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Souhrn 

Obsahem této bakalářské práce je úvod do problematiky osteoporózy. 

Osteoporóza představuje civilizační chorobu, která má negativní dopady nejen 

pro nemocného, ale i pro společnost a ekonomiku. 

V kosti dochází po celý život k remodelaci. Vlivem různých faktorů začne s 

přibývajícím věkem člověka převažovat resorpce nad novotvorbou kosti.  

Ke stanovení rychlosti úbytku kostní tkáně se využívají biochemická a 

radiografická vyšetření. 

Cílem této práce bylo shrnout diagnostiku osteoporózy u postmenopauzálních 

žen. Zaznamenat, jaké léky lze užívat na léčbu osteoporózy a jaký mají přínos pro 

pacientku.  

V práci jsou popsané speciální biochemické markery, vypovídající o kostním 

obratu.  

Závěrem jsou tři kazuistiky, podložené hodnotami markerů kostní remodelace, 

demonstrující přínos medikamentů v léčbě této nemoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The content of this bachelor labour is an introduction into the osteoporosis question. 

The osteoporosis presents a social disease with adverse effects not only for sick 

patient but also for society and economy. 

Through the whole life  the bone is still renewaled. Owing to the various factors and 

with the increasing age, the resorption starts to prevail above the new formation of 

bone.   

The biochemicals and radiography investigation are used to the determination of a 

rate of disappearance of bone tissue.  

The aim of this work was to recapitulate the diagnostics of the osteoporosis by the 

postmenopausal women. Write down, which medicaments can be used in treatment 

of osteoporosis and their asset to patiens.  

In the labour there are described special biochemicals markers predicative about 

skeletal turn. 

In conclusion there are three casuistries, well-founded by value of bone markers, 

demonstrating the payoff from medication in treatment of this disease. 
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1. Úvod 

1.1 Co je osteoporóza 

Osteoporóza je definována jako onemocnění postihující kosti. Název vychází z řeckých 

slov osteo = kost a poros = otvor. Znamená to tedy, že dochází k úbytku kostní hmoty,  

a to má za následek změny v mikroarchitektonice kosti. Kost ztrácí na své pevnosti  

a stává se křehčí. To vede ke zlomeninám neboli frakturám. Zlomeniny jsou často 

vyvolány pouze malým tlakem nebo neobratným pohybem. Osteoporóza postihuje 

všechny kosti v těle, ale některé jsou riziku fraktury vystaveny více. Zejména ty, které 

jsou po celý život nejvíce mechanicky namáhány. Mezi ně patří krček kosti stehenní, 

dlouhé kosti dolních končetin a počátek kosti pažní. Časté jsou také kompresivní 

fraktury obratlů. Mezi základní rysy choroby patří:  

 Asymptomatické začátky 

 Pomalý průběh 

 Pozdější nástup bolestí – zejména zad 

 Snižování tělesné výšky, zakulacování páteře v důsledku kompresivních fraktur 

obratlů 

Přibližně od 35. roku života člověka dochází k úbytku kostní tkáně, protože 

odbourávání převyšuje novotvorbu. Vliv na to má i množství vápníku, vitaminů  

a minerálů, jejichž bilance se s přibývajícím věkem stává negativní. 

Jako nemoc byla osteoporóza uznána roku 1994 a její definice podle WHO zní takto: 

„progredující systémové onemocnění skeletu, charakterizované úbytkem kostní hmoty, 

spojené s poruchou architektoniky, se zvýšenou náchylností kostí k frakturám.“ 1, 2, 3 

 

 1.2 Statistická data 

Osteoporóza, lidově řídnutí kostí, je tedy onemocnění závažné s mnoha důsledky. 

Nepředstavuje totiž zátěž pouze pro nemocného, ale také pro společnost a ekonomiku. 

Statistiky říkají, že v Evropě, Japonsku a Spojených státech postihuje přibližně 75 

miliónů lidí. Počet nemocných však neustále narůstá, zejména vzhledem k rostoucímu 

věku obyvatelstva. V ČR trpí osteoporózou půl milionu žen a 200 tisíc mužů. Přibližně 

další milion je postižen osteopenií, což je prořídnutí kostí, které se od osteoporózy liší 

pouze tím, že celkový úbytek kostní tkáně je menší.  

V naprosté většině se osteoporóza projevuje u lidí starších padesáti let. Každá třetí žena  
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a každý pátý muž starší padesáti let prožili nějakou z osteoporotických fraktur.  

U populace nad 70 let jí trpí 47 % žen a 39 % mužů. Léčeno je pouhých 10 až 15 % ze 

všech, kteří nemoc mají. Skutečné počty nemocných tak mohou být i několikrát vyšší.  

 Ročně prodělá osteoporotickou zlomeninu krčku stehenní kosti 12 tisíc žen a 6 tisíc 

 mužů. Za posledních dvacet let se tak jejich počet zdvojnásobil. Pro představu lze říci, 

 že tuto frakturu utrpí přibližně každých třicet minut jeden člověk. Vinou zdravotních 

 následků zemře 20 % z těchto lidí do jednoho roku, dalších 50 % zůstává do konce 

 života nějak handicapováno. 

 Riziku zlomenin páteřních obratlů je pak vystaveno přibližně 30 % českých žen, tj. 

 téměř  každá třetí. Tento typ zlomeniny vede k dlouhodobým deformitám postavy. 

 Nemocné trpí následkem stlačeného hrudníku dechovými obtížemi a poruchami 

 oběhového i zažívacího systému.  

 V roce 2000 zemřelo v ČR na následky zlomeniny krčku stehenní kosti 769 žen a 345 

 mužů. V zemích Evropské unie pak ve stejném roce prodělalo zlomeninu krčku 

 stehenní kosti 414 tisíc lidí. WHO odhaduje, že v roce 2050 vyroste toto číslo již na 

 972 tisíc. U žen je tak očekáván nárůst o 240 % a mužů dokonce o 310 %. 

 Již dnes umírá například v USA na následky zlomenin krčku stehenní kosti více žen 

 než na karcinom prsu. 

 V roce 2002 činily roční náklady na léčbu osteoporotických zlomenin 32 miliard eur, 

 do roku 2050 by podle odhadů měly vzrůst na bezmála 77 miliard eur. 4 
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2. Kost 

2.1 Stavba kosti 

Kost je živý orgán, který má několik zásadních funkcí:  

 Mechanickou = opora těla 

 Rezervoár minerálů, zejména vápníku a fosforu, které jsou nezbytné pro tvorbu 

kosti 

 Je místem krvetvorby 

 Probíhá zde látková výměna s okolím kosti 

 

Po celý život dochází v kosti k remodelaci. Ta je zajišťována dvěma základními typy 

buněk – osteoblasty a osteoklasty.  

Osteoblasty – podílí se na výstavbě kostní hmoty. Pochází z nediferencovaných 

mezenchymálních kmenových buněk dřeňového stromatu. Z této kmenové 

mezenchmymální buňky vznikají diferencované prekurzory – preosteoblasty. 

Osteoblasty tvoří vrstvu kostní matrix, která ještě není kalcifikována. Za touto vrstvou 

se nachází ještě jedna nebo dvě vrstvy preosteoblastů. V osteoblastu se tvoří kolagenní  

i nekolagenní složky kostní matrix. Endokrinní kontrolu funkce osteoblastů vykonává 

PTH, vitamin D, glukokortikoidy, kalcitonin, estrogeny, testosteron a inzulín. Po 

skončení fáze přestavby kosti se některé osteoblasty mění v buňky lemující kost, 

některé mizí apoptózou a část je zalita osteoidem a tvoří tzv. osteocyty. Osteocyty 

reprezentují kolem 25 % původních osteoblastů. Přežily období formace a zůstaly živou 

složkou kosti. Povrchem svých lakun a kanálků plynule vyměňují minerály mezi kostí a 

mimokostním prostředím.  

Osteoklasty – jsou to mnohojaderné buňky a vznikají z hemopoetických 

jednojaderných buněk kostní dřeně. Nalézají se na kalcifikovaném kostním povrchu  

a uvnitř lakun, které jsou výsledkem jejich resorpční aktivity. Odbourávají kost pomocí 

osteolytických enzymů a vyplavují její složky do krevního oběhu. Osteoklasty okyselují 

extracelulární kompartment, kde potom dochází k rozpouštění krystalků 

hydroxyapatitu, a tím se obnažuje matrix. Osteoblasty svým kartáčovým lemem 

přiléhají ke kostnímu povrchu, kde tak vzniká prostor, do kterého osteoklast secernuje 

kyselé enzymy. Tyto enzymy narušují minerální a proteinové složení přiléhající kosti. 

Vedle řady hormonů podněcujících kostní resorpci (např. PTH) známe i další faktory,  
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které se na ní podílejí. Jsou to hlavně interleukiny (interleukin 1, 3, 6, 11), osteoklasty 

aktivující faktor (OAF), růstový faktor z destiček (PDGF) a další. Nejpodrobněji je 

prostudován vliv interleukinu 6 na tvorbu osteoklastů z dřeňových hemopoetických 

buněk. Tvorba tohoto interleukinu je inhibována estrogeny a androgeny. Při jejich 

nedostatku se zvýší tvorba interleukinu 6, zvyšuje se počet osteoklastů a vzrůstá jejich 

funkce. Tímto mechanismem se dnes vysvětluje aktivace osteoresorpce u žen po 

menopauze nebo po vynechání hormonální substituční terapie. 4, 5  

 

Kostní tkáně dělíme na: 

1. Kompaktní nebo také kortikální, která tvoří 70–80 % kostry dospělého člověka. 

Zajišťuje hlavně pevnost a pružnost dlouhých kostí, ve kterých se vyskytuje nejvíce. 

