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Abstrakt 

Onemocnění pohybového aparátu patří v dnešní době k nejrozšířenějším chorobám. 

Předkládaná disertační práce se zabývá možností využití biochemických markerů, 

konkrétně lipoproteinové fosfolipázy A2 (LpPLA2) a kyseliny hyaluronové (HA) 

k diagnostice metabolických a degenerativních onemocnění pohybového aparátu.  

Koncentrace LP-PLA2 v séru byly zvýšené u pacientů s deficitem kostní hmoty ve 

srovnání s kontrolní skupinou zdravých jedinců. Sérové hladiny Lp-PLA2 negativně 

korelovaly se sníženými hladinami sérového osteokalcinu.  Koncentrace HA v synoviální 

tekutině se nelišily od publikovaných referenční hodnot. Pacienti, kteří podstoupili 

artroskopii, měli významně zvýšenou koncentraci synoviální HA proti pacientům, kteří 

podstoupili totální náhardu kolenního kloubu. HA pozitivně koreluje s osmotickým tlakem 

stanoveným prostřednictvím vyšetření osmolality v synoviální tekutině.  

Koncentrace Lipoproteinové fosfolipázy A2 jsou zvýšené u pacientů s postižením kostní 

denzity a korelují s mírou závažnosti postižení kostní denzity vyjádřenou pomocí T skóre.    

Koncentrace kyseliny hyaluronové u pacientů s gonartrózou podstupující artroskopický 

výkon jsou významně zvýšené oproti skupině pacientů podstupující operaci totální 

endoprotézy kolene. Koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině nekorelují se 

závažností onemocnění posuzovanou dle radiologických kritérií (RTG klasifikace dle 

Kellgrena a Lawrence). Koncentrace hyaluronové kyseliny v synoviální tekutině korelují 

se zvýšeným osmotickým tlakem a mohou být tedy doplňkovým ukazatelem závažnosti 

artrózy. 

Klíčová slova: kyselina hyaluronová, lipoproteinová fosfolipáza A2, metabolická 

onemocnění, degenerativní onemocnění, gonartróza, osteoporóza 



 

Abstract 

Musculoskeketal disorders currently belong to the most common diseases. The presented 

work describes the use of biochemical markers (Lipoprotein phospholipase A2 and 

hyaluronic acid) for laboratory diagnosis of metabolic and degenerative diseases of the 

musculoskeletal system. Concentrations of LP-PLA2 were significantly elevated in the 

patients with bone resorption compared to the control group of healthy individuals.  Serum 

levels of Lp-PLA2 also negatively correlated with decreased levels of serum osteocalcin in 

patients. HA concentrations in synovial fluid did not differ from published reference values 

in synovial fluid. Patients who underwent arthroscopy had significantly elevated synovial 

HA concentration than patients who underwent total knee endoprosthesis. HA positively 

correlates with osmotic pressure determined by examination of osmolality in synovial 

fluid. Lipoprotein phospholipase A2 concentrations are elevated in patients with bone 

density impairment. LpPLA2 concentrations correlate with the severity of bone density 

impairment expressed by the T score. Hyaluronic acid concentrations in patients with knee 

osteoathritis undergoing arthroscopic surgery are significantly increased compared to the 

group of patients undergoing total knee arthroplasty. Concentrations of hyaluronic acid in 

synovial fluid do not correlate with the severity of the disease assessed according to 

radiological criteria (X-ray classification according to Kellgren and Lawrence). Hyaluronic 

acid concentrations in synovial fluid correlate with increased osmotic pressure and may 

therefore be an additional indicator of osteoarthritis severity. 

Keywords: lipoprotein phospholipase A2, hyaluronic acid, metabolic diseases, 

degenerative diseases, knee osteoarthritis, osteoporosis 
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LpPLA2 – lipoproteinová fosfolipáza A2 

ucMGP – podkarboxylovaaný matrixový GIa protein 
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PTH – parathyrin, parathormon 

PLA, iPLA – fosfolipáza A2 
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SLE – systémový lupus erythermatodes 
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TEP – totální endoprotéza 

TIMP1,2 – tkáňový inhibitor matrixové metaloproteinázy 1 a 2 
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TSG6 – Tumor necrosis faktor – indukovaný gen 6 
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1. Úvod 

 

Onemocnění pohybového aparátu patří v dnešní době k nejrozšířenějším chorobám. 

Ve svém životě se s ním setká asi 30 % populace a pro 3 % znamená trvalé postižení. 

Metabolická onemocnění kostí jsou charakterizována abnormalitami v metabolismu 

vápníku anebo ve fyziologii kostních buněk. Tyto abnormality mají za následek kostní 

deformace a změnu biomechaniky kloubů vedoucí až k degenerativním onemocněním [1]. 

Statistiky ukazují, že degenerativní onemocnění kloubů postihuje 80 % lidí ve věku nad 60 

let a 6 % ve věku 30 let [2]. Degenerativní onemocnění kloubů jsou heterogenní, zahrnují 

řadu patologických a patofyziologických jevů, což významným způsobem ztěžuje 

konkrétní klasifikaci. Současné postupy diagnostiky onemocnění zahrnují především 

klinické a radiodiagnostické metody. Nicméně komplexní studium struktury a funkce 

kloubní chrupavky má velký význam pro pochopení chorobných procesů a léčebných 

strategií zaměřených na prevenci destrukce kloubů. Současný ortopedický výzkum se 

zaměřuje na studium využití biochemických markerů. Ukazuje se, že laboratorní analýza 

biomarkerů může významně přispět nejen k pochopení patofyziologie a molekulární 

podstaty procesů spojených se vznikem degenerativních onemocnění, ale také 

k diagnostice onemocnění [3, 4]. 

Předkládaná disertační práce se zabývá možností využití biochemických markerů 

lipoproteinové fosfolipázy A2 a kyseliny hyaluronové k diagnostice metabolických a 

degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Lipoproteinová fosfolipáza A2 je 

biomarker kardiovaskulárních onemocnění a jednou z pracovních hypotéz je posoudit 

vhodnost jejího využití jako dalšího biomarkeru osteoporózy vedle tradičních biomarkerů 

(CTx a Osteokalcin) [5, 6]. Kyselina hyaluronová je vysokomolekulární polysacharid, 

který je běžnou součástí většiny pojivových tkání, hraje významnou úlohu při ochraně 

kloubní chrupavky a transportu živin do chrupavky, je také hlavní složkou synoviální 

(kloubní) tekutiny [7]. Druhou pracovní hypotézou bylo posoudit změny koncentrace 

kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině pacientů s gonartrózou z hlediska ukazatele 

závažnosti gonartrózy. 
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2. Metabolická onemocnění pohybového aparátu 

Metabolická onemocnění kostí jsou spojeny s poruchami kostní remodelace. 

Nejčastějším metabolickým onemocněním je osteoporóza.   

