1,18–1,32 mmol/l) a potlačení sekrece pa-
rathormonu (1,6  pmol/l při normě 1,6–6,9 pmol/l).
Nemocná byla velmi podrobně vyšetřena, ale žádnou
příčinnou chorobu lékaři nenalezli. V lednu 2015 u pa-
cientky zahájili léčbu alendronátem v dávce 70 mg
jednou týdně. Ještě o tři měsíce později byly značně
zvýšené laboratorní ukazatele kostního obratu (C-ter-
minální telopeptidy kolagenu I. typu; propeptid proko-
lagenu I. typu a kostní isoenzym alkalické fosfatázy.
Posléze došlo k úpravě kalcemie, normalizaci kon-
centrace parathormonu a laboratorní markery kostního
obratu klesaly.

Závěr: V této kazuistice autoři popisují nález zvýšené-
ho kostního obratu a hyperkalcemii v souvislosti s ukon-
čením desetileté terapie denosumabem. Předpokládá se,
že nárůst laboratorních ukazatelů kostního obratu je
pouze dočasný s následným poklesem hodnot. Jelikož
denosumab je běžnou součástí léčby osteoporózy,
vzniká důrazná potřeba stanovit na důkazech založené
doporučení, jak postupovat po ukončení jeho podává-
ní, aby se zabránilo možným vedlejším účinkům a by-
lo zachováno snížené riziko zlomenin.

Expert Rev Cardiovasc Ther. 2016 Aug;14(8):977–82.
doi: 10.1080/14779072.2016.1190273. 
Serum vitamin D levels correlate to coronary artery
disease severity: a retrospective chart analysis.
Sogomonian R, Alkhawam H, Jolly J, Vyas N,
Ahmad  S, Moradoghli Haftevani E, Al-Khazraji A,
Finkielstein D, Vittorio TJ.

Proaterosklerotická povaha deficitu vitamínu  D již
byla demonstrována. Autoři se rozhodli zhodnotit zá-
važnost onemocnění koronárních arterií (coronary
 artery disease, CAD) při různých koncentracích vita-
mínu  D ve vztahu k věku, pohlaví, etnické skupině
a dalším faktorům. 

Metodika: Retrospektivně bylo vyhodnoceno 9 399
nemocných, kteří byli na pracoviště přijati v letech
2004–2014 pro bolesti na hrudi a podstoupili korona-
rografii. Pacienti, u nichž nedošlo k vyšetření plazma-

tické koncentrace 25-hydroxyvitamínu D, byli vylou-
čeni. Za hranice deficitu autoři vzali koncentrace  nižší
než 20 ng/ml a za sníženou saturaci bylo považováno
rozmezí 20–29,9 ng/ml. 30 ng/ml a vyšší koncentrace
25-hydroxyvitamínu D znamenaly normální hodnoty.
Za obstruktivní CAD autoři považovali stenózu levé
koronární arterie o ≥  50  %, nebo jakoukoli stenózu
≥ 70 %; jako neobstruktivní CAD označili nález ste-
nózy alespoň jedné koronární arterie ≥ 20 %, ale žád-
nou stenózu ≥ 70 %) a za normální nález nepřítomnost
jakékoli stenózy > 20 %. 

Výsledky: Z 9 399 nemocných bylo do studie zavza-
to 1 311 osob. 308 z nich (23 %) mělo normální plazma-
tické koncentrace 25-hydroxyvitamínu D; 552 (42  %) 
se pohybovalo v pásmu snížené saturace a 451 (35 %)
osob mělo výrazný deficit vitamínu D. Při hodnocení
výskytu CAD autoři identifikovali 20  % pacientů
s normálním nálezem, 55 % nemocných s obstruktiv-
ní CAD a 25 % s neobstruktivním onemocněním ko-
ronárních arterií. Výchozí klinické rizikové faktory
a komorbidní stavy se v jednotlivých skupinách neliši-
ly. Osoby s normální plazmatickou koncentrací 25-
hydroxyvitamínu D měly v porovnání se sníženou sa-
turací vitamínem D, či jeho deficitem významně
častěji normální nález na koronárních arteriích (poměr
šancí  7, 95  % koeficient spolehlivosti CI: 5,2–9,5;
p < 0,0001). Naopak, na rozdíl od nemocných s nor-
mální plazmatickou koncentrací 25-hydroxyvitamínu
D, měli jedinci se sníženou saturací, nebo jeho defici-
tem obstruktivní CAD v 62 % (n = 624, poměr šancí
2,9; 95% CI: 2,3–3,7; p  <  0,0001) a neobstruktivní
CAD ve 25% (n = 249; poměr šancí 1,5; 95% CI:
1,1–2,0; p = 0.02). 