2. Spongiózní neboli trabekulární = trámčitá 

Tento typ kostní tkáně zaujímá přibližně 30 % a vytváří vzájemně propojené lamely v 

dutině kosti. Vyskytuje se zejména v tělech obratlů, žebrech, hlavicích dlouhých kostí  

a v kostech pánevních. Je metabolicky aktivnější než kompakta. 

Další složky, které se podílejí na tvorbě kosti, jsou: kolagen, tvořící základ pojivových 

kostí, nekolagenní bílkoviny, zejména osteokalcin, a nepostradatelnou část tvoří  

i minerální soli, mezi něž patří hydroxyapatit, uhličitan vápenatý, fluorid a chlorid 

draselný. 6 

 

2.2 Remodelace kosti 

Je zřejmé, že záleží na tom, zda je v rovnováze odbourávání osteoklasty a novotvorba 

osteoblasty. Důležitá je tedy kostní denzita, neboli hustota, která vyjadřuje míru 

mineralizace kosti. Čím nižší je, tím vyšší je riziko fraktur. Oba základní přestavbové 

pochody, resorpce a novotvorba, probíhají na kostních površích. Je to jednak periost, 

obalující kost zevně, endostální – haverský systém uvnitř kosti a podobný systém v 

kortikální kosti pokrývající trabekulární složku kosti. Po skončení růstu kosti do délky  

a po získání adekvátního tvaru v dětství, nastává období pomalé přestavby v kortikální  

i trabekulární kosti. Toto období probíhá po celý život a nazývá se remodelace. 

Osteoblasty i osteoklasty jsou funkčně spřaženy v nenápadných mikroskopických 

úsecích, tzv. remodelačních jednotkách. Souhrn dějů v rámci remodelační jednotky se 

nazývá remodelačním cyklem. U zdravých třicetiletých osob trvá osteoresorpce asi 

jeden měsíc a osteoblastická reparace asi tři měsíce. Ve skeletu zdravého mladého 
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člověka jsou resorbované lakuny zcela vyplněny nově vytvořenou kostní hmotou. 

Remodelace postihuje 2–10 % skeletu za rok. Je pozitivně ovlivňována 

parathormonem, thyroxinem, růstovým hormonem a vitaminem D. Inhibována je 

naopak kalcitoninem, estrogeny a glukokortikoidy. Počínaje čtvrtou dekádou života 

začne u muže i ženy ubývat kost asi o 0,3–0,5 % ročně. Po ukončení ovariálních funkcí, 

přirozeném či umělém, se zvyšuje jak novotvorba, tak především osteoresorpce.  

A právě osteoresorpce převládne díky zvýšenému počtu osteoklastů v trabekulární 

kosti. Po vymizení ovariálních funkcí může kost ubývat až o 7 % ročně během prvních 

dvou let. Vlivem stárnutí ubývá kostní hmota také nedostatečnou činností nebo malým 

počtem osteoblastů. Není to zapříčiněno zvýšením počtu osteoklastů. Poruchy spřažení 

funkce osteoblastů a osteoklastů při remodelaci skeletu vyúsťují v osteoporózu nebo 

osteopetrózu.  

Osteopetróza je onemocnění, při kterém je narušena činnost osteoklastů, zmenšuje se 

kostní dutina s krvetvornou kostní dření a následkem je anémie, popř. útlak nervu. 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



 

3. Klasifikace osteoporózy 

 

3.1 Rozdělení na základní typy  

Primární osteoporóza a její tři subtypy 

I. Postmenopauzální: vyvine se asi u 1/3 žen po menopauze, a to jak 

přirozené, tak i po chirurgickém odstranění vaječníků. Ženské hormony, 

zejména estrogeny, mají jakýsi ochranný vliv na kost. Po menopauze však 

jejich hladina náhle klesá a dochází k deficitu. Ten se projeví zvýšením 

počtu a aktivity osteoklastů a výsledkem je převaha kostní resorpce  

a pokles denzity kostního minerálu. Ženy jsou tedy osteoporózou ohroženy 

více než muži. Postižena je hlavně trabekulární kost. Nejčastější 

postmenopauzální osteoporotickou frakturou jsou kompresivní zlomeniny 

obratlů. 

II. Senilní: vyskytuje se u obou pohlaví a její příčinou je věk nad 70 let. Jedná 

se o přirozený úbytek kostní hmoty jak trabekulární, tak kortikální.  

K nejhojnějším frakturám u tohoto typu patří krček kosti stehenní. 

III. Juvenilní: vzácně se vyskytující typ osteoporózy, způsobený genetickým 

defektem kolagenu typu jedna. Zjišťuje se během dětství a v dospívání a 

probíhá po omezenou dobu asi 5 let.  

Sekundární osteoporóza – vyskytuje se jako součást jiných chorob.  

Např. osteomalacie, psoriasa, Crohnova choroba, hyperkorticismus apod. 8, 9, 10 

 

3.2 Osteoporóza u mužů 

Nižší výskyt osteoporózy u mužů je daný větší velikostí a průměrem kostí, menší 

rychlostí úbytku kostí a také tím, že u mužů nedochází tak často k perforaci 

trabekul, ale spíše k jejich ztenčování. I když je věnována velká pozornost 

osteoporóze u žen, tak neustále narůstá i počet mužů trpících touto chorobou. Vyvíjí 

se u nich zhruba o 10–15 let později a nejčastěji je to způsobeno dlouhodobým 

snížením hladiny cirkulujícího testosteronu. Jeho nedostatek má nepříznivý účinek 

na sekreci kalcitoninu. Hladina testosteronu klesá se stoupajícím věkem.  

Při diagnostice je třeba vyloučit Klinefelterův syndrom, hypogonadotropní 

hypogonadismus, hemochromatózu, orchitidu po příušnicích a také kastraci.  10 
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4. Faktory způsobující osteoporózu a jejich prevence 

 Menopauza, i časná 

 Osteoporotická zlomenina v rodině, hlavně u matky 

 Vyšší věk – nad 65 let 

 Bílá rasa 

 Nízký příjem vápníku a vitaminu D 

 Nadměrná konzumace alkoholu a kávy  

 Kouření 

 Sedavý způsob života a zaměstnání 

 Nízká hmotnost 

 Léčba kortikoidy, antiepileptiky, cytostatiky, heparinem atd. 

Nepříznivě také působí stavy po transplantacích a dlouhodobá imobilizace. 

Vliv má i dědičnost a to asi v 60 %. 

 

Vývoj osteoporózy lze zpomalit užitím preventivních opatření. Jedná se zejména o 

cvičení a přiměřenou fyzickou aktivitu. Kosti se tím zpevňují a zmenšuje se riziko 

vzniku fraktur ve vyšším věku. Vhodná je  pravidelná chůze, plavání, sestavy cviků na 

protažení. Tím se stimulují osteoblasty, vytváří se nová kostní hmota a zlepšuje se 

koordinace pohybů. Velmi důležitý je přísun vitaminů a minerálů, zejména vápníku, 

fluoru a vitaminu D. Vápník brání odvápňování kostí a je obsažen především v 

mléčných výrobcích (jogurtech, sýrech) a také v ořechách. Přijímané množství by se 

mělo pohybovat okolo 1–1,5 gramu denně, ovšem realita v ČR je pouze 0,5–0,7 g. 

Fluor zvyšuje novotvorbu kosti a vitamin D je nezbytný pro ukládání vápníku do kostí. 

Jeho tvorbu příznivě ovlivňuje pobyt na slunci po dobu 10–15 minut každý den.  

Používáním protiskluzových podložek a úchytů lze předcházet pádům a tím  

i zlomeninám. Preventivní opatření vytvářejí soubor základních údajů, které mohou 

úspěšně oddálit nástup prvních fraktur. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 13



 

5. Úvod do diagnostiky osteoporózy 

Základem pro správné stanovení diagnózy je osobní a rodinná anamnéza. Tedy: jaké 

léky pacient užívá, jestli prodělal nějakou operaci, pokud ano, tak jakou, zda se  

u někoho v rodině nevyskytla osteoporotická zlomenina apod. Důležitá je i výška 

pacienta, která se vlivem kompresivních zlomenin obratlů snižuje.  

 

5.1 Biochemické markery 

Biochemické vyšetření je nedílnou součástí při pátrání po příčině vzniku onemocnění. 

Biochemické markery pomáhají nejen určit příčinu úbytku kostní hmoty, ale též 

vypovídají o rychlosti tohoto úbytku.  

Základní biochemická vyšetření zahrnují: krevní obraz, sedimentaci, jaterní testy (ALT, 

GMT), vyšetření hladiny glukózy, lipidů, stanovení hormonů štítné žlázy a příštítných 

tělísek, vylučování vápníku a fosfátů močí, stanovení dusíkatých katabolitů – 

močoviny, kreatininu, albuminu a elektroforézu bílkovin. Tato vyšetření se provádí také 

proto, aby se vyloučila další onemocnění, při kterých může docházet k úbytku kostní 

hmoty např. cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy či příštítných tělísek, poruchy jater, 

ledvin, nádory atd. 11, 12 

 

5.1.1 Vápník 

Vápník je základní složkou lidské kostry a pátým nejpočetnějším anorganickým 

prvkem v organismu. Má velký význam při nervovém přenosu a pro kontrakci 

srdečního a kosterního svalu. Podílí se též na sekreci některých hormonů, kterými jsou 

parathormon, kalcitonin nebo vazopresin.  

Pomocí kalciové homeostázy organismus zajišťuje, aby byla kdykoliv k dispozici 

dostatečná množství tohoto životně důležitého iontu. Velký význam přitom mají zásoby 

vápníku. Jednak v kostech, ale také v mitochondriích na tzv. buněčné úrovni. Asi  

99 % je vázáno s fosforem v kostech, dentinu a zubní sklovině ve formě 

hydroxyapatitu. Zbytek vápníku je obsažen v extracelulární tekutině a jeho koncentrace 

zde odpovídá 10-7–10-6 mmol/l.  