2.1. Osteoporóza 

 

Osteoporóza postihuje přibližně 200 milionů osob na celém světě. Jedná se o 

metabolické onemocnění charakterizované snížením kostní hmoty a poškození architektury 

kostní tkáně, které má za následek zvýšenou fragilitu kostí a z toho plynoucí zvýšené 

riziko zlomenin. Jedná se o patologickou ztrátu kostní hmoty postihující organickou i 

anorganickou kostní matrix i obsah organických látek [8]. Je považována za civilizační 

chorobu podobně jako arteriální hypertenze a ischemické onemocnění srdce. Má 

vzestupnou tendenci výskytu a řadí se v průmyslově vyspělých zemích na 3. misto 

nejčastějších onemocnění po ischemické chorobě srdeční a nádorech. V Evropě a v USA se 

osteoporóza vyskytuje přibližně u 20 % žen a 5 % mužů ve věku 50–70 let, nad touto 

věkovou hranicí u 75 % žen a 20 % mužů.  Celosvětově je  zaznamenáván a předpokládán 

významný nárůst podílu osteoporotických zlomenin, jak ukazují obrázky 1 a 2 [9]. 

Obrázek 1 ukazuje  předpokládaný odhad vývoje rizika zlomenin u mužů a žen   mezi 

lety 2010 -2040  v jednotlivých regionech 

 

Obrázek 1: Předpokládaný trend vývoje počtu rizikových zlomenin u mužů a u žen 

v jednotlivých regionech v letech 2010 – 2040  (upraveno dle  [9]) 
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Obrázek 2 dokumentuje roční incidenci výskytu osteoporotických zlomenin kyčle  [9]  

 

Obrázek 2: Roční incidenci výskytu  osteoporotických zlomenin kyčle [9] 

Tmavě červená barva  -  >250 případů na 100 000 obyvatel 

Oranžová barva  -  150 – 250  případů na 100 000 obyvatel 

Zelená barva -  <150 případů na 100 000 obyvatel 

Šedá barva –  data  nejsou k dispozici 

 

  V České republice je osteoporózou postiženo přibližně 7 % obyvatel, tj. kolem 700 

000 lidí, osteoporotických zlomenin je následně registrováno ročně asi 50 000 [8, 10].   

 

Mezi rizikové faktory patří [8, 10]: 

• etnikum 

• pohlaví (ženy) 

• nízká výchozí denzita kosti 

• nízká tělesná aktivita 

      • vysoká hmotnost 

      • nízký příjem kalcia a hořčíku a vitaminu D dietou 

      • snížení hladiny estrogenů (testosteronu) 

      • rodinná anamnéza 

•  časná menopauza, skolióza, osteogenesis imperfekta 

           • užívání léků (kortikosteroidů) 

           • diabetes mellitus 1. a 2. typu 
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            • zánětlivá a autoimunitní onemocnění 

            • dlouhodobá imobilizace a imuobilita 

  • endokrinopatie 

2.1.1. Etiopatogeneze osteoporózy 

 

Etiopatogeneticky se osteoporóza dělí na primární a sekundární. K primární 

osteoporóze se řadí především postmenopauzální osteoporóza jako důsledek deficitu 

estrogenů. Jedná se o nejčastější typ osteoporózy. U mužů je ekvivalentem osteoporóza z 

deficitu testosteronu, denzitometricky a klinicky méně významná především v porovnání 

s výskytem zlomenin krčku femuru u žen, které jsou z 90 % osteoporotického původu. 

Druhým typem primární osteoporózy je senilní (involuční) osteoporóza postihující 

populaci nad 70 roků s vyrovnaným poměrem žen a mužů, která bývá v některých 

případech provázena výrazným deficitem vitaminu D a zvýšeným parathormonem [10]. 

Sekundární osteoporóza představuje kostní komplikaci vyvíjející se v důsledku působení 

řady rizikových faktorů. Osteoporóza u mužů jako součást primárního nebo sekundárniho 

hypogonadizmu je provázena sníženou syntézou prekurzorů vitaminu D v játrech a 

ledvinách a sníženou sekrecí kalcitoninu v parafolikulárních C buňkách štítné žlázy. 

Idiopatická osteoporóza je typem osteoporózy bez zjevné příčiny. Objeví-li se 2–3 roky 

před pubertou, je označována jako idiopatická juvenilní osteoporóza. Bývá provázena 

hyperkalciurií a zvýšeným vylučováním hydroxypyridinolinu močí. Toto postižení je třeba 

odlišit od osteogenesis imperfecta s častým výskytem v rodinné anamnéze provázené 

hluchotou, modrými sklérami a poruchou chrupu u jedinců nízkého, deformitami 

poznamenaného skeletu. Osteoporóza je také doprovázena atypickými zlomeninami 

femuru. Pro tento typ zlomenin jsou charakteristické následující nálezy:  Zlomeniny jsou 

lokalizované obvykle v diafýze stehenní kosti, jsou zpravidla příčné a netříštivé, až ve 40 

% jsou bilaterální a pomalu se hojí. V anamnéze nemocných bývá často dlouhodobá 

terapie glukokortikoidy a aminobisfosfonáty [8, 10]. 

2.1.2.  Diagnostika osteoporózy 

 

 Prvním krokem v diagnostice a hodnocení osteoporózy je provedení podrobné 

anamnézy a fyzikálního vyšetření k posouzení relevantních rizikových faktorů. (např. 

výskyt předchozích zlomenin, nemocí spojených s úbytkem kostní hmoty, výskyt 

chronických onemocnění, kouření a alkoholismus, strava, rodinná anamnéza) [11].  U žen 

by měl být zaznamenán počet těhotenství, laktace, menstruační historie a nástup 
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menopauzy. (Časná menopauza před 40 rokem života je významným rizikovým faktorem). 

Chirurgická historie by měla zahrnovat případnou ovarektomii, kastraci či odstranění 

příštítných tělísek nebo nadledvin [11]. Fyzikální vyšetření by mělo zahrnovat kromě 

výšky a hmotnosti také velikost výškového úbytku. Je žádoucí sledovat kyfózu páteře. 

Neurologické vyšetření by mělo zahrnovat sledování rovnováhy a mobility. Svalové 

vyšetření zahrnuje rozpoznání případné sarkopenie svalů dolních končetin. Dále je nutné 

vyhodnotit rizikové faktory vedoucí ke vzniku sekundární osteoporózy včetně 

hypogonadismu, hyperthyreózy, diabetu mellitu, podvýživy a onemocnění jater [11].  

Hlavním diagnostickým ukazatelem osteoporózy je posouzení rizika v zniku zlomenin na 

základě určení hustoty kostní hmoty [12]. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

stanovila diagnostická kritéria pro osteoporózu na základě hodnocení kostní denzity 

pomocí T skóre. T-skóre popisuje kostní denzitu pacienta z hlediska počtu směrodatných 

odchylek (SD) o které se liší od průměrné maximální hodnoty u mladé, zdravé osoby 

stejného pohlaví [12, 13]. Kritéria WHO používají prahovou hodnotu 2,5 SD pod 

průměrem mladých dospělé ženy jako kritérium pro diagnózu osteoporózy [12, 14] . Pro 

osteopenii svědčí hodnoty mezi 1 SD a 2 SD pod referenčním průměrem. T skóre bylo 

vyvinuto pro odhad prevalence osteoporózy mezi populacemi, a nikoliv pro hodnocení 

osteoporózy u jednotlivých pacientů [12, 14]. Hodnoty T skóre byly založeny na měření 

kostní hmoty kyčelního kloubu pomocí rentgenové absorpciometrie a denzitometrie  [8, 

15].  