Závěry: Normální nález na koronárních arteriích
a CAD dobře korelují s normální a nízkou plazmatic-
kou koncentrací 25-hydroxyvitamínu D. Mezi procen-
tuálním výskytem okluze koronárních arterií a plaz-
matickou koncentrací 25-hydroxyvitamínu D je
inverzní vztah. Vitamín D poskytuje možnost stratifi-
kace rizika u nemocných s CAD a slouží jako možný
rizikový faktor.

Calcif Tissue Int 2016;99(3):322–325. 
doi: 10.1007/s00223-016-0150-6. 
Treatment of Paget’s Disease of Bone with Deno -
sumab: Case Report and Literature Review.
Reid IR, Sharma S, Kalluru R, Eagleton C. 

Pagetova choroba je stav s lokálně zvýšenou aktivi-
tou kostních buněk (osteoblastů a osteoklastů), jenž
může vyústit ve významnou kostní chorobu. Není jas-
né, z kterého typu kostních buněk onemocnění vychá-
zí. S pomocí účinných bisfosfonátů lze nemocného
dobře léčit, ale terapie je velmi složitá, pokud jsou bis-
fosfonáty kontraindikovány. Autoři popisují případ
75leté ženy s Pagetovou chorobou, postihující kosti
lebky, která nesnášela bisfosfonáty. Byla tedy léčena
denosumabem. Normalizace sérové koncentrace alka-

kosti 0317_ob 2014  15.12.17  9:28  Stránka 31



INFORMACE

120 Osteologický bulletin 2017 č. 3 roč. 22

lické fosfatázy přetrvávala po podání denosumabu 4–8
měsíců a vedla k určitému zlepšení symptomů. Scin -
tigrafická aktivita v lézi se zlepšila, k normalizaci ná-
lezu však nedošlo. Autoři uzavírají, že pokles RANKL
navozený denosumabem upravuje pagetovskou aktivi-
tu jen zčásti, což vede k domněnce, že zvýšená aktivi-
ta osteoklastů je zprostředkována i jinak, nejen pomo-
cí RANKL. Denosumab může mít u Pagetovy choroby
klinické využití a mohl by se stát lékem druhé volby
při kontraindikaci intravenózních bisfosfonátů.

J Clin Endocrinol Metab 2016;101(8):3163–3170.
doi: 10.1210/jc.2016-1801. 
Denosumab or Zoledronic Acid in Postmenopausal
Women With Osteoporosis Previously Treated With
Oral Bisphosphonates.
Miller PD, Pannacciulli N, Brown JP, Czerwinski E,
Nedergaard BS, Bolognese MA, Malouf J, Bone HG,
Reginster JY, Singer A, Wang C, Wagman RB, Cum -
mings SR. 

Denosumab a kyselina zoledronová se používají
k parenterální léčbě u nemocných s osteoporózou.
Cílem práce bylo porovnat vliv přechodu z perorálních
bisfosfonátů na denosumab nebo zoledronát na denzi-
tu kostního minerálu (BMD) a kostní obrat. Studie by-
la mezinárodní, multicentrická, s náhodným výběrem
a dvojitě zaslepená. Zúčastnilo se jí 643 postmenopau-
zálních žen s předchozí terapií perorálními bisfosfoná-
ty. Studie trvala jeden rok. Účastnice byly náhodně
rozděleny na dvě stejné skupiny k podkožnímu podá-
vání denosumabu 60 mg každých 6 měsíců (k tomu
jednou i.v. placebo) nebo k jedné intravenózní aplika-
ci 5 mg zoledronátu (k tomu každých 6 měsíců pod-
kožně placebo). Měřila se BMD a byly vyšetřovány la-
boratorní ukazatele kostního obratu. 