Denní příjem je asi 25 mmol (1g), ale vstřebává se pouze 35–50 % v tenkém střevě  

a zbytek je vyloučen stolicí. Vápník je také vylučován glomerulární filtrací, avšak  

98–99 % se znovu resorbuje. Vápník v plazmě je ze 46 % vázaný na albumin  

a označuje se jako nedifuzibilní, protože nemůže pronikat semipermeabilními 

membránami. Asi 48 % tvoří vápník ionizovaný (Ca2+) a 6 % je vázáno ve formě 
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komplexních sloučenin. Oba tyto druhy mohou procházet polopropustnými 

membránami a jsou tedy difuzibilní. 

Fyziologicky aktivní je pouze Ca2+. Snižuje nervosvalovou dráždivost, propustnost 

membrán a kapilárních stěn, je nepostradatelný pro hemokoagulaci (syntetizuje 

přeměnu protrombinu na trombin při srážení krve) a je také nezbytný při laktaci. K jeho 

poklesu vede zejména vzestup pH krve, protože soutěží s vodíkovými kationy o 

vazebné místo na albuminu. Metabolismus vápníku je řízen parathormonem, 

kalcitoninem, vitaminem D a také ledvinami, kostmi a tenkým střevem. 13 

Způsob stanovení: 

Pro rutinní stanovení celkového vápníku se většinou užívá spektrofotometrického 

měření komplexu s o-kresolftaleinem.  

Referenční rozmezí pro dospělé (15–60 let): 2,05–2,54 mmol/l. 

Ionizovaný vápník se stanovuje iontově selektivní elektrodou v celkové krvi nebo 

plazmě. Odběr a skladování krve mají být anaerobní (pokles pH o 0,1 zvýší koncentraci 

Ca 2+ o 0,03 mmol/l). 14 

Referenční rozmezí  pro dospělé (15–60 let): 1,13–1,32 mmol/l.  

Kalciurie: ukazuje množství kalcia vyloučené močí obvykle za 24 hodin. Měření se 

provádí po třídenní bezkalciové dietě Nordinovým testem. Nordinův index vyjadřuje 

poměr kalcia v moči ke koncentraci kreatininu v moči a jeho normální hodnoty jsou 

0,2–0,4 molů na 1 mol kreatininu. Nemocný od 18.00 hodin večer do 6.00 hodin do 

rána hladoví a poté se vymočí do klozetu. V 6.00 hodin vypije 250 ml destilované vody 

na podporu diurézy. Za 2 hodiny po vypití se vymočí do nádobky na stanovení vápníku 

a kreatininu. Vápník vylučovaný v ranním vzorku pochází z kosti, a je tak ukazatelem 

osteoresorpce. 9 

 

5.1.2 Draselný kation 

Patří mezi hlavní intracelulární kation, kde se ho nachází 98 %. Váže se hlavně na 

bílkoviny a polysacharidy. Jeho koncentrace se pohybuje mezi 110–160 mmol/l v moči, 

v plazmě je to 3,8–5,2 mmol/l. Zachování tohoto poměru je nezbytné pro správnou 

nervosvalovou dráždivost a dráždivost buněk převodního sytému myokardu. 13 
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5.1.3 Vitamin D 

Existují dva druhy vitaminu D. Živočišného původu je cholekalciferol, tzv. vitamin D3 

a rostlinného původu je ergokalciferol, tzv. D2.  

Vitamin D3 je hlavní formou vitaminu D v přírodě. Vzniká ze 7-dehydrocholesterolu v  

kůži působením slunečního záření. Vitamin D2 vzniká ozářením rostlinného sterolu  

(7-dehydrocholesterolu). Stimuluje absorpci vápníku a fosforu ve střevě a zabezpečuje 

ukládání vápníku do kostí. Exo- i endogenní vitamin D musí být v organismu dále 

přeměněn na aktivní formu, a to dvojí hydroxylací. Počátečním krokem k aktivaci je 

hydroxylace na 25. uhlíku, která probíhá v játrech. Z cholekalciferolu vzniká  

25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), zkráceně označovaný 25(OH)D. Ten je poté v 

ledvinách v poloze 1 hydroxylován na vysoce aktivní 1,25-dihydroxycholekalciferol 

(kalcitriol), zkráceně 1,25(OH)2D, který stimuluje ve sliznici střeva syntézu 

specifického proteinu nutného pro vazbu a absorpci vápníku. Dlouhodobě na přeměnu 

25(OH)D na 1,25(OH)2D působí růstový hormon, prolaktin a pohlavní hormony. 

Významnou biologickou funkcí vitaminu D je zvýšit mobilizaci kalcia z kosti v době, 

kdy není adekvátní příjem kalcia potravou a je nutné udržet normokalcémii. To má 

negativní vliv na kosti a způsobuje to jejich odvápňování. 

Kalcidiol – nejlépe vypovídá o zásobení organismu vitaminem D. Vzhledem k 

sezónnímu kolísání expozice slunečnímu záření se během roku koncentrace periodicky 

mění. 9, 13 

Referenční rozmezí: 27–107 nmol/l (elektrochemiluminiscenční metoda firmy 

ROCHE). 

Kalcitriol – biologicky nejaktivnější metabolit vitaminu D. Koncentrace se zvyšují 

působením PTH, hypokalcémie a hypofosfatémie. 9 

Referenční rozmezí: cca 48–182 pmol/l (RIA metoda). 

Pro stanovení kalcidiolu i kalcitriolu se nejčastěji využívají imunochemické metody. 

Použitá metoda bude podrobně zmíněna v kapitole 7. 

 

5.1.4 Vitamin K 

Tento vitamin je obsažen v rostlinné stravě a za fyziologických okolností se ho asi  

90 % vylučuje močí a zbytek stolicí. Z toho plyne potřeba jeho neustálé substituce. Je 

kofaktorem konverze kyseliny glutamové na kyselinu γ-karboxyglutamovou.  
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I když není jeho význam pro kosti úplně jasný, tak se předpokládá, že chrání některé 

tkáně před kalcifikací a kontroluje rozvoj kostí u plodu. 13 

Způsob stanovení: HPLC. 

 

5.1.5 Fosfáty 

Fosfatemie – stanovení koncentrace fosfátu v krvi. Asi 85 % fosforu je uloženo v 

kostním minerálu, 15 % v měkkých tkáních a v extracelulární tekutině. Plazmatický 

fosfor je z 90 % ultrafiltrovatelný (55 % ionizovaný a 35 % v komplexech). Jen 10 % je 

vázáno na proteiny. Fosfor je nezastupitelný pro nárazníkové systémy k zajištění 

stability acidobazické rovnováhy, v metabolických procesech intermediárního 

metabolismu a v přenosu energie. V homeostáze fosforu mají hlavní úlohu ledviny. 

Prahovou hodnotu reabsorpce fosforu v proximálním tubulu při dané glomerulární 

filtraci reguluje PTH. Poklesem koncentrace fosfátů v séru se stimuluje renální syntéza 

kalcitriolu. 14 

Vzorky mají být odebírány ráno a nalačno. Stanovení fosforu se provádí 

spektrofotometricky. 

Referenční rozmezí pro dospělé (15–60 let): 0,65–1,61 mmol/l. 

Fosfaturie – koncentrace fosfátů v moči. Jejich množství vyloučené močí za 24 hodin 

kolísá v závislosti na příjmu fosfátu potravou. Vyšetřuje se při diagnostice poruch 

fosfokalciového metabolismu (např. funkce příštítných tělísek). Je ovlivněna fosfatemií, 

zejména zpětnou resorpcí fosfátů v ledvině a zvyšována je parathormonem Může být 

ovlivněna nemocemi ledvin (renálním selháním či tubulopatiemi). 14 

 

5.1.6 Parathormon (PTH) 

Vzniká v buňkách příštítných tělísek a je to polypeptid o 84 aminokyselinách. 

Představuje nejdůležitější faktor v řízení fosfokalciové homeostázy. Gen kódující PTH 

je umístěn na krátkém raménku chromozomu 11. Ke štěpení PTH na dva fragmenty, 

aminoterminální a karboxyterminální, dochází před vstupem PTH do cirkulace a také 

na periferii v ledvině a játrech. Kost vychytává pouze biologicky aktivní 

aminoterminální fragment.  

Hlavním regulátorem sekrece PTH příštítnými tělísky je koncentrace ionizovaného 

vápníku v plazmě. Pokud poklesne hladina vápníku v plazmě, zvýší se sekrece PTH  

a naopak. Jedním z nejdůležitějších účinků PTH je aktivace 1α-hydroxylázy v ledvině s 

 17

http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=009308&what=


 

následnou tvorbou 1α,25-dihydroxycholekalciferolu, který zvyšuje vstřebávání vápníku 

střevem. 

Hlavní fyziologický význam PTH spočívá v jeho vlivu na kalciovou homeostázu. 

Hladinu vápníku udržuje jeho mobilizací z kostí. Při zvýšení intracelulární hladiny 

vápníku se aktivuje kalciová pumpa, která vypuzuje vápník do extracelulární tekutiny. 

U osteocytů a osteoklastů má zvýšení intracelulárního vápníku za následek produkci 

lysozomálních enzymů. Ty jsou sekretovány mimo buňky, kde destruují kost.  

Sérová koncentrace PTH se zvyšuje se stoupajícím věkem u žen i u mužů. Klesá  

i aktivita 1α-hydroxylázy v ledvině. Výsledkem je snižující se koncentrace sérového 

kalcitriolu. 13, 14 

Způsob stanovení: imunochemické metody. 

Referenční rozmezí: 1,3–7,6 pmol/l.  