2.1.2.1. RTG vyšetření 

 

 Spolehlivé změření kostní denzity není možné. Přesto je předozadní projekce 

(AP) a boční snímek ThL páteře základní dokumentací a vždy má být součástí rutinního 

vyšetření [8]. Fotoabsorpční  denzitometrické vyšetření páteře a kyčle je v současné době 

považováno za referenční standardní metodu pro diagnostiku osteoporózy [15] [8].  

Z velikosti úbytku kostní denzity lze usuzovat na hustotu kostní tkáně. Za zlatý standard je 

považována duální fotoabsorpční metoda – DEXA, DXA (dual energy X-ray 

absorptiometry), při které jsou využívány dva zdroje paprsků. Radiační zátěž je nízká, asi 

20x nižší než při běžném snímku plic. Jednotkou měření kosti pomocí DXA je plošná 

hustota (g/cm2). DXA měří denzitu kosti v proximálním femuru a bederní páteři a 

porovnává ji s denzitou referenčních kontrol odpovídajících věku u mladých dospělých 

[11]. Typický záznam DXA zahrnuje vyšetření BMD intertrochanterické a trochanterické 

oblasti stehenní kosti, stehenní kosti, krku a bederních obratlů, a pro každou oblast počítá 
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T skóre, které porovnává s T skóre pro mladou dospělou populaci. Z-skóre porovnává 

BMD pacienta s ohledem na věk, pohlaví a etnikum. Je vypočítána směrodatná odchylka 

(SD).  Indikace k vyšetření kostní denzity shrnuje tabulka 1 [11] 

 

Tabulka 1: Souhrn indikací pro vyšetření kostní denzity 

Ženy  Věk ≥ 65 let 

Sekundární osteoporóza 

Postmenopauzální ženy s mikrofrakturami  potvrzenými 

radiograficky (spinální komprese fx) 

Léčba glukokortikoidy trvající déle než 3 měsíce 

Peri- nebo postmenopauzální ženy 

Ženy z menopauzou před 40. rokem 

Rodinná historie osteoporotických fraktur 

Přítomnost rizikových faktorů (viz kapitola 3.1) 

Muži Věk ≥ 70 let 

Muži 50 – 69  let s rizikovými faktory (viz kapitola 3.1) 

Muži a ženy Nízká tělesná hmotnost 

Mikrofraktury 

Kouření 

6 měsíců po zahájení léčby glukokortikoidy (všichni 

dospělí starší než 40 le a dospělí mladší než 40 let 

s vysokým rizikem zlomenin 

 

 Další metodou použitelnou jen pro bederní páteř je kvantitativní počítačová 

tomografie (QCT). Při vyšetření se porovnává naměřená hodnota na páteři 

s hydroxyapatitovým fantomem zalitým v plastiku, který je snímkován současně. QCT 

znamená vyšší radiační zátěž a je méně přesná. Je to ale jediná technika, která separátně 

vyšetří  spongiózní a kortikální kost a umožní tak hodnocení efektu separátně na každé 

komponentě [8]. Jednoduchá fotoabsorpční metoda SXA (single energy X ray 

absorptiometry) je závislá na velikosti vrstvy měkkých tkání a je možné jí použít jen na 

periferních částech těla [8, 15]. 

 Ultrazvukové vyšetření je výhodné pro eliminaci radiační zátěže, umožňuje 

změřit hustotu povrchově uložených kostí, v praxi se nejčastěji používá u kosti patní. 
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Výhodou je nízká cena. UZ vyšetření může být použito ke screeningu osteoporózy. Žádná 

z těchto metod však neumožňuje spolehlivou předpověď rizika zlomeniny [8]. 

2.1.2.2.  Terapie a léčba osteoporózy 

 

 Obecně platí, že pacienti s diagnosticky potvrzenou osteoporózou s nízkým nebo 

vysokým rizikem zlomenin i pacienti s frakturami jsou vždy indikováni pro 

farmakologickou léčbu pomocí analgetik a antiflogistik. Prevence by měla vždy zahrnovat 

dostatečnou pohybovou aktivitu, dostatečný příjem vápníku a vitaminu D v potravě [8, 11].  

Hlavními léčebnými přípravky jsou estrogeny, kalcium, androgeny, bisfosfonáty, 

kalcitonin, vitamin D a fluorid sodný. Antiresorpční léčiva inhibují tvorbu a funkci 

kostních resorpčních osteoklastů, čímž se aktivuje osteoformace na úkor osteoresorpce 

[11].  

 

Antiresorpční terapie 

 

 Nejčastěji používané léky  jsou bisfosfonáty. Bisfosfonáty jsou syntetické 

analogy pyrofosfátu, který se váže na hydroxyapatit, a tím inhibují jejich resorpci. 

Redukují produkci lysozymálních enzymů osteoklastů, mohou indukovat jejich apoptózu a 

diferenciaci z prekurzorových buněk.  Bisfosfonáty jsou dostupné v různých dávkových 

režimech. Mezi další antiresorpční léčiva patří Denosumab, Raloxifen a Kalcitonin [16]. 

Přehled antiresorpčních preparátů využívaných k terapii osteoporózy popisuje tabulka 

(Tabulka č. 2) [11] . 
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Tabulka 2:  Přehled preparátů využívaných v antiresorpční terapii osteoporózy 

(upraveno podle [11, 16]) 

 

Skupina/název Způsob podání Doporučené 

dávkování 

Místo 

účinku 

(redukce 

fraktur) 

Kontraindikace 

Bisfosfonáty 

Alendronát Perorálně 70 mg /  týden vertebrální, 

nevertebrální

, kyčelní 

clearence 

kreatininu < 35 

mL/min, poruchy 

jícnu , deficit 

vitaminu D,  

žaludeční bypass 

Risedronát Perorálně 35 mg/ týden vertebrální, 

nevertebrální

, kyčelní 

clearence 

kreatininu < 30 

mL/min, poruchy 

jícnu , deficit 

vitaminu D,  

žaludeční bypass 

Ibandronát Perorálně 

 

intravenózně 

150 mg/ měsíčně 

( 3 mg po 3 

měsících) 

vertebrální clearencce 

kreatininu < 30 

mL/min deficit 

vitaminu D, 

žaludeční bypass  

Zolendronát Intravenózně  5 mg/rok vertebrální, 

nevertebrální

, kyčelní 

clearencce 

kreatininu < 30 

mL/min deficit 

vitaminu D 

Jiné antieresorpční léky 

Denosumab Subkutánně 60 mg každých 6 

měsíců 

vertebrální, 

nevertebrální

, kyčelní 

Hypokalcemie, 

deficit vitaminu D, 

těhotenství 

Raloxifen Perorálně 60 mg denně vertebrální tromboembolické 

stavy v anamnéze 

Kalcitonin  intranasálně/ 

subkutánně 

200 IU denně vertebrální hypokalcemie, 

deficit vitaminu D 

 