Výsledky: Za 12 měsíců došlo k významnější změně
BMD při terapii denosumabem v oblasti bederní páte-
ře (3,2 % vs 1,1 %; P < ,0001), celkové kyčle (1,9 % vs
0,6  %; P < ,0001), krčku femuru (1,2 % vs –0,1  %;
P  <  ,0001) i v jedné třetině radia (0,6 % vs 0,0  %;
P < ,05). Po desátém dnu došlo u skupiny léčené de-
nosumabem k výraznějšímu poklesu střední hodnoty
C-telopeptidu kolagenu I. typu, na konci prvého měsí-
ce následovala hodnota prokolagen 1 N terminálního
propeptidu (vždy P < ,05). Střední percentuálně vyjá-
dřené změny sérové koncentrace intaktního parathor-
monu byly v měsíci 3 a 9 významně vyšší u denosu-
mabu než u zoledronátu (vždy P < ,05). Nežádoucí
účinky se v obou skupinách nelišily. Došlo ke třem
příhodám, splňujícím kritéria atypické fraktury femu-
ru (dvakrát na denosumabu, jednou na zoledronátu). 

Závěr: U postmenopauzálních žen s předchozí léč-
bou perorálními bisfosfonáty je přechod na denosu-
mab (v  porovnání se zoledronátem) spojen s vyšším
nárůstem BMD na všech měřených místech a s výraz-
nějším útlumem kostního obratu.

Bone Rep 2016;5:117–123. 
doi: 10.1016/j.bonr.2016.05.001. eCollection 2016.
Is bone equally responsive to calcium and vitamin D
intake from food vs. supplements? Use of (41)calcium
tracer kinetic model.
Rogers TS, Garrod MG, Peerson JM, Hillegonds DJ,
Buchholz BA, Demmer E, Richardson C, Gertz ER,
Van Loan MD. 

Je jen málo přímých porovnání využití kalcia a vita-
mínu D z potravy nebo farmakologické suplementace
ve vztahu ke skeletu. Radioizotop vápníku 41 (/41/Ca)
se ukázal jako slibný indikátor změn kostní resorpce
při různých dietních režimech. Cílem studie bylo pomo-
cí tohoto izotopu zjistit, zda čtyři porce mléčné stravy
denně povedou k vyšší retenci /41/Ca než totéž množství
kalcia a vitamínu D ze suplementace. Druhotně autoři
sledovali časový průběh změn retence /41/Ca.

Metodika: Dvanáct postmenopauzálních žen dostalo
perorálně 100nCi izotopu /41/Ca a po 180-denní ekvi-
libraci požívaly denně mléčné výrobky (4 porce mléka
či jogurtu; celkem asi 1 300 mg vápníku a 400 IU cho-
lekalciferolu) nebo suplementaci (1  200 mg calcium
karbonátu a 400 IU cholekalciferolu). Léčba trvala
6 týdnů, následně bylo kalcium extrahováno ze sběrů
moči a pomocí hmotnostní spektrometrie stanovován
poměr izotopu kalcia 41/40. Druhotně se sledovaly
změny vylučování /41/Ca během podávání a vymýva-
cího intervalu. 

Výsledky: Poměr izotopu kalcia 41/40 během sledo-
vání významně poklesl při obou postupech, rozdíl me-
zi nimi nebyl. Během prvých dvou týdnů vždy došlo
k významné retenci /41/Ca (p = 0,0007 pro mléčné vý-
robky; p < 0,001 při suplementaci). Po ukončení inter-
vence došlo k významnému poklesu retence izotopu
vápníku 41 během dvou týdnů, a to na původní hodno-
ty (p = 0,0024). 