(Stanovení intaktního PTH elektrochemiluminiscenční metodou firmy ROCHE). 

 

5.1.7 Ostatní vyšetření 

Pro diagnostiku osteoporózy jsou však zásadní vyšetření ukazující na novotvorbu  

a resorpci kosti, nejen pro včasnou diagnostiku rizika rozvoje osteoporózy, ale též pro 

monitorování průběhu onemocnění a správnost léčby. Jsou to takzvané ukazatele kostní 

přestavby, které se z kostí vylučují do krve a do moče. Jsou to jak markery (ukazatele) 

novotvorby, většinou bílkoviny vznikající v kostních buňkách, tak také markery 

odbourávání neboli degradace. O jednotlivých markerech bude podrobně zmíněno v 

kapitole 7. Základní přehled uvádí tabulka. 

 

  Novotvorba   Resorpce 
CTx 

K 
Kostní isoenzym ALP (B-ALP) K

ICTP 

R Osteokalcin M NTx 

E 
C-terminální peptid prokolagenu I 
(PICP) O Pyridinolin 

V 
N-terminální peptid prokolagenu I 
(PINP) Č Deoxypyridinolin 

     Tab. 1  Přehled markerů novotvorby a resorpce  
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5.2 Radiografická vyšetření 

Rentgenové vyšetření je tím základním, které se používá v ČR. Hodnotí se boční 

snímek hrudní páteře a dvojí projekce bederní páteře. Tato metoda je rychlá, poměrně 

levná, neinvazivní, avšak málo citlivá. Úbytek kostní hmoty je pozorován až při ztrátě 

větší než 30 %, což už bohužel odpovídá diagnostice osteoporózy a není třeba dalších 

vyšetření.  

Nejlepší metodou v oblasti radiografie je kostní denzitometrie, která zjišťuje hustotu 

kostní tkáně (BMD) pomocí rentgenového záření. Metod je celá řada (SXA, DPA, SPA, 

QCT), ale mezi nejvyužívanější patří DEXA. 9 

 

DEXA = dvouenergetická rentgenová absorpciometrie 

Využívá rozdílné poměry absorpce RTG v měkké tkáni a v kostech s použitím nízké a 

vysoké energie záření. Fyzikálním základem je oslabení tohoto záření po průchodu 

tkáněmi vyšetřovaného jedince, přičemž míra oslabení závisí na energii fotonů. Prošlé 

záření je digitálním snímačem obrazu zaznamenáváno do počítače. Matematickou 

analýzou se provedou výpočty absorpce mezi snímkem s nízkou energií a vysokou 

energií, a tím se získá výsledný obraz denzity skeletu pacienta. 

Tato metoda je rychlá, pro pacienta nenáročná a pro hodnocení rizika osteoporózy 

nejspolehlivější. Vychází z měření BMD na různých místech skeletu. BMD vyjadřuje 

množství mineralizované tkáně v g/cm² nebo jako počet standardních odchylek (SD). 

Doporučeným místem měření je oblast bederní páteře – bederní obratle L1, L2, L3 a 

jejich průměr. U starších osob nebo u osob s deformitami páteře je možno měřit 

počáteční úsek stehenní kosti. Kriteria WHO pro diagnostiku osteoporózy vycházejí z 

měření BMD v páteři nebo stehenní kosti, právě pomocí DEXA.   

Vyhodnocení probíhá pomocí tzv. T-skóre a Z-skóre, tzn. naměřená hodnota vyjádřená 

směrodatnými odchylkami. 

T-skóre: srovnává hodnoty BMD s mladými, zdravými jedinci stejného pohlaví. 

Z-skóre: srovnává hodnoty BMD s osobami stejného věku a pohlaví.  

Určuje se počet SD. Pokud je pacient překračuje, jedná se o tzv. pozitivní skóre, pokud 

nedosahuje průměrnou hodnotu dané skupiny, jedná se o negativní skóre.  

Hodnoty T a Z-skóre ukazují na množství mineralizované tkáně a jejich hodnoty 

vypovídají o riziku fraktury v měřené oblasti. 15, 16 
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5.2.1 Hodnocení denzitometrického vyšetření 

Základním kritériem pro hodnocení je hodnota T-skóre.  

Od –1 do +1 SD představuje normální hodnoty zdravého jedince. Hodnota pod –2,5 SD 

znamená osteoporózu. Pokud je nižší než –2,5 SD svědčí to pro těžkou osteoporózu. 

Každý pokles denzity kostního minerálu o 1 SD znamená zvýšení rizika zlomeniny 

dvakrát.   

Vhodnějším ukazatelem, zejména u dětí a starších osob, je hodnota Z-skóre. Je obdobou 

T-skóre a udává počet SD od průměrné hodnoty. Pokud je hodnota  

+2,5 až –1 SD, tak je nález normální. Překračuje-li –2,5 SD znamená to, že riziko 

zlomeniny se zvyšuje až čtyřikrát. 9 
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6. Medikamentózní léčba osteoporózy  

Po komplexním vyšetření pacienta a jeho edukaci o případné úpravě životního stylu 

(dostatek pohybu, vápníku a vitaminu D ve stravě, nekuřáctví, omezení případné 

nadměrné konzumace alkoholu a černé kávy) je možné nasadit podpůrnou 

medikamentózní terapii. 

Záměrem je, aby se zastavil, popř. zmírnil úbytek kostní tkáně u nemocného. Cílem 

léčby je zvýšit aktivitu osteoblastů a snížit aktivitu osteoklastů.  

Základními léky zůstávají vápník a vitamin D, a to při podávání všech dalších léků na 

osteoporózu. Kostní metabolismus můžeme léčebně ovlivnit jednak antiresorpčními 

léky (především vápník a vitamin D, hormonální substituční terapie, selektivní 

modulátory estrogenových receptorů, bisfosfonáty a kalcitonin) a jednak léky 

osteoanabolickými (především parathormon). Duální mechanismus účinku 

(osteoanabolický a antiresorpční) je popisován u stroncium ranelátu. 17 

 

6.1 Léky s antiresorpčním působením  

 

6.1.1 Vápník  

Pro suplementaci vápníku je doporučena hlavně strava. Pokud není příjem vápníku 

stravou dostatečný, existuje celá řada přípravků, které doplní chybějící množství. 

Nejčastěji užívaným preparátem je kalcium karbonát. Vzhledem k lepší vstřebatelnosti 

by měl být podáván rozděleně do několika denních dávek a pouze při dostatečné sekreci 

HCl v žaludku. Nejlepší biologickou dostupnost poskytuje kalcium citrát (jeho výhoda 

spočívá dále v tom, že pro svoji resorpci nevyžaduje žaludeční šťávu). Kalciové 

preparáty jsou dobře snášeny, nejčastějším vedlejším účinkem jsou gastrointestinální 

problémy. Četné studie prokazují, že vstřebatelnost kalcia z potravin je vyšší než z 

podávaných kalciových preparátů. U pacientů s osteoporózou je doporučená denní 

dávka vápníku 1000–1500 mg. 17 

 

6.1.2 Vitamin D 

Vitamin D se do lidského těla dostává jako prekurzor aktivních metabolitů. Syntéza 

vitaminu je ovlivněna zejména pobytem na slunci. V zimě je tento zdroj značně 

omezen, zásoby vitaminu D klesají a více než 60 % osob starších 65 let trpí jeho 

nedostatkem. Další cesta příjmu je pak zažívacím traktem, ale existuje jen málo 
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potravin obsahujících tento vitamin (především mořské ryby). Z běžné potravy je 

možné získat jen 50–150 IU denně, zatímco doporučená denní dávka je  

400–800 IU. Proto se často přistupuje k suplementaci, nejčastěji ve formě kapek. Při 

léčbě osteoporotických pacientů je třeba sledovat plazmatickou koncentraci kalcidiolu, 

klesne-li pod 20 ng/ml, může dojít k nežádoucí zvýšené sekreci PTH. 8, 17  

 

6.1.3 Hormonální substituční terapie (HRT) 

Vzhledem k tomu, že v menopauze dochází k poklesu koncentrace pohlavních 

hormonů, zejména estrogenů, je vhodné jejich doplnění pomocí HRT. Ženy s vysokým 

rizikem osteoporózy ztrácejí během jednoho roku po menopauze 7 až 14 % kostní 

hmoty. Substituce estrogeny vede během 4 až 6 měsíců k normalizaci biochemických 

ukazatelů kostní remodelace a snižuje riziko výskytu zlomenin. Léčba má i řadu dalších 

výhod – odstraňuje potíže spojené s přechodem a byl prokázán snížený výskyt rakoviny 

tlustého střeva.  

Estrogeny mohou být podávány perorálně, transdermálně, perkutánně, intranazálně, 

subkutánně nebo vaginálně. Perorální estrogeny mají tzv. „efekt prvého průchodu skrz 

játra“, což vede ke zvýšení syntézy triacylglycerolů, angiotenzinogenu a protrombinu. 

Nejsou tedy vhodné pro nemocné s hypertriacylglycerolémií, hypertenzí a trombofilií v 

anamnéze. U kuřaček se v játrech vlivem nikotinu mění v inaktivní metabolity, které 

obsazují receptory pro aktivní estrogeny. Transdermální estrogeny nemají efekt prvého 

průchodu estrogenů játry. 

Recentní studie nepotvrdily diskutovaný ochranný účinek terapie estrogeny na výskyt 

komplikací aterosklerózy (přes příznivý účinek na LDL, VLDL a HDL).  