 

Anabolická terapie 

 

 Dva dostupné anabolické látky, teriparatid a abaloparatid jsou peptidovými 

agonisty PTH receptoru, jsou cílená proti osteoblastům [11, 16].  Přehled preparátů 

využívaných v anabolické terapii je v tabulce 3. 
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Tabulka č. 3. Přehled preparátů využívaných v anabolické terapii osteoporózy 

(upraveno podle [11] a [16]) 

 

Skupina/název Způsob 

podání 

Doporučené 

dávkování 

Místo 

účinku 

(redukce 

fraktur) 

Kontraindikace 

Teriparatid subkutánně 1 denně po 

dobu 24 

měsíců 

vertebrální, 

nevertebrální,  

Hypperparathyreoidismus, 

hyperkalcemie, historie 

radiační terapie, Pagetova 

choroba, nespecificky 

zvýšená ALP, kostní 

metastázy 

Risedronát subkutánně 1 denně po 

dobu 24 

měsíců 

vertebrální, 

nevertebrální, 

kyčelní 

Hypperparathyreoidismus, 

hyperkalcemie, historie 

radiační terapie, Pagetova 

choroba, nespecificky 

zvýšená ALP, kostní 

metastázy 

 

 

Vertebroplastika patří mezi metody léčby osteoporotických zlomenin páteře spočívající 

v injekční aplikaci kostního cementu [8].   
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3.  Degenerativní onemocnění kloubního aparátu 

 

Artróza je nezánětlivé degenerativní kloubní onemocnění, charakterizované 

degradací kloubní chrupavky, subchondrální sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami 

měkkých tkání, které zahrnují synoviální membránu, kloubní pouzdro, kloubní vazy i 

svaly. Je to onemocnění velmi časté, kterého s věkem přibývá, postihuje častěji ženy s 

charakteristickými změnami na drobných kloubech rukou, váhonosných kloubech a páteři. 

Bílé plemeno je postiženo častěji, asi 15 % veškeré populace trpí artrózou, u osob starších 

65 let je postižena nadpoloviční většina a nad 75 let dokonce 80 % populace [8]. 

3.1. Osteoartróza 

 

Osteoartróza je degenerativní onemocnění kloubů postihující hlavně kyčle a kolena. 

Osteoartróza kolene postihuje nejenom chrupavku, ale i a okolní tkáně.  Kromě poškození 

a ztráty kloubní chrupavky dochází k přestavbě či oslabení periartikulárních tkání, ale také 

Hoffova tukového tělesa, a v některých případech i k synoviálnímu zánětu [17]. Mezi 

primární příznaky OA patří bolest kloubů, ztuhlost a omezení pohybu. Progrese choroby je 

obvykle pomalá, ale nakonec může vést k selhání kloubů s bolestí a postižením. OA může 

být definována radiologicky, klinicky nebo subjektivně. Nejčastěji se využívá radiologické 

skóre dle Kellgrena a Lawrence (K&L). Celkové stupně závažnosti jsou stanoveny od 0 do 

4 a souvisí s předpokládaným postupným výskytem osteofytů, zúžením kloubní štěrbiny, 

sklerózou a cystami. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje K&L skóre za 

referenční metodu pro posouzení závažnosti osteoartrózy. Ostatní zobrazovací metody, 

např. magnetická rezonance (MRI) jsou považovány za doplňkové [18].  

 

3.1.1.  Etiologie  osteoartrózy  

 

Patologické změny u OA jsou poměrně dobře známy, zejména u pokročilých 

forem. Klinické vymezení choroby je mnohem obtížnější, neboť patologické změny, 

zjistitelné zobrazovacími metodami (RTG, CT, MR), nejsou v korelaci s klinickými 

příznaky. Zdá se, že OA může být celou skupinou vzájemně se překrývajících onemocnění, 

pravděpodobně různé etiologie, které postupně konvergují ke stejnému závěru s podobnou 

morfologií i klinikou. Je zde řada dalších faktorů, které kontrolují závažnost a lokalizaci 

OA, jako jsou systémové, genetické a lokální vlivy (biomechanika, biochemicky 

podmíněné změny). Hlavní těžiště patogeneze OA spočívá v metabolických pochodech 
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poškozené kloubní chrupavky. Hyalinní kloubní chrupavka se skládá z relativně nízkého 

počtu chondrocytů, které jsou obklopeny mezibuněčnou substancí tvořenou kolagenem, 

proteoglykany a ostatními proteiny. Vysoký obsah vody v kloubní chrupavce zajišťuje 

pevnost v tlaku, nutnou k absorbování vysokých zátěží. Mezi chondrocyty není přímý 

mezibuněčný kontakt, jejich výživa se děje difuzí ze synoviální tekutiny, která je pohybem 

vmasírována do kloubní chrupavky [8]. Je publikováno, že první symptomy osteoartrózy 

se objevují asi osm let před endoprotézou kyčelního kloubu a šestnáct let před 

endoprotézou kolene. U mužů se osteoartróza objevuje asi o pět let dříve než u žen [19].   

 

Synoviální tekutina  
 

Synoviální tekutina (synovie) je ultrafiltrátem plazmy, její velmi důležitou složkou 

je kyselina hyaluronová. Synoviální membrána se skládá z A-buněk, což jsou makrofágy 

obsahující lyzozomální enzymy, exokrinních B-buněk, produkujících kyselinu 

hyaluronovou, a C-buněk se smíšenou A i B charakteristikou. Viskozita synovie je 

proporcionální koncentraci kyseliny hyaluronové a stupni její polymerizace. Vysoká 

lubrikační schopnost vazké synovie je nutná k minimalizaci tření mezi kloubními povrchy, 

mezi chrupavkou a menisky i mezi chrupavkou a synoviální membránou. Toto nízké tření, 

nedosažitelné v žádném mechanickém výrobku, je nutné k umožnění pohybů ve značné 

zátěži, neboť klouby jsou ovládány svaly s krátkým ramenem síly a bez nízkého tření by 

vznikaly na chrupavce extremní střižné momenty [8]. Lubrikace mezi kloubními povrchy 

se děje jak povrchovou vrstvou glykoproteinů ( tzv. boundary effect), tak tenkým filmem 

synoviální tekutiny, vytlačené při pohybu tlakem artikulujících povrchů z chrupavky. 

Chrupavčitá vrstva je tenčí v kloubech s vyšší vnitřní stabilitou, např. hlezno nebo loket, a 

silnější v méně stabilním kloubu, např. na kloubní ploše pately. Je rovněž vyšší na 

konvexitě kloubního povrchu (hlavice femuru) a tenčí v centru konkavity. Je pevně 

připojena k subchondrální kosti zónou kalcifikované chrupavky, která je na tenkých řezech 

barvených hematoxylin-eozinem viditelná jako vlnitá modrá linie (tzv. tidemark) [8]. 