Závěr: Retence izotopu kalcia 41 stoupá se zvýšením
příjmu vápníku a vitamínu D během prvých dvou týd-
nů, a to bez ohledu na zdroj kalcia.

Arthritis Rheumatol 2016;68(9):2122–2128. 
doi: 10.1002/art.39726.
Trabecular Bone Score in Patients With Chronic
Glucocorticoid Therapy-Induced Osteoporosis Treated
With Alendronate or Teriparatide.
Saag KG, Agnusdei D, Hans D, Kohlmeier LA, Krohn
KD, Leib ES, MacLaughlin EJ, Alam J, Simonelli C,
Taylor KA, Marcus R. 

Cílem práce bylo porovnat účinek alendronátu
(ALN) a teriparatidu na trabekulární kostní skóre
(TBS) u nemocných s glukokortikoidy indukovanou
osteoporózou.

Metodika: Nemocní s glukokortikoidy indukovanou
osteoporózou (v  průměru užívali ekvivalent 7,5 mg
prednisonu denně po alespoň 90 dní) byli náhodně
rozděleni do skupin s aplikací ALN 10 mg denně
(n  =  214) nebo teriparatidu subkutánně 20  µg denně
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(n = 214). Léčba trvala 36 měsíců a dokončilo ji 118
pacientů na ALN a 123 osob ze skupiny s teriparati-
dem. U 53 nemocných s ALN a 56 jedinců na teripa-
ratidu, kteří celou studii dokončili a měli vyšetřeno
TBS, bylo zaslepeně hodnoceno TBS ze začátku stu-
die a dále z 3., 6., 12., 18., 24. a 36. měsíce. 

Výsledky: Ve skupině s terparatidem se TBS oproti
počáteční hodnotě významně zvýšilo v 18. měsíci a do
36. měsíce nastoupalo o 3,7 % (p < 0,05). Skupina lé-
čená ALN ani v jediném časovém bodě nezaznamena-
la žádnou významnou změnu v TBS vůči počáteční
hodnotě. Změny denzity kostního minerálu (BMD)
měřené dvouenergiovou rentgenovou absorpciometrií
na bederní páteři se u podskupiny s hodnocením TBS
nijak nelišily od BMD nálezů u ostatních jedinců ve
studii. Po 36 měsících intervence nastoupala BMD
v bederní páteři u ALN skupiny o 5,5 %, při terapii te-
riparatidem o 10,3 %. 

Závěry: U nemocných s glukokortikoidy induko -
vanou osteoporózou navýší BMD v bederní páteři léč-
ba ALN i teriparatidem. Nicméně TBS významně
stoupá jen při užití teriparatidu. V patogenezi gluko-
kortikoidy indukované osteoporózy se převážně uplat-
ňuje pokles kostní formace. TBS u tohoto typu osteo-
porózy představuje citlivý nástroj k rozlišení účinku
při použití antiresorpční a anabolické terapie.

J Bone Miner Res 2016;31(9):1753–1759. 
doi: 10.1002/jbmr.2849. 
Objectively Verified Parental Hip Fracture Is an
Independent Risk Factor for Fracture: a Linkage
Analysis of 478,792 Parents and 261,705 Offspring.
Yang S, Leslie WD, Yan L, Walld R, Roos LL, Morin
SN, Majumdar SR, Lix LM.