Léčba trvající deset a více let, zvyšuje riziko onemocnění karcinomem prsu. Terapie 

proto musí být pravidelně kontrolována a před jejím započetím je třeba interní, 

gynekologické a mamografické vyšetření. U postmenopauzálních žen se zachovanou 

dělohou se vždy kombinují estrogeny s gestageny. 17 

 

6.1.4 Selektivní modulátory estrogenních receptorů – SERM  

K prevenci a léčbě osteoporózy je v naší republice využíván raloxifen, který 

napodobuje některé důležité účinky estrogenů. Zároveň omezuje negativní účinky na 

pohlavní orgány a mléčnou žlázu, zejména možný vliv na vznik zhoubného bujení.  
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Tento preparát napomáhá předcházet ztrátě kostní hmoty a nezpůsobuje proliferaci 

endometria. Z nepříznivých účinků je třeba zmínit jeho negativní vliv na 

hemokoagulaci, může zvýšit riziko tromboembolické choroby dvakrát až třikrát. 17 

 

6.1.5 Bisfosfonáty 

Tyto deriváty kyseliny difosforečné snižují rozpustnost mikrokrystalů kostního 

minerálu, brání přichycení osteoklastů na kostní povrch, indukují jejich apoptózu, a tím 

snižují úroveň osteoresorpce, zvyšují mineralizaci kosti a její pevnost. Potlačují však 

také kostní novotvorbu a některé z bisfosfonátů mohou vést v důsledku vystupňovaného 

snížení kostního obratu k hromadění mikrotrhlin a sekundární mineralizaci kosti, což 

vyústí až v produkci křehké hypermineralizované kosti.  

V žaludku a v tenkém střevě se resorbuje pouze 1–5 % bisfosfonátů, strava (hlavně 

bohatá na vápník a železo) tuto resorpci dále snižuje. Bisfosfonáty je tedy nutné 

podávat vždy nalačno a odděleně od kalciových preparátů. Nové bisfosfonáty lze s 

výhodou podávat 1x týdně až 1x měsíčně, což významně zvyšuje pohodlí pacientů.  

Účinek bisfosfonátů se objevuje již po 6–12 měsících od zahájení jejich podávání. 

Zůstávají v kosti uloženy dlouhodobě a biochemické markery kostního obratu zůstávají 

potlačeny až pět let po skončení jejich podávání. Významně redukují výskyt zlomenin 

(především obratlů). Jejich efekt se ale po určité době vyčerpá (v závislosti na 

individuální reakci pacienta, po 2–7 letech terapie). Řídnutí kosti se zastaví a zvýší se 

denzita kostního minerálu, nové kostní trámce však při terapii bisfosfonáty nepřibývají.  

Kontraindikací pro léčbu je postižení jícnu, vředová choroba žaludku, ledvinová 

nedostatečnost, krvácivé stavy, těhotenství, laktace a hypokalcémie. Nejčastěji 

užívanými bisfosfonáty jsou alendronát, risedronát a ibandronát. 17 

 

6.1.6 Kalcitonin 

Kalcitonin inhibuje aktivitu osteoklastů a jeho účinnost na kostní buňky stoupá od 

lidského přes hovězí a prasečí až po nejúčinnější kalcitonin u ryb a ptáků. 

Nejefektivnější je kalcitonin lososí, který je 50x účinnější než lidský, pro jeho nejdéle 

přetrvávající účinek. Proto je také terapeuticky užíván nejčastěji. Jeho aplikace je velmi 

snadná díky nosnímu spreji. Navozuje dočasné snížení osteoresorpce bez snížení kostní 

novotvorby. Podle dostupných zdrojů však kalcitonin zvyšuje obsah kostních minerálů 

méně významně než např. bisfosfonáty. Po delším podávání se může navíc  
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navodit ztráta odpovědi osteoklastů na kalcitonin a asi u 25 % nemocných se postupně 

vyvíjí porušená schopnost jeho absorpce nosní sliznicí. Kalcitonin působí také v 

centrálním nervovém systému vyplavování endorfinů, a tím je mírně analgetický. 

Vzhledem k tomu, že kalcitonin krátkodobě snižuje koncentraci vápníku v séru, je 

nutné pečlivě dbát na dostatečný přísun vápníku v dávce alespoň 1000 mg denně (pro 

prevenci sekundární hyperparatyreózy). 8, 9, 17 

 

6.2 Léky působící na novotvorbu kosti 

 

6.2.1 Teriparatid 

Teriparatid je aminoterminální fragment lidského parathormonu. Pokud je PTH (nebo 

jeho účinný fragment) podáván kontinuálně, zvyšuje kostní resorpci, při intermitentním 

podávání zvyšuje kostní novotvorbu a následně celou kostní remodelaci. Teriparatid 

bývá podáván injekčně subkutánně v jednodenních intervalech, aktivuje osteoblasty, 

stimuluje jejich diferenciaci a inhibuje jejich apoptózu. Zvyšuje tvorbu normální 

organické matrix v trámčité i kortikální kosti, zesiluje kostní trabekuly, zlepšuje kostní 

mikroarchitekturu a zvyšuje kostní sílu. Těmito mechanismy teriparatid významně 

snižuje riziko vzniku obratlových i dalších zlomenin a výrazně snižuje i bolesti zad 

takto léčených pacientů. V České republice se teriparatid předepisuje u prokázaných 

těžkých forem osteoporózy s vysokým rizikem zlomeniny nebo po selhání minimálně 

dvouleté antiresorpční léčby. 17 

 

6.3 Léky s duálním mechanismem účinku na kostní metabolismus 

 

6.3.1 Stroncium ranelát 

Stroncium ranelát je sůl kyseliny ranelové, potlačující odbourávání kosti a podporující 

její novotvorbu. Snižuje diferenciaci a aktivitu osteoklastů a současně zvyšuje replikaci 

nedozrálých osteoblastů a aktivitu jejich zralých forem. Významně působí jak na 

kortikální, tak na trabekulární kost ve smyslu zlepšení mikroarchitektury a zvýšení 

objemu kosti. V poslední době můžeme zaznamenat mírný ústup od podávání tohoto 

preparátu. Toxicita stroncia, zvláště ta chronická a opožděná, totiž není dosud dobře 

dokumentována. Stroncium interferuje s kolorimetrickými metodami ke stanovení 

koncentrace vápníku v krvi a v moči. Proto je při této terapii nutné přesné stanovení 
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vápníku pomocí atomové emisní spektrofotometrie nebo atomové absorpční 

spektrometrie. 17, 18 

 

     

. 
 
ANTIRESORPČNÍ ÚČINEK 

Skupina Chemické složení 
Příklad 
preparátu 

Léková 
forma 

estrogeny Estrofen tablety 
HRT estrogeny + gestageny Estraderm náplast 

alendronát Fosamax   
risedronát Actonel tablety 

Bisfosfonáty ibandronát Bonviva   
Miacalcic 

Kalcitonin lososí kalcitonin Tonocalcin nosní sprej 

Vápník uhličitan vápenatý Maxi - Kalz tablety 
Vitamin D cholekalciferol Vigantol kapky 

SERM raloxifen Evista tablety 
 
OSTEOANABOLICKÝ ÚČINEK 

Teriparatid  parathormon Forsteo injekce 
 
DUÁLNÍ ÚČINEK     

Stroncium ranelát  sůl kyseliny ranelové Protelos granulát 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tab. 2   Stručný přehled léků  
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7. Speciální diagnostika 

 

7.1 Význam stanovení markerů kostního metabolismu 

Vyšetření pomocí DEXA ukazuje na hustotu kostní tkáně, zatímco biochemické 

markery nepřímo odhadují rychlost ztráty kostní hmoty. Dle hodnoty markerů kostního 

obratu je možné vytipovat osoby s rychlou nebo pomalou ztrátou kostní hmoty. Tyto 

markery vytváří obraz funkčního stavu celého skeletu, ale nemají výpovědní hodnotu 

pro jednotlivé partie. Výsledky je nutné hodnotit komplexně v závislosti na klinickém 

nálezu u pacienta. 

Naměřené výsledky markerů se uplatňují při výběru medikamentů v léčbě osteoporózy. 

Jejich hodnoty ovlivňují výběr mezi inhibitory resorpce a stimulátory novotvorby.  

Stanovení biochemických markerů kostního metabolismu se stalo pro klinickou praxi 

velkým přínosem. Znamenalo objasnění nových souvislostí v patogenezi, prevenci  

a léčbě osteoporózy. 

 

7.2 O markerech kostního obratu 

 

7.2.1 Alkalická fosfatáza (ALP) 

Enzym vázaný na membráně, katalyzující štěpení esterů kyseliny fosforečné. Má řadu 

isoenzymů, mezi ty hlavní patří: placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, 

zahrnující izoformy kostní, jaterní a ledvinnou. 13 

 

7.2.2 Kostní isoenzym alkalické fosfatázy 

Tato izoforma ALP je produkována osteoblasty a vyskytuje se na jejich membráně. Je 

produktem tkáňově nespecifického genu, lokalizovaného na chromozomu 1 a obsahuje 

507 aminokyselin. Její stanovení je citlivější než celková ALP, vzhledem k řadě dalších 

isoenzymů ALP, které mohou analýzu rušit. Nejvhodnější metodou je elektroforéza, 

protože současně hodnotí přítomnost jaterní, kostní a střevní ALP. Stanovení aktivity 

kostní ALP je velmi výhodné, protože hodnoty jsou zvýšené ještě před tím, než se zvýší 

celková ALP, a toho lze s výhodou použít při vyšetřování nemocných s osteoporózou. 

Zvýšená hladina je také projevem novotvorby kosti a může nastávat např. po zahájení 

HRT u žen v menopauze anebo při léčbě fluoridy. Proto je třeba 
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odlišovat, zda je zvýšení fyziologické (reparace kosti), či patologické (např. nádorové 

onemocnění kostí). Koncentrace kostní ALP jsou závislé na věku a stupni pohlavního 

dospívání. 13 

7.2.3 Osteokalcin 

Jde o protein produkovaný osteoblasty, odontoblasty a hypertrofickými chondrocyty. 