 

Kloubní chrupavka je avaskulární, alymfatická a aneurální tkáň tvořená chondrocyty a 

extracelulární matrix (ECM). Hlavní složkou matrix je kolagen, jehož makromolekuly jsou 

uspořádané do příčně pruhovaných fibril, tvořených polypeptidickými řetězci se 

specifickou přítomností hydroxyprolinu a hydroxylyzinu. Tyto řetězce jsou svinuty do 

šroubovice (helixu) a kolagenní fibrily vytvářejí v základní hmotě chrupavky 

trojrozměrnou síť  [8, 17]. Popsáno bylo 14 geneticky rozdílných typů kolagenu, z nichž 

nejvýznamnější je kolagen II. typu, který tvoří více než 50 % suché hmotnosti chrupavky a 
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90 % chrupavkového kolagenu, 10 % představují tzv. minoritní kolageny (konkrétně 

kolageny III, VI, IX a XI). Kolagenní fibrily jsou ve střední části chrupavčité vrstvy 

sloupcovitě uspořádány, směrem k povrchu jsou uspořádány paralelně. Kolem buněk jsou 

fibrily tenčí, periferně jsou hrubší. Tahová síla vláken je dána kovalentními 

intermolekulárními vazbami, kterých přibývá s věkem [8].  Proteoglykany tvoří 

významnou část matrix, vyplňují prostory mezi kolagenními vlákny a chondrocyty. 

Makromolekuly proteoglykanů jsou vysoce hydrofilní a dodávají chrupavce schopnost 

pružné deformace. 90 % z nich tvoří tzv. velké proteoglykany (agrekan), jsou složeny 

z bílkovinného jádra (core protein), na které jsou po stranách navázány dlouhé 

glykosaminové řetězce (chondroitin-4-sulfát, chondroitin-6-sulfát a keratansulfát). 

Molekuly agrekanu nesou záporný náboj (anion), který vzájemným odpuzováním přispívá 

k rezistenci proti kompresi chrupavky. Předčasný terminační kodon na agrekanové mRNA 

ovlivňuje vývoj chrupavky. Selhání produkce agrekanu může mít sekundární účinek na 

kolagen typu II, což ukazuje možnou zpětnovazebnou regulaci vazby kolagenu II na 

extracelulární matrix. 

 Malými proteoglykany jsou decorin a biglykan, které obsahují sulfatovaný 

glykosaminoglykan a jsou označovány jako dermatansulfát [8, 17].  Oblast pericelulární 

matrix a okolí chondrocytů je vyplněna kolagenem IV, fibrilinem a matrilinem. 

Nekolagenní bílkoviny matrix představují fibronektin, anchorin a oligomerická 

vysokomolekulární bílkovina (COMP), která se účastní reparačních procesů a její hladina v 

tělesných tekutinách může být stanovena. Poločas chrupavkových proteoglykanů je asi 25 

dnů, produkty jejich katabolismu jsou z chrupavky uvolňovány do synoviální tekutiny a 

dále degradovány synoviálními buňkami [8]. Metabolismus chrupavky je stimulován 

mechanickým zatížením, detekovaným mechanoreceptory na povrchu buňky 

prostřednictvím mechanotransdukce, Mechanické signály modulují biochemickou aktivitu 

chondrocytů a indukují biosyntézu molekul k zachování integrity tkáně. Povrchové 

mechanoreceptory zahrnují mechanosenzitivní ionty kanály a integriny. Integriny jsou 

transmembránové proteiny, které aktivují vnitřní buněčnou signalizaci [17]. 

Znázornění organizace extracelulární matrix u zdravé a postižené chrupavky je na 

obrázku 2.  Vývoj mikrostrukturních a histologických změn chrupavky, subchondrální 

kosti  a synoviální tekutiny je ukázán na obrázku 3. 
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Obrázek 2: Schematické znázornění organizace extracelulární matrix chrupavky (převzato z 

[17]) 

 

(A)  Zdravá matrix - síť agregátů proteoglykanů zapletená do  kolagenových vláken typu II. matrixové 

metaloproteinázy (MMP) a disintegriny a metaloproteináza s trombospondinem (ADAMTS) jsou znázorněna 

červenými šipkami; 

 

(B) Změna matrix chrupavky  u  osteoartritidy v důsledku  degradací proteoglykanů a štěpením 

kolagenových vláken typu II ADAMTS a MMP. 
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Obrázek 3: Vývoj mikrostrukturních a histologických změn chrupavky,  

subchondrální kosti a synoviální tekutiny (převzato z [17]) 

 

(A) Normální zdravá chrupavka bez patologických změn 

(B)  Časná osteoartróza s počínajícími změnami 

(C)  Pozdní  osteoartóza s významnými degenerativními změnami 
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Na regulaci homeostázy se za fyziologických i patologických stavů podílejí cytokiny a 

enzymy, které štěpí makromolekulární složky základní hmoty chrupavky [8, 17]   

Cytokiny jsou solubilní mediátory, které zajišťují „signalizaci“ mezi chondrocyty a 

matrix.  Pro chrupavku jsou významné interleukiny, (konkrétně zánětlivé IL-1, IL-6, IL-8, 

IL-17 a protizánětlivé IL-1Ra, IL-4, IL-10 a IL-13 ), interferony a další peptidické růstové 

faktory [17].  Matrix dospělé chrupavky je relativně acelulární, chondrocyty zabírají jen asi 

2 % jejího objemu. Největší nahloučení buněk je při povrchu. Chondrocyty přímo 

kontrolují proces chrupavčité remodelace syntézou a sekrecí extracelulární matrix, 

degradačních enzymů i aktivátorů a inhibitorů těchto enzymů. Mají vysokou intenzitu 

aerobního i anaerobního metabolismu [8]. Významnými degradačními enzymy jsou 

MMPs – matrix metaloproteinázy (kolagenáza, želatináza, stromelyzin), které obsahují 

iont zinku a mají schopnost rozkládat většinu makromolekul matrix. MMPs jsou hlavním 

destrukčním činidlem v patofyziologii artrózy, mohou být secernovány různými buňkami 

pojiva i leukocyty při zánětlivé infiltraci. Jejich aktivita je blokována specifickými 

inhibitory o malé molekulové hmotnosti, které se mohou volně pohybovat v matrix (tissue 

inhibitor of metalloproteinase – TIMP-1 a TIMP-2). Homeostáza matrix, jak již bylo 

zmíněno, je regulována různými proteiny, růstovými faktory a cytokiny. Růstové faktory 

podporují tvorbu matrix, cytokiny jako interleukin a další stimulují její degradaci, indukují 

tvorbu kolagenázy a prostaglandinů [8]. Zvláštní roli v metabolismu chrupavky má oxid 

dusnatý (NO), tvořený v savčích buňkách účinkem enzymu NO-syntázy (NOS) oxidací L-

argininu za současného vzniku L-citrulinu. NOS existuje ve třech izoformách – neuronální, 

inducibilní a endotelová. Účinek NO v cílových tkáních závisí na jeho koncentraci. V řadě 

případů má proto jeho molekula úlohu protektivní i toxickou. Ve vysokých koncentracích 

reaguje NO s kyslíkem a především s kyslíkovými radikály za vzniku vysoce 

cytotoxických sloučenin (např. peroxynitrit) [8]. Jedním z možných mechanismů toxického 

působení peroxynitritu je nitrace tyrozinu na nitrotyrozin, který byl prokázán 

v aterosklerotických plátech, při plicním zánětu i v synoviální tekutině u osteoartrózy. 