Fraktura v oblasti kyčle (HF) u rodiče je považována
za významný rizikový faktor pro vznik velké osteopo-
rotické zlomeniny u jeho potomka, ale všechny dosa-
vadní studie pracovaly jen s anamnestickými údaji od
samotných pacientů, jejichž přesnost byla nejistá.
Autoři této práce zkoumali vztah objektivně verifi -
kované HF rodičů s nálezy u jejich dětí. Použili k to-
mu data z populační kohortové studie u 261 705 po-
tomků ve věku ≥  40 let propojená alespoň s jedním
z rodičů (celkem 478  792 rodičů) z provincie Mani -
toba v Kanadě. Za pomoci Coxova modelu a s při-
hlédnutím k výskytu předchozí rodičovské HF do roku
1970 hodnotili míru rizika pro velkou osteoporotickou
zlomeninu u potomka mezi lety 1997 až 2014. Střední
věk potomků při vstupu do studie činil 40 let (v roz-
mezí 40–50 let), 48,3  % z nich byly ženy. Během
2,9 milionu paciento-roků sledovaných potomků (prů-
měrně 12 let na osobu) došlo k 7 323 velkým osteopo-
rotickým frakturám (u 4,4 % versus 2,7 % pro jedince
s a bez HF u rodiče) včetně 331 HF (0,3  % versus
0,1 %; p < 0,001). Rodičovská HF byla nezávisle spo-
jena se zvýšeným rizikem velké osteoporotické zlome-
niny u potomka (HR 1,3; 95% interval spolehlivosti

CI = 1,20–1,41). Vazba tohoto propojení se oslabovala
s vyšším věkem rodiče při HF (p  trendu <  0,001)
a ztratila význam, pokud u rodiče došlo k HF až 
po 80.  roce věku (korigované HR 1,07; 95%
CI = 0,96–1,19). Vztah mezi rodičovskou HF a týmž
úrazem u potomka byl pevnější než pro velkou osteo-
porotickou zlomeninu (korigované HF 1,64; 95%
CI = 1,21–2,23). Pohlaví rodiče s HF či jeho potomka
vztahy mezi velkou osteoporotickou frakturou a HF
neovlivňuje. HF u rodiče zvyšuje riziko velké osteopo-
rotické zlomeniny nebo HF u potomka, ale jen tehdy,
pokud rodič utrpí zlomeninu před 80. rokem života.
To svědčí pro potřebu odlišného přístupu kliniků při
pokusech o stratifikaci rizika fraktur a dokládá ohrom-
nou kapacitu vazeb mezi rodiči a jejich potomky pro
choroby v rodině.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016;25(10):1116–1123.
doi: 10.1002/pds.4042. 
Bisphosphonate therapy start may transiently increase
the risk of tendon rupture in patients with glucocorti-
coid co-medication: a population-based observational
study.
Spoendlin J, Meier C, Jick SS, Meier CR.

Jen zřídka je předmětem zkoumání vliv bisfosfonátů
na tkáně mimo skelet. Autoři se zaměřili na vztah me-
zi zahájením terapie bisfosfonáty a rupturou šlachy
u pacientů s případnou současnou léčbou perorálními
glukokortikoidy. 

Metodika: Byla využita data případů z UK-based
Clinical Practice Research Datalink a jim odpovídající
kontrolní skupina. Autoři do zkoumání zahrnuli přípa-
dy ruptury Achillovy šlachy nebo šlachy bicepsu,
k nimž došlo mezi lety 1995 a 2013. U nemocných
a kontrol porovnávali zahájení terapie bisfosfonáty
u jedinců současně léčených či neléčených perorální-
mi glukokortikoidy, a to podle času (poslední preskrip-
ce před méně nebo více než 180 dny) a trvání léčby
(počet preskripcí) bisfosfonáty. 

Výsledky: Mezi 7 859 případy bylo 246 osob (3,1 %)
nově užívajících bisfosfonáty. U nemocných současně
užívajících glukokortikoidy stoupala při krátkodobém
užívání bisfosfonátů (4 a méně preskripcí) míra prav-
děpodobnosti pro rupturu šlachy (OR) 6,42× (95% in-
terval spolehlivosti CI 4,03–10,22). Spolu s delším
užíváním bisfosfonátů riziko klesalo. Mezi jedinci prů-
běžně užívajícími prednison 5–10 mg/den měli pa -
cienti krátce na bisfosfonátech (pod 9 preskripcí) OR
2,46× vyšší (95% CI 1,00–6,03) vůči nemocným bez
bisfosfonátů. Zkřížená analýza případů ukázala, že při
zahájení terapie bisfosfonáty u nemocných na gluko-
kortikoidech je OR 4,46 (95% CI 2,76–7,20). 