Obsahuje zbytek kyseliny glutamové, na kterou se váží minerální složky jako vápník  

a hydroxyapatit. Většina z osteokalcinu, který je syntetizován v kostech, zde zůstává  

a část přechází do krevního oběhu. Zde ho lze stanovit vhodnou imunoanalýzou. 

Osteokalcin dává obraz tvorby kostní matrix a její mineralizace. Hodnoty kolísají 

během dne a v závislosti na ročním období. Aby mohl být osteokalcin uvolňován z 

osteoblastů je potřeba vitamin K. Stanovení osteokalcinu a kostní ALP spolu dobře 

korelují. Molekula osteokalcinu je v oběhu rychle degradována a v séru lze měřit nejen 

intaktní peptid osteokalcinu (1-49), ale také jeho fragmenty. U dospělých osob je třetina 

osteokalcinu tvořena intaktní molekulou, třetina N-terminálním a středním fragmentem 

molekuly a zbytek C-terminálním fragmentem. Z toho důvodu je výpověď různých 

imunoanalýz, používajících různé protilátky a stanovující různé fragmenty, velice 

rozdílná.14 

Zvýšené hodnoty osteokalcinu v séru se vyskytují u postmenopauzální osteoporózy, při 

hojení fraktur, po terapii fluoridy, vitaminem K, při fyzické zátěži a po konzumaci 

kofeinu. Snížení je naopak u deficitu vitaminu K, při léčbě bisfosfonáty a užívání 

orálních kontraceptiv. Hodnoty nejsou zvýšené ani snížené u osteoporózy a při resorpci 

kosti bez současné novotvorby.  

Referenční rozmezí N-MID osteokalcin (metoda ECLIA, analyzátor Elecsys firmy 

Roche) 

muži:        14–42 μg/l 

ženy před menopauzou:    11–43 μg/l 

ženy po menopauze neléčené hormonálně:     < 46 μg/l 

 

7.2.4 Prokolageny 

Propeptidy prokolagenu typu I vznikají při syntéze kolagenu typu I. Tento typ kolagenu 

tvoří přes 90 % všech bílkovin organické kostní matrix, ale je také syntetizován v kůži, 
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dentinu, rohovce, chrupavce a šlachách. Hlavním zdrojem kolagenu jsou osteoblasty, 

kde je syntetizován jako prokolagen. Než se však zabuduje do kostní matrix jsou 

odštěpeny peptidové řetězce: karboxyterminální (C) a aminoterminální (N) a uvolněny 

do cirkulace. 14, 19 

 

C-terminální peptid prokolagenu I (PICP) 

Je specifickým produktem proliferujících osteoblastů a fibroblastů. Není však 

specifický pro kost. Koncentrace PICP zpravidla dobře korelují se stupněm kostní 

novotvorby a s aktivitou kostní ALP. Jejich výpovědní hodnota je však nižší než 

u PINP. Koncentrace jsou závislé na věku a stupni pohlavního dospívání. 14, 19 

Referenční rozmezí (RIA metoda firmy Orion Diagnostica): 

muži:     38–202 μg/l 

ženy před menopauzou:  50–170 μg/l 

 

N-terminální peptid prokolagenu I (PINP) 

Aminoterminální část prokolagenu, která se v cirkulaci vyskytuje jako intaktní PINP 

nebo ve formě degradačního produktu. Je obsažen také v kůži a měkkých tkáních. Je 

nejlepší volbou pro posouzení kostní novotvorby a také je vhodný pro hodnocení 

funkce osteoblastů, mimo jiné též u nemocných s poruchami funkce ledvin. 14, 19 

Referenční rozmezí (metoda ECLIA, analyzátor Elecsys firmy Roche): 

ženy před menopauzou:    14–49 μg/l 

ženy po menopauze neléčené hormonálně:    <  76 μg/l 

 

7.2.5 Telopeptidy kolagenu typu I 

Během extracelulární maturace kolagenu jsou vlákna navzájem propojována příčnými 

spojkami, a to ve specifických oblastech molekuly kolagenu (hlavně v N- a  

C- terminálních úsecích). Během osteoresorpce jsou oddělovány od vláken kolagenu. 

Dále už se nevyužívají a přestupují do krve a poté do moče. 14, 19 
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CTx – karboxyterminální telopeptid kolagenu typu I (ICTP) 

Jedná se o štěpný produkt kolagenu typu I, bez dalších fyziologických funkcí. Při 

fyziologicky nebo patologicky zvýšené resorpci kosti, je kolagen typu I degradován ve 

zvýšené míře a zvýšení je úměrné hladině fragmentů kolagenu v krvi. 14, 19 

CTx obsahuje α-aspartovou kyselinu, která se mění na β-formu během stárnutí kosti  

(β-CTx). Stanovení je doporučeno pro monitorování úspěšnosti antiresopční terapie 

(např. bisfofosfonáty, HRT) u osteoporózy. Dodává se pod firemním označením 

CrossLaps. 

Referenční rozmezí (metoda ECLIA, analyzátor Elecsys firmy Roche, β-CrossLaps): 

muži:       0,03–0,72 μg/l 

ženy před menopauzou:    0,08–0,45 μg/l 

ženy po menopauze neléčené hormonálně:        < 0,70 μg/l 

ženy starší 70 let:          < 0,85 μg/l 

 

NTx – aminoterminální telopetid kogenu typu I (INTP) 

Telopeptid obsahující příčné vazby (crosslinks). Zvýšené vylučování močí je  

u osteoporotických postmenopauzálních žen a při ostatních osteopatiích. Snížená 

exkrece je při léčbě bisfosfonáty. Stanovení koreluje s osteokalcinem. 

Stanovuje se imunochemicky v moči. Referenční rozmezí závisí na použité metodě, 

věku a stupni pohlavního dospívání. 14, 19 

 

7.2.6 Pyridinolin (PYD) a deoxypyridinolin (DPD) 

Vyskytují se pouze ve zralém kolagenu a po jeho degradaci se dostávají do krve  

a vylučují se močí. Pro stanovení lze použít sběr moče za 24 hodin nebo druhý ranní 

vzorek moče. Z poměru PYD a DPD lze usuzovat na stav osteoresorpce.  

Jelikož je sběr moče pro pacienta vždy zatěžující a současně při nepřesném měření 

objemu moče i zkreslující, nahrazují se tato stanovení analyty stanovovanými  

ze séra. 14, 19   
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8. Praktická část 

8.1 Úvod 

Vzhledem k tomu, že z časových důvodů nelze měřit pacienty po celou dobu jejich 

léčby, proběhla praktická část jako zácvik na analyzátoru Cobas e411od firmy Roche   

(obr. 1) na úseku imunochemie, Ústavu klinické biochemie a patobiochemie ve FN 

Motol. Z těchto důvodů byly měřeny hodnoty jiných pacientů a do práce byly použity 

výsledky z předchozích měření. 

Analyzátor Cobas e411 má, jako jeden z mála, v nabídce komplexní spektrum vyšetření 

kostních markerů: CTx, N-MID osteokalcin, PINP, vitamin D a PTH. 

Dále je schopen měřit tumorové, kardiální a infekční markery, hormony / fertilitu, 

funkci štítné žlázy a vyšetření anémií.  

 

8.2 Imunochemický analyzátor Cobas e411 

Cobas e411 je imunochemický, plně automatický analyzátor. Slouží pro rutinní 

vyšetření.  

Měří na principu elektrochemiluminiscence (ECL) využívající značení rutheniovým 

chelátem, který je zodpovědný za světelnou emisi. 

Pracuje po pacientech s diagnostickými soupravami firmy Roche. 20 

       

8.2.1 Technická specifikace analyzátoru    

Výška: 80 cm, 109 cm s otevřeným víkem    

Hloubka: 95 cm     

Šířka: 170 cm 

Váha: 250 kg      

Operační teplota:18–32 °C 

Teplotní výkon: 2 879 kJ/h 

Typy vzorků: sérum, plazma, moč 

Objem vzorku pro analýzu: 10–50 μl 

Výkon: max. 88 výsledků/hod 

Praktický výkon: 80–85 vzorků/hod. 

Délka trvání analýzy: necelých 19 minut (2 x 9 minut inkubace + 45 vteřin detekce)  
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8.3 Princip stanovení 

Luminiscence je záření způsobené přechody excitovaných elektronů do základního 

stavu. Elektrony jsou vybuzeny na vyšší energetickou hladinu a při návratu způsobují 

vyzařování fotonů, které můžeme detekovat. Pokud je vyzařování světla podmíněné 

chemickou reakcí, jedná se o chemiluminiscenci. V případě elektrochemiluminiscence 

se k aktivaci činidel využívá neustále se opakujících oxidačně-redukčních dějů na 

pracovní elektrodě. 21, 22 

 

8.4 Metoda ECLIA 

Inciátorem celé ECL reakce je tripropylamin (TPA) – ProCell, který funguje jako 

přenašeč elektronu na rutheniový chelát. Obě substance jsou stabilní, dokud nejsou 

vybuzeny napětím na platinové elektrodě. Po vložení napětí dojde k přenosu elektronu  

a tím k redukci chelátu na nestabilní excitovanou formu a při návratu do stabilního 

stavu se vyzáří foton, který je měřen fotonásobičem při 620 nm. Množství vyzářených 

fotonů je úměrné koncentraci analytu ve vzorku. Na elektrodě se opakují oxidačně-

redukční děje až do spotřebování TPA, což snižuje mez detekce a zvětšuje měřící 

rozsah. 21, 22 

 

8.4.1 Sendvičové uspořádání 

Antigen ze vzorku je vychytáván mezi dvě značené protilátky, které jsou ve směsi v 

přebytku. První protilátka (Ab) je značená biotinem, druhá rutheniovým komplexem. V 

dalším kroku jsou přidány paramagnetické částice potažené streptavidinem, ke kterým 

se naváže biotinylovaná protilátka. Tento komplex je pak transportován do měřící cely. 