Hladina nitrotyrozinu může sloužit jako míra oxidativního poškození tkáně. Zdrojem NO 

v kloubu jsou chondrocyty, synovialocyty, žírné buňky i leukocyty zánětlivého infiltrátu 

[8]. Na vzniku a průběhu OA se může podílet několika způsoby: vyvolává vazodilataci, 

zvyšuje permeabilitu cév, stimuluje uvolňování TNF (tumor necrosis factor) a interleukinu 

1 (IL-1). Nejvýznamnější působení NO se odehrává zřejmě v chrupavce, kde vyvolává 

řadu katabolických procesů, vedoucích v konečné fázi k destrukci matrix. Mezi ně patří 

inhibice syntézy kolagenu a proteoglykanů, modulace metaloproteináz, degradujících 
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molekuly kolagenu, zvýšení citlivosti chrupavky k poškození jinými kyslíkovými radikály, 

inhibice polymerizace aktinu a vyvolání apoptózy [8]. Osteoartritická chrupavka spontánně 

produkuje v tkáňové kultuře NO v mikromolárních koncentracích, kdežto zdravá 

chrupavka pouze po stimulaci cytokiny. Dospělá kloubní chrupavka nemá ani cévní, ani 

nervové zásobení, a tím má i špatnou tendenci ke zhojení. Částečně penetrující defekty 

chrupavky v experimentu přetrvávají morfologicky nezměněny po dobu 6 měsíců a velmi 

pravděpodobně i déle. Okrsky poškozené kloubní chrupavky jsou důležité charakteristické 

rysy v patologii OA. Fundamentální proces, který rezultuje v kloubní destrukci, je 

výsledkem dysbalance mezi anabolickými a katabolickými pochody. Extracelulární matrix 

chrupavky je degradována proteinázami, které jsou indukované cytokiny. Cytokiny také 

brzdí funkci chondrocytů při obnově integrity extracelulární matrix. Kromě cytokinů se na 

patogenezi osteoartrózy podílejí také některé aktivované faktory komplementu (např. 

fibromodulin, malé proteoglykany bohaté na leucin – SLRP, chrupavkový oligomerní 

protein- COMP, C3b složky komplementu) které se podílejí na řízení zánětu a modulaci 

imunitní odpovědi [17]. 

 Rovněž mechanické faktory hrají nesporně důležitou roli při destrukci chrupavky. 

Tyto biochemické pochody vytvářejí podmínky pro vývoj závažnějších morfologických 

změn, které jsou popisovány jako nemorfologické (preradiologické) stadium osteoartrózy. 

OA však není lokalizována na nemocný okrsek chrupavky, ale zřejmě je nemocí celého 

synoviálního kloubu. Tak např. subchondrální skleróza je časnou známkou OA a 

pravděpodobně předchází změnám na chrupavce.  

Kostní novotvorba je důležitým faktorem v patofyziologii OA. Pacienti s OA mají 

tendenci k relativně vysoké kostní denzitě, naproti tomu pacienti s osteoporózou trpí 

artrózou méně, než by se očekávalo. Novotvorbou kosti se rozšiřuje kloubní povrch, tvoří 

se osteofyty. V kyčli dochází k lateralizaci hlavice, protože v centru acetabula se 

tvoří¨nová kost. Konečně u pokročilé OA s tvorbou nové kosti v bazálních vrstvách 

kalcifikované chrupavky je rozšířená hraniční zóna (tidemark). Je měněna i architektonika 

kloubních kondylů, je zvýšen i kostní obrat, který je součástí patofyziologického procesu 

rozvoje choroby. Chrupavka, která je podepřena abnormálně denzní kostí, je vystavena 

nadměrným tlakům, které přispívají k její degeneraci. Navíc degenerace chrupavky snižuje 

její schopnost přenášet zatížení, a tím se vytvářejí okrsky zvýšeného bodového zatížení. 

Pokračující degenerace chrupavky vede k uvolnění růstových faktorů, což nadále 

podporuje lokální tvorbu kosti a vrůstání cév do chrupavky. Abnormální chrupavka 

podléhá abrazi v místech největšího zatížení a je obnažena subchondrální kost, ve které se 



 25 

 

 

tvoří subchondrální cysty jako výsledek vnikání synovie do spongiózní kosti. Tyto cysty 

oslabují nosnost kosti, která kolabuje. Současně se tvoří v méně zatížených místech nová 

kost ve formě osteofytů. Tyto osteofyty překrývají částečně ještě intaktní okrsky kloubní 

chrupavky, tvoří nové kloubní povrchy, kryté tenkou vrstvou vazivové chrupavky. 

Výsledkem je zvětšený, deformovaný, ztuhlý a bolestivý kloub. Současná produkce 

prostaglandinů v důsledku tvorby MMPs exacerbuje zánětlivé změny, stimuluje resorpci 

kosti a moduluje imunitní odpověď. Právě prostaglandiny jsou odpovědny za řadu 

příznaků OA. 

 

Rizikové faktory osteoartrózy 

 

Rizikové faktory pro OA zahrnují věk, pohlaví, genetickou predispozici, poruchy 

biomechaniky, úraz, obezitu, ale i etnické a geografické vlivy. Je popisován významný 

výskyt osteoartrózy u pacientů s obezitou (BMI > 30) a u pacientů po menisektomii [19]. 

Je zmiňován i vliv genetických predispozic zahrnujících defekty v genech zodpovědných 

za katabolické děje probíhající v chondrocytech chrupavky či posttranslační modifikace 

[17, 20]. Choroba je neobvyklá u osob mladších 40 let, zato ale je nejčastějším chronickým 

onemocněním v pozdějším věku. Více než 80 % osob starších 75 let je postiženo. Přesný 

mechanismus tohoto stárnutím podmíněného rozvoje OA není znám, jednou z možných 

příčin je snížená buněčná odpověď na růstový hormon a rovněž snížená odpověď na 

inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF-1). Ten stimuluje produkci proteoglykanů a 

kolagenu a stimuluje tvorbu buněčných receptorů (tzv. integrinů), důležitých pro tkáňovou 

reparaci [8].  