Závěry: U jedinců, kteří užívají glukokortikoidy, je
zahájení terapie bisfosfonáty spojeno s přechodným
zvýšením rizika ruptury šlach. Bude třeba dále pro-
zkoumat příčinu tohoto dosud nepopsaného jevu, buď
vedlejšího účinku léčby, nebo lékové interakce.
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Osteo poros Int 2017;28(2):447–462.
The role of calcium supplementation in healthy mu -
sculoskeletal ageing : An expert consensus meeting 
of the European Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculo -
skeletal Diseases (ESCEO) and the International
Foundation for Osteoporosis (IOF).
Harvey NC, Biver E, Kaufman JM, Bauer J, Branco J,
Brandi ML, Bruyère O, Coxam V, Cruz-Jentoft  A,
Czerwinski E, Dimai H, Fardellone P, Landi  F,
Reginster JY, Dawson-Hughes B, Kanis JA, Rizzo -
li R, Cooper C.

Free full text viz https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5274536/ 

O suplementaci kalciem samotným nebo se součas-
ným podáváním vitamínu D se hojně diskutuje z po-
hledu účinnosti a bezpečnosti. K dispozici je celá řada
studií a metaanalýz, zabývajících se vztahem této su-
plementace k poklesu počtu zlomenin. V posledních
letech se v této souvislosti také objevují zprávy o vyš-
ším riziku infarktu myokardu. Setkání expertů
European Society for Clinical and Economic Aspects
of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal
Diseases (ESCEO) a International Foundation for
Osteoporosis (IOF) posoudilo dostupné důkazy hod-
notící vliv suplementace kalciem nebo kalciem s vita-
mínem D na stárnoucí muskuloskeletální systém. 

Závěry jednání jsou následující: 
1) Suplementace kalciem a vitamínem D mírně snižu-

je riziko fraktur, přestože vliv na veřejné zdraví na
populační úrovni prokázán nebyl. 

2) Suplementace samotným kalciem zřejmě k poklesu
počtu zlomenin nevede.

3) Mezi vedlejší účinky podávání kalcia patří nefroli-
tiáza a gastrointestinální obtíže. 

4) Suplementace vitamínem D, spíše než kalciem,
může snížit riziko pádů. 

5) Pro tvrzení o vzestupu kardiovaskulárních rizik
v souvislosti se suplementací kalciem nejsou v sou-
časnosti přesvědčivé důkazy. 

V souhrnu skupina expertů doporučuje na základě
dostupných důkazů současnou suplementaci kalciem
a vitamínem D u osob s vysokým rizikem jejich defi-
citu a u jedinců užívajících léky na osteoporózu.

Eur J Endocrinol 2016;175(6):R265–R282. 
MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Endoge -
nous subclinical hypercortisolism and bone: a clinical
review.
Chiodini I, Vainicher CE, Morelli V, Palmieri  S,
Cairoli E, Salcuni AS, Copetti M, Scillitani A.