Velikost měřeného signálu je přímo úměrná koncentraci stanovovaného antigenu. 23 

 

8.4.2 Kompetitivní uspořádání 

Antigen ze vzorku soutěží se stejným, ale značeným antigenem (komplex  biotin – 

antigen – specifická protilátka značená rutheniem) ze soupravy o omezené množství 

protilátky. 

Velikost měřeného signálu je nepřímo úměrná na koncentraci stanovovaného analytu. 

Měří se vše, co zůstalo. Čím méně toho zůstalo, tím více se navázalo a signál je potom 

menší. 23 
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8.5 Shrnutí  

Imunochemický analyzátor Cobas e411 (obr. 1), je vhodný do menších a středních 

laboratoří. Poskytuje široké spektrum metod, jednoduchou a uživatelsky přátelskou 

obsluhu s možností napojení do laboratorního informačního systému. Do velkých 

laboratoří je vhodný jako analyzátor pro speciální metody. 24 

 

 

 

 

 
 
 



 

8.6 Úvod ke kazuistikám 

Následující kapitoly (8.6.1, 8.6.2 a 8.6.3) mají ukázat, jak v praxi probíhá vyšetřování 

pacientek s postmenopauzální osteoporózou. 

Všechny tři uvedené pacientky se léčí v ambulanci klinické biochemie a patobiochemie 

ve FN Motol pod vedením paní primářky MUDr. Jany Čepové, MBA. 

V kazuistikách jsou popsány základní anamnestické údaje, vyšetřované markery kostního 

metabolismu, farmakoterapie a závěrečné shrnutí stavu pacientky. 

Všechny pacientky byly pečlivě edukovány o dietních a režimových opatřeních. Příjem 

vápníku byl doporučen nad 1000 mg denně a vitamin D na 800 IU denně. Pacientky část 

suplementovaly přirozenou cestou a část ve formě medikamentózní. 

V základní anamnéze je vypočítáván i index tělesné hmotnosti (BMI), abychom věděli, 

zda pacientka netrpí nadváhou a nezatěžuje tak příliš své kosti. 

BMI je pouze odhadem tělesné hmotnosti spočítaný jako podíl hmotnosti (kg)  

a výšky (m) umocněné na druhou. 25 

Orientační hodnoty BMI 

   < 18,5 podváha 

   19–25 normální váha 

   25–30 nadváha  

   30–40 obezita  

      > 40 těžká obezita 

 

Cílem těchto kazuistik je ukázat, že léčba osteoporózy není vždy snadná, vyžaduje 

spolupráci pacienta (užívání léků, pohybová aktivita, dietní opatření) a pravidelné 

kontroly u lékaře. 
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8.6.1 Kazuistika I  

Vstupní vyšetření: pacientka 65 let, výška 167 cm, hmotnost 70 kg, BMI 25,1 kg/m2. 

Důležité anamnestické údaje: menopauza v 50 letech, HRT nikdy neužívala; 

opakované zlomeniny po malém úrazovém mechanismu; 12 cigaret denně, 1 káva/den, 

občas vodka s kolou  

1. návštěva v osteologické ambulanci říjen 2005.  

Sledované parametry kostního metabolismu: zvýšená kostní remodelace (zvýšená 

hladina osteokalcinu i CTx), ALP, Ca v referenčním rozmezí, Ca2+ mírně zvýšené, 

výborná hladina kalcidiolu; dle denzitometrie těžká osteoporóza.  

Byla zahájena suplementace vápníkem (Biomin H, 1100 mg ob den) a vitaminem D 

(Vigantol 2 kapky/den). Dieta, cvičení, nekouřit. V prosinci přidán k léčbě risedronát 

(preparát ze skupiny bisfosfonátů, 35 mg 1x týdně, Actonel). Kvůli gastrointestinálním 

potížím pacientky byla medikace v dubnu 2006 změněna na stroncium ranelát (Protelos, 

2g/denně). Léčba tímto preparátem do února 2008. Pacientka si začala ztěžovat na 

gastrointestinální obtíže (průjmy) a proto medikace změněna na novější preparát ze 

skupiny bisfosfonátů – alendronát (Fosamax, 70 mg 1x týdně). Pacientka i nadále užívá 

vápník (Vitacalcin v dávce 500 mg/den) a vitamin D (Vigantol 2 kapky/den). Tato 

medikace stále trvá. 

Vývoj výsledků vyšetření kostních markerů a denzitometrie uvádí tabulky. 

Parametr Ca celk. 
(mmol/l) 

Ca2+ 

(mmol/l) 
ALP 

(μkat/l) 
25-OHD

(nmol/l) 
OC 
(μg/l) 

N-MID OC 
(ng/l) 

CTx 
(ng/l) 

Ref. rozmezí 2,05-2,54 1,13-1,32 0,88-2,3 27-107 4,6-10,2 15-46 299-573 

říjen 2005 2,40 1,40 1,52 94 13,4 - 765,9 
prosinec 2,53 - - 111 - - - 
duben 2006 2,53 1,41 1,27 46 6,82 - 394,2 
červen 2,60 - - - - - - 
listopad 2,39 1,38 1,69 88 14,1 - 568,8 
březen 2007 2,31 - - 90 - - - 
listopad 2,44 - 1,43 - - - 590,7 
únor 2008 2,45 - 1,56 58,3 - 33,8 750,1 

Tab. 3   Výsledky vyšetření kostních markerů 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty mimo referenční rozmezí  

(pozn.: N-MID osteokalcin (OC) se stanovuje od 13.6. 2007 místo intaktního OC) 
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Datum Páteř (L1 – L4) Kyčel Nález 

prosinec 2005 - 6,03 - těžká osteoporóza 

únor 2008 - 4,8 - 3,5 osteoporóza 
Tab. 4   Výsledky denzitometrického vyšetření (T-skóre) 

 
Komentář k výsledkům a závěr: 

Po podávání risedronátu došlo k významnému potlačení parametrů kostního obratu 

(osteokalcinu, ALP i CTx). V průběhu léčby stroncium ranelátem došlo ke zvýšení 

sérových koncentrací parametrů kostní novotvorby (osteokalcin, ALP), ale bohužel  

i osteoresorpce (CTx). Na kontrolní denzitometrii nález zlepšen, ale vzhledem ke 

vzrůstajícímu trendu v koncentracích CTx medikace změněna na alendronát. Sérové 

koncentrace kalcidiolu byly v průběhu sledování v referenčním rozmezí (kolísaly v 

závislosti na dietě, suplementaci a ročním období), stejně jako hodnoty kalcémie (ty se 

držely spíše v horní části referenčního rozmezí, ionizované kalcium mírně zvýšené). 

Pacientka dodržovala dietní a režimová opatření, v současné době váží 68 kg  

(BMI 24,4 kg/m2).  

Kontrolní denzitometrie přibližně po 2 letech terapie ukazuje na významné zlepšení, 

nález však i nadále odpovídá osteoporóze. Vzhledem k těmto výsledkům a k dosud 

nedořešeným možným nežádoucím účinkům stroncia v organismu terapie změněna na 

jiný preparát ze skupiny bisfosfonátů.  
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8.6.2 Kazuistika II        

Vstupní vyšetření: pacientka 62 let, výška 178 cm, hmotnost 90 kg, BMI 28,4 kg/m2.  

Důležité anamnestické údaje: menopauza ve 40 letech, krátce užívala HRT  

(2 – 3 měsíce), nyní ne; zlomeniny se u pacientky nevyskytly; nekuřačka, alkohol a káva 

příležitostně  

1. návštěva v osteologické ambulanci: březen 2003 

Sledované parametry kostního metabolismu: hladina ALP a CTx mimo referenční 

rozmezí, Ca, Ca2+, kalcidiol, osteokalcin ve fyziologickém rozmezí; dle denzitometrie 

osteoporóza.  

Byla zahájena léčba raloxifenem (Evista, 60 mg 1x denně, preparát ze skupiny SERM), 

suplementace vápníkem (500 mg 1x denně v tabletách), doporučena dietní a režimová 

opatření (dieta s dostatečným množstvím mléčných výrobků (500 mg vápníku)  

a mořských ryb, redukce hmotnosti, cvičení, pohyb, dostatek slunečního záření). V 

závislosti na aktuální sérové koncentraci kalcidiolu byl suplementován též vitamin D 

formou cholekalciferolu (preparát Vigantol, 2 kapky 1x denně). Tato medikace stále trvá. 