Primární generalizovaná osteoartróza (PGOA) se objevuje u žen středního věku 

a manifestuje se nodulární artrózou distálních IP kloubů rukou. V genomu pacientů s OA 

byla nalezena mutace, která nahrazuje cystein argininem v pozici 519 v genu prokolagenu 

II (COL2A1).  Generalizovaná OA je heterogenní choroba, mutace v jiných genech může 

rovněž vést ke stejnému fenotypu. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži, mají 

častěji postižen větší počet drobných kloubů a častěji si stěžují na ranní ztuhlost, otoky 

kloubů a noční bolest. Před 45. rokem věku je prevalence u žen nižší než u mužů, po 55. 

roce se prudce zvyšuje počet postižených žen a narůstá zejména postižení kolenních 

kloubů. Je to spojeno s postmenopauzálním deficitem estrogenu [8]. V praxi je znám 

příznivý vliv substituční hormonální terapie na nosné klouby. Recentně byly v 

chondrocytech objeveny estrogenové receptory potvrzující domněnku o regulačním vlivu 
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estrogenu na dospělou chrupavku. Vyšší věk je jistě nejzávažnějším rizikovým faktorem 

pro rozvoj OA, ale nelze to zjednodušit na prostý výsledek stárnutí. Stárnoucí chrupavka se 

senescentními chondrocyty je tenčí, její povrch je méně hladký, barva kalně žlutá v 

porovnání se zářivě bílou u mladých. Často jsou nalezeny osteofyty, které jsou ale menší 

než u OA. Vyšetřením staré chrupavky lze zjistit ztrátu pravidelného uspořádání fibril 

kolagenu II, zvláště v povrchové vrstvě chrupavky. Relativně je zvýšen obsah chondroitin-

6-sulfátu v porovnání s chondroitin-4-sulfátem a zvětšeny jsou řetězce 

keratansulfátu,molekulová hmotnost agrekanu je snížena, ale pevnost a tvrdost chrupavky 

není věkem příliš ovlivněna. Integrita matrix je zachována, chondrocyty kontrolují její 

homeostázu. V kontrastu k stárnoucí chrupavce je chrupavka u OA velmi nepravidelná, 

fibrilovaná a hypertrofická v nezatížených okrscích, v místech větší zátěže dochází k 

subchondrální skleróze. Na okrajích kloubních ploch se tvoří hypertrofické osteofyty, které 

nikdy nejsou vidět u prostého stárnutí [8].  

Apoptóza, programovaná buněčná smrt, je dalším molekulárním mechanismem se 

vztahem k degradaci chrupavky. V osteoartritické chrupavce dochází k apoptóze u 22 % 

chondrocytů, ve zdravé je to u méně než 5 %. Tento proces je doprovázen úbytkem matrix 

a deplecí proteoglykanů. Sled patologicko-anatomických změn chrupavky u OA je možné 

shrnout následovně [8]: 

1. První fází makroskopických změn je změknutí chrupavky, které je do značné 

míry podmíněno biochemickými procesy a projevuje se změnou průhlednosti a pružnosti. 

Původně čirá chrupavka se kalí, stává se matnou, je snížen počet biochemicky 

plnohodnotných agregátů s omezením schopnosti vázat vodu, chrupavka tím ztrácí 

pružnost a odolnost vůči mechanické zátěži. Tvoří se abnormální kolageny typu I a III, 

chondrocyty rovněž začínají syntetizovat embryonální typ kolagenu s řetězci II-α [8].  

2. Další, makroskopicky zřetelnou fází degenerativního procesu je fibrilace 

chrupavky, následovaná fragmentací až ulcerací s obnažením subchondrální kosti. 

Váhonosná funkce chrupavky je vyřazena, dochází k mikrofrakturám subchondrální 

trabekulární kosti s tvorbou subchondrálních cyst, jejichž stěny kolabují a podílejí se na 

deformačních změnách kloubního povrchu. V subchondrální kosti se tvoří nová kost v 

důsledku hojení mikrofraktur. Hypertrofovaná synoviální tkáň přerůstá na okrajích při 

úponu kloubního pouzdra kloubní plochu a invazí novotvořených cév do ještě zdravé, 

avaskulární chrupavky vznikají osteofyty, tvořené vláknitou kostí [8]. 

Osteofyty jsou pokryty neosifikovanou měkkou vazivovou tkání, v níž probíhá 

proces enchondrální osifikace. Růst osteofytů pokračuje, není-li mechanicky omezován 
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okolními tkáněmi, jejich kolagen má charakter embryonálního chrupavkového kolagenu II-

α.  

K patologii chrupavky přistupují i změny synovie a kloubního pouzdra, které 

mohou být příčinou větších klinických obtíží než změny chrupavky samotné. Důležitou 

roli zde hraje chronická synovialitida, která je morfologicky prakticky nerozlišitelná od 

revmatoidní artritidy. Všeobecně se uznává, že synovialitida u osteoartrózy je méně aktivní 

než u RA, což se projevuje i nízkým počtem buněčných elementů v synoviální tekutině u 

OA. V synoviální tkáni u OA nejsou přítomny plazmatické buňky, které produkcí 

protilátek významně přispívají k patogenezi RA. U obou onemocnění je kloubní pouzdro 

infiltrováno T-lymfocyty. Zánětlivá reakce u OA vzniká patrně jako reakce na dráždění 

detritem i humorálními faktory [8].  
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4. Laboratorní vyšetření v diagnostice chorob pohybového ústrojí 

Pohybové ústrojí mohou postihovat onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida – 

RA, dna), degenerativní (osteoartróza, osteoporóza), infekční (septická artritida, reaktivní 

artritidy) či autoimunitní (systémová revmatická onemocnění s muskuloskeletálními 

projevy – např. systémový lupus erythematodes, chronické střevní záněty atd.).  

Laboratorní testy mají v ortopedii pomocný význam, některé z nich však patří ke 

standardnímu vyšetření každého pacienta. Pomáhají upřesnit spolu se souborem klinických 

příznaků diagnózu, stanovují aktivitu onemocnění a v neposlední řadě slouží i ke kontrole 

úspěšnosti léčby nebo jejích nežádoucích účinků [8].    

4.1. Materiál k laboratornímu vyšetření 

Materiál k laboratorní diagnostice můžeme získat buď přímo odběrem tkáně 

pohybového aparátu (kloubní výpotek, svalová biopsie, synoviální tekutina) nebo nepřímo 

odběrem krve, moči, stolice [21].  

4.1.1. Vyšetření kloubního výpotku 

Při zánětu, traumatu či degenerativních změnách v kloubu se může vytvářet 

výpotek. Odběr výpotku se provádí aspirací synoviální tekutiny jehlou. 

Z makroskopického hlediska můžeme po posouzení barvy, zákalu a viskozity usuzovat na 

charakter výpotku již při odběru vzorku (viz tab. 4) [21]. 

Tabulka 4:    Sledované parametry v punktátu [21] 

Typ punktátu Normální Nezánětlivý Zánětlivý Septický Hemorhagický 

Barva Slámová Slámová Žlutá,bílá Žlutá,bílá, 

zelená 

Červená, 

Oranžová 

Zákal Průzračný Opalescentní Průsvitný Průhledný Průsvitný 

Viskozita Vysoká Vysoká Nízká Nízká Střední 

Počet jaderných 

buněk 

≤ 200/ul ≤ 2000/ul 2000-75000/ul >60000/ul Přítomnost 

erythrocytů 

Polymorfonukleáry < 25% < 25% >50% >75% Odpovídá krev. 