Free full text viz http://www.eje-online.org/con-
tent/175/6/R265.long

V posledních letech se zvyšuje zájem o stav tzv. sub-
klinického hyperkortizolismu (SH). Je to proto, že pre-
valence SH v populaci není bezvýznamná (0,8–2 %)
a tento stav, ačkoli asymptomatický, není zcela ne-
škodný. Bývá spojen s rizikem komplikací, zejména
s osteoporózou a zlomeninami. Jelikož při SH chybí
specifické symptomy hyperkortizolismu, jeho diagnó-
za se opírá pouze o biochemické nálezy a je pro léka-
ře určitou výzvou. A následně, dokonce indikace
k hodnocení postihu skeletu u nemocných s SH jsou
diskutabilní a neexistují pro ně žádné doporučené po-
stupy. Konečně, význam denzity kostního minerálu,
kvality kostní tkáně a senzitivita vůči glukokortikoi-
dům je u SH relativní a v poslední době se zkoumá. 
Na druhou stranu se prevalence SH zdá být zvýšená
u osteoporotických pacientů, u nichž fraktura obratle
může být příznakem jinak asymptomatického excesu
kortizolu. Proto se široce debatuje o tom, jak a u koho
mezi osteoporotickými nemocnými SH vyhledávat.
Uvedený článek shrnuje dostupné poznatky o kostním
obratu, denzitě kostního minerálu, kvalitě kosti a rizi-
ku zlomeniny u pacientů s endogenním SH. Dále je
zde zvažován vliv individuální citlivosti vůči gluko-
kortikoidům při poškození kostní tkáně vlivem SH
a problematika diagnostiky a léčby skeletálních ná-
sledků SH. Posledním tématem je vyhledávání SH
u nemocných se zjevnou primární osteoporózou.
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Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 21. 9. 2017 v Zlíně

Prítomní: prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk,
dr. Tomková, dr. Kmečová, dr Vaňuga, prof. Vojtaššák,
dr. Letkovská, dr. Gonsorčíková, doc. Ochodnický

Ospravedlnení: prof. Borovský, prof. Spustová,
dr. Maresch, prof. Rovenský, prof. Rybár, dr. Kľoc,
dr. Halmová, dr. Telepková

1. Profesor Payer informoval o začínajúcom sa XX. kon-
grese českých a slovenských osteológov v Zlíně.
Kriticky sa vyjadril k nízkej aktívnej účasti zo
Slovenska. Vyzval členov výboru k zvýšeniu pred-
náškovej aktivity.

2. 20. 10. 2017 sa tradične konal Svetový deň osteo-
porózy. Pri tejto príležitosti dňa 18. 10. 2017 bola
tlačová konferencia v Bratislave v hoteli Safron.
Zúčastnil sa prof. Payer (postavenie osteológie
v SR a vo svete), doc. Killinger (sekundárna osteo-
poróza) a dr. Tomková (body composition u špor-
tovcov).

3. Dr. Tomková informovala, že nasledujúci XXI. kon-
gres slovenských a českých osteológov bude v Ko -
šiciach v dňoch 20.–22. 9. 2018

4. Rôzne: dr. Vaňuga a prof. Payer informovali členov
výboru, že v rámci katalógového výboru boli na-
vrhnuté ako samostatné výkony:
• periférna denzitometria, centrálna denzitometria,
• IVA,
• TBS.

Nasledujúci výbor bude v januári, najpravdepodob-
nejšie 12.–13. 1. 2018. Miesto, event. čas bude upres-
nený dodatočne a členom výboru včas oznámený.

Zapísala: dr. Kmečová
Overil: prof. Payer
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Oznámení

Oddělení klinické biochemie IKEM, Praha nově zavedlo do praxe stanovování plazmatické koncentrace
FGF23. Vyšetření se provádí na analyzátoru Liaison XL firmy DiaSorin soupravami této firmy. 

Požadavky na odběr a transport:
• odběr žilní krve do zkumavek s EDTA,
• po odběru je třeba co nejdříve oddělit plazmu od koa gula (ve firemním návodu není blíže specifikován časový

interval),
• skladovat získanou plazmu při teplotě 2–8 °C max. 8 hodin (tedy transport v chlazeném boxu). Nedoporučuje

se skladovat při pokojové teplotě.

Před analýzou se vzorky uchovávají při teplotě –20 °C a nižší.

Vzorek plazmy je třeba dodat na Oddělení klinické biochemie (prim. MUDr. Janka, MUDr. Franeková, Ph.D.),
Pracoviště laboratorních metod, IKEM, budova G, 4. patro, (výtah č. 15). Kontaktní osoba – Mgr. Jiří Vymětalík.

Vyšetření bude provedeno po nashromáždění vhodného počtu vzorků, interval zatím nelze odhadnout.
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