Vývoj výsledků vyšetření kostních markerů a denzitometrie je uveden v následujících 

tabulkách:  

Parametr Ca celk. 
(mmol/l) 

Ca2+ 

(mmol/l) 
ALP 

(μkat/l) 
25-OHD

(nmol/l) 
OC 
(μg/l) 

N-MID OC 
(ng/l) 

CTx 
(ng/l) 

Ref. rozmezí 2,05-2,54 1,13-1,32 0,88-2,3 27-107 4,6-10,2 15-46 299-573 

únor 2003 2,21 1,27 0,56 50 7,50 - 232,1 
květen 2,35 - - - - - - 
září 2,33 1,21 0,87 117 6,60 - 181,2 
leden 2004 2,30 - - - - - - 
duben 2,29 1,33 0,76 43 4,70 - 136,5 
srpen 2,19 - - 66 - - - 
listopad 2,31 1,34 - 71 8,30 - 392,5 
únor 2005 2,23 - - - - - - 
květen 2,20 1,32 0,86 80 7,02 - 373,8 
září 2,33 - - 89 - - - 
leden 2006 2,39 1,36 0,78 97 6,40 - 245,2 
duben 2,17 - - - - - - 
září 2,15 - - - - - - 
leden 2007 2,27 - 0,88 42 7,82 - 341,9 
duben 2,31 - - - - - - 
srpen 2,21 - 0,84 56 - - 317,8 
listopad 2,32 - - - - 22,8 - 
únor 2008 2,30 - 0,82 57,4 - 25,9 310,6 

Tab. 5   Výsledky vyšetření kostních markerů 
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Datum Páteř (L1-L4) Kyčel Nález 
únor     2003 - 2,7 - osteoporóza 
leden    2004 - - 1,4 osteopénie 
březen  2006 - 2,27 - osteopénie 
únor     2008 - 0,2 1 norma 

Tab. 6   Výsledky denzitometrického vyšetření (T-skóre) 

 

Komentář k výsledkům a závěr: 

Z tabulky 5 je patrný trend potlačení parametrů kostní remodelace v prvním roce 

podávání raloxifenu. Došlo ke snížení koncentrace jak osteokalcinu, tak i CTx. Kontrolní 

vyšetření přibližně za dva roky terapie ukazuje na významný nárůst těchto parametrů 

(nikdy však nad horní mez referenčního rozmezí), poté došlo opět k jejich postupnému 

poklesu. Sérová koncentrace ALP byla v průběhu celé léčby nižší, sérové koncentrace 

celkového vápníku a kalcidiolu byly v referenčním rozmezí (kolísaly v závislosti na 

dietě, suplementaci a ročním období). V průběhu terapie došlo k významnému zlepšení 

denzitometrického nálezu (vstupní vyšetření osteoporóza, další 2 kontroly osteopénie  

a v současné době normální nález). Pacientka upravila dietu a zvýšila pohybovou 

aktivitu, v současné době váží 77,5 kg (BMI 24,5 kg/m2).  

V průběhu terapie raloxifenem (a při současném dodržování režimových opatření) došlo 

k významnému zvýšení kostní denzity. Toto zvýšení vypovídá o účinnosti a vhodnosti 

nasazené léčby. 
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8.6.3 Kazuistika III  

Vstupní vyšetření: pacientka 71 let, výška 164 cm, hmotnost 88,5 kg, BMI 32,9 kg/m2 

Důležité anamnestické údaje: menopauza v 60 letech, HRT nikdy neužívala; bolesti 

kyčlí; nekuřačka, alkohol a káva příležitostně 

1. návštěva v osteologické ambulanci říjen 2000 

Sledované parametry kostního metabolismu: snížená hladina osteokalcinu, mírně 

zvýšená hladina vápníku a to i jeho ionizované frakce. CTx v této době nevyšetřováno. 

Od října 2000 léčba bisfosfonáty (alendronát – Fosamax 70 mg 1x týdně), suplementace 

vápníkem (Biomin H, 1100 mg ob den), dieta, cvičení. Od ledna 2001 přidán k medikaci 

vitamin D (Vigantol 2 kapky/den). Léčba alendronátem a vitaminem D stále trvá, vápník 

suplementován přírodní cestou. 

Vývoj výsledků vyšetření kostních markerů a denzitometrie uvádí tabulky. 

Parametr Ca celk. 
(mmol/l) 

Ca2+ 

(mmol/l) 
ALP 

(μkat/l) 
25-OHD

(nmol/l) 
OC 
(μg/l) 

N-MID OC 
(ng/l) 

CTx 
(ng/l) 

Ref. rozmezí 2,05-2,54 1,13-1,32 0,88-2,3 27-107 4,6-10,2 15-46 299-573 

říjen 2000 2,65 1,46 - - 4,40 - - 
leden 2001 2,70 - 0,39 - 5,60 - - 
květen 2,73 - - - - - - 
září 2,57 1,36 - - 5,60 - - 
leden 2002 2,56 - - - - - - 
duben 2,75 1,23 - - 5,40 - 249 
červenec 2,72 - - - - - - 
říjen 2,51 1,38 0,41 40 7,90 - - 
březen 2003 2,37 1,41 0,78 52 12,1 - 261 
červen 2,59 - - - - - - 
srpen 2,58 1,35 0,65 91 6,0 - 251 
prosinec 2,54 - - - - - - 
březen 2004 2,56 1,53 0,52 65 9,0 - 185 
červen 2,50 - - 51 - - - 
září 2,56 1,41 0,55 96 8,0 - 268 
leden 2005 2,60 - - 67 - - - 
duben 2,60 1,51 0,57 42 11,0 - 252 
srpen 2,41 - - - - - - 
prosinec 2,45 1,55 0,50 57 5,98 - 126 
duben 2006 2,59 - - - - - - 
září 2,37 1,49 0,50 77 9,76 - 250 
únor 2007 2,53 - - - - - - 
červen 2,32 - 0,60 52 13,0 - 298 
říjen 2,43 - - - - - - 
únor 2008 2,40 - 0,63 23 - 26,78 315 

Tab. 7   Výsledky vyšetření kostních markerů 
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Datum Páteř (L1 – L4) Nález 
leden 2000 - BMD snížena ve všech oblastech 
únor  2002 - 4,22 osteoporóza 
leden 2004 - 4,46 osteoporóza 

září   2006 - 4,41 osteoporóza 
Tab. 8   Výsledky denzitometrického vyšetření (T-skóre) 

 

Tabulka 7 ukazuje, že v průběhu terapie alendronátem došlo k potlačení sérové 

koncentrace ALP. Osteokalcin v prvních třech letech postupně stoupal, poté došlo k 

významnému snížení a obdobné změny se v průběhu léčby několikrát opakovaly. CTx 

zůstalo v průběhu celého sledování potlačeno (nikdy nepřekročilo horní mez 

referenčního rozmezí). Suplementace vápníkem byla dostatečná, vitaminem D (až na 

poslední vyšetření) taktéž. V průběhu terapie nedošlo ke zlepšení denzitometrického 

nálezu. Pacientka upravila dietu a zvýšila pohybovou aktivitu, v současné době váží  

82 kg (BMI 30,5 kg/m2).  

V průběhu terapie alendronátem nedošlo k podstatnému zvýšení kostní denzity. 

Kazuistika upozorňuje na fakt, že pokročilá stádia osteoporózy jsou i přes adekvátní 

terapii v některých případech obtížně léčitelná. Vzhledem k tomu, že si pacientka 

v průběhu léčby nic nezlomila, pokračuje se v léčbě bisfosfonáty, ale zvažuje se terapie 

subkutánně podávaným teriparatidem, který je poslední rok dostupný i na českém trhu.



 

9. Závěr 

V této práci jsem se snažila shrnout problematiku osteoporózy u žen v klimakteriu, 

protože počet nemocných s touto diagnózou neustále stoupá.  

Na zvyšujícím se výskytu této choroby se podílí mnoho vlivů. Člověkem neovlivnitelné 

jsou věk a genetika, ale řadě faktorů lze úspěšně předcházet. Mezi ně patří špatné 

stravovací návyky, obezita a nedostatek pohybu.  

Je proto důležité začít s prevencí osteoporózy už v dětském věku. Zajistit dětem a 

dospívajícím správnou výživu a dostatek pohybu. Tyto zvyklosti je pak nutné zachovávat 

po celý život.  

Ženy v klimakteriu by měly být poučeny o možných rizicích osteoporózy, a v případě 

podezření na její výskyt odeslány praktickým lékařem nebo gynekologem do 

specializované osteologické poradny.  

V těchto poradnách je zajištěna komplexní péče zahrnující odborná vyšetření a případné 

nasazení vhodné medikamentózní léčby. Pacientky jsou zde seznámeny se správnou 

výživou a vhodnými pohybovými aktivitami.  

Všechna tato opatření jsou nezbytná proto, aby ženy mohly vést plnohodnotný život bez 

bolestí a případných zlomenin.  

Tato práce měla upozornit i na vzájemnou propojenost kliniků a laboratoří, které by měly 

zajišťovat nejenom nejmodernější vyšetřovací techniky a metody, ale i správnost a 

přesnost těchto vyšetření. K tomu by mělo přispívat i studium tohoto bakalářského 

směru. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ALP  alkalická fosfatáza (alkaline phosphatase) 

ALT  alaninaminotransferasa 

BMD  hustota kostní tkáně (bone mineral denzity) 

BMI  index tělesné hmotnosti (body mass index) 

DEXA  dvouenergetická rentgenová absorpciometrie (dual energy X-ray   

  absoptiometry) 

DPA  dvoufotonová absorpciometrie (dual photon absorptiometry) 

DPD  deoxypyridinolin   

ECL  elektrochemiluminiscence 

ECLIA  elektrochemiluminiscenční analýza (electrochemiluminiscence assay) 

GMT  γ-glutamyltransferasa 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid  

  chromatography) 

HRT  hormonální substituční terapie (hormonal replacement therapy)  

ICTP  karboxyterminální telopeptid kolagenu typu I   

INTP  aminoterminální telopeptid kolagenu typu I 

IU  mezinárodní jednotka (international unit) 

OAF  osteoklasty aktivující faktor 

OC  osteokalcin 

PDGF  růstový faktor z destiček (platelet derived growth factor) 

PICP  C-terminální peptid prokolagenu typu I 

PINP  N-terminální peptid prokolagenu typu I 

PTH  parathormon 

PYD  pyridinolin 

QCT  kvantitativní výpočetní tomografie (quantitative computed tomography) 

RIA  radioimunoanalýza (radioimmunosorbent assay) 

SD  standardní odchylka (standard deviation) 

SERM  selektivní modulátory estrogenních receptorů (selective estrogen receptors 

  modulators) 

SPA  jednofotonová absorpciometrie (single photon absorptiometry) 
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SXA  jednoenergetická rentgenová absorpciometrie (single energy X-ray  

  absorptiometry)  

TPA  tripropylamin 

WHO  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

 
 

 