Obrazu 

 Po zjištění charakteru výpotku můžeme na diagnózu usuzovat dle následující tabulky 5: 
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Tabulka 5: Charakter výpotku vzhledem k diagnóze 

Nezánětlivý Osteoartróza                                          

Traumatická artropatie                        

Disekující osteochondritida            

Chondromatóza                               

Amyloidóza                                               

Aseptická nekróza 

Zánětlivý Revmatoidní artritida (RA)                       

Psoriatická artritida                            

Ankylozující spondylitida                    

Reaktivní artritida (ReA)                             

Dna, pseudodna                                             

Ulcerózní kolitida                                           

Morbus Crohn                                               

Systémový lupus erythematodes 

Septický TBC artritida 

Hemorhagický Neuroartropatie                                  

Charcotův kloub                                        

Krevní dyskrazie                                          

Pigmentová vilonodulární synovitida      

Hemangiom 

 

4.1.2.  Kultivační vyšetření v diagnostice chorob pohybového ústrojí 

 

Kultivační vyšetření je přínosné, pomýšlíme-li na zánětlivé onemocnění kloubu. 

Kloub může být postižen mikroorganismem přímo (septické artritidy) nebo nepřímo 

(reaktivní artritidy) [21]. 
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 4.1.3 Vyšetření krve a moči v diagnostice chorob pohybového aparátu 

 

Základní sledované parametry 

 

Kalcémie (Ca):  Referenční rozmezí: do 60 let:  2,05–2,54 mmol/l nad 60 let:  2,05 -2,40 

mmol/l, ionizované Ca: do 60 let:   1,13–1,32 mmol/l, 60 – 90 let: 1,16 – 1,29 mmol/l, nad 

90 let:1,12 – 1,32 mmol/l [22]. 

 Stanovení hodnoty sérového kalcia je základním vyšetřením při diagnóze 

metabolických osteopatií. Fyziologicky je účinný pouze ionizovaný podíl (55 %) 

z celkového Ca, 40 % je vázáno na plazmatické bílkoviny. Při interpretaci naměřených 

hladin Ca v séru musíme proto přihlédnout ke koncentraci bílkovin v séru i ke změnám 

vazby Ca na bílkoviny při acidóze či alkalóze. Koncentrace celkového vápníku je 

nejčastěji snížena při hypoparatyreóze, poruchách střevní resorpce, chronické renální 

insuficienci a pankreatitidě, dále např. při pseudohypokalcemii, která odráží sníženou 

hladinu albuminu, hypomagnezémii, pokročilé osteomalacii. Hyperkalcémii nacházíme 

nejčastěji při hyperparatyreóze způsobené adenomem příštítných tělísek, hyperplazií 

příštítných tělísek nebo související hypofosfatémii, u nádorů produkujících parathormon 

(PTH), u metastatických kostní ch nádorů (plic, prsu, štítné žlázy, ledvin, jater a slinivky 

břišní), Hodgkinova lymfomu, leukémií a non-Hodgkinova lymfomu, u mnohočetného 

myelomu s rozsáhlou destrukcí kostí, dále například u granulomatózních onemocnění 

(např. Tuberkulóza, sarkoidóza), toxikózy štítné žlázy, Pagetovy choroba kostí (Pagetova 

choroba bývá doprovázena vysokými hladinami alkalické fosfatázy), idiopatické kojenecké 

hyperkalcémie, u zlomenin kostí, při prodloužené imobilizaci, u nadměrného příjmu 

vitaminu D, po transplantaci ledvin [8, 23]. 

 Kalciurie:  Referenční rozmezí:   2,4–7,2 mmol/l za 24h [22].  

 Vylučování kalcia močí závisí na typu stravy a jeho sérové koncentraci. 

Hyperkalciurie  přináší podezření na hyperparatyreózu, akutní osteoporózu, mnohočetný 

myelom, maligní tumory s metastázami do skeletu a je typická pro osteomalacii 

podmíněnou hypovitaminózou D, sarkoidózu, osteolytické kostní metastázy (karcinom, 

sarkom), mnohočetný myelom, Pagetovu nemoc, tubulární acidózu ledvin, Fanconiho 

syndrom, intoxikaci vitaminem D, idiopatickou hyperkalciurii, thyreotoxikózu [8, 23].  

Fosfatémie (P):  Referenční rozmezí: do 60 let:  0,65–1,61 mmol/l, 60 – 90 let: 0,74 – 1,29 

mmol/l, nad 90 let: 0,71 – 1,36 mmol/l   (děti až 2,58  mmol/l) [22].  
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Hodnocení provádíme s přihlédnutím k hodnotám kalcia, hemolýza vede k falešně 

vyšším hodnotám. Hyperfosfátemie se manifestuje u renální insuficience, 

hypoparathyreózy a pseudohypoparatyreózy, Pagetovy choroby, u kostních nádorů a 

metastáz, onemocnění jater a cirhózy, akromegalie a po srdeční resuscitaci. 

Hypofosfatémie vede k podezření na osteomalacii a rachitidu, dále vzniká při 

hyperinsulinismu, těžké podvýživě, malabsorpci, septikemii, alkoholické jaterní cirhóze [8, 

23].  

Fosfaturie:  Referenční rozmezí:  16–64 mmol/l za 24 h [22].  

Odpad fosfátů se řídí denním rytmem a je výrazně závislý na složení potravy. 

Snížené vylučování je časté u chronických onemocnění ledvin, hypoparatyreózy a jaterních 

lézí.  Hyperfosfaturii nacházíme při primární hyperparatyreóze, osteomalacii, 

osteolytickém procesu a při insuficienci proximálních tubulů ledvin (fosfátový diabetes) 

[8, 23].  

Parathormon:  Referenční rozmezí:   1,3–7,6  pmol/l [22].  

Hormon produkovaný příštítnými tělísky, slouží k udržení normokalcémie 

především při nízkém přívodu vápníku: aktivuje osteoklasty, v ledvinách snižuje kalciurii, 

mobilizuje vápník z kostí a podporou tvorby metabolitů vitaminu D zlepšuje jeho resorpci 

ve střevě.   Zvýšené hladiny parathormonu nacházíme u primární hyperparatyreózy, 

pseudohyperparatyreózy a také při poranění míchy. Snížené hodnoty u hypoparatyreózy 

(Gravesovy choroby), neparatyroidní hyperkalcémie, sekundární hypoparatyreózy 

(chirurgické), dále při deficitu magnesia, u sarkoidózy a při  hypertyreóze [8, 23].  

Vitamin D (kalcitriol):  Referenční rozmezí:    40 –150 pmol/l [22]. 

Vlivem zvýšené resorpce ve střevě dává k dispozici vápník potřebný ke kalcifikaci 

osteoidu vytvořeného osteoblasty. Účinnou formou je 1,25-(OH)2-D3. K onemocnění z 

nedostatku vitaminu D může docházet při jeho nízkém příjmu v potravě dále při užívání 

antikonvulziv, nebo při poruše hydroxylace při onemocnění jater a ledvin. Dochází 

k měknutí kostí (osteomalacii), neboť nemůže dojít k osifikaci osteoidu, Snížené hladiny 

vitaminu D se objevují také u familiární hypofosfatemické křivice, malabsorpčního 

syndromu či jaterních onemocnění [8, 23].  
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Ukazatele kostní novotvorby  

 

Alkalická fosfatáza (ALP):  Referenční rozmezí: do 60 let: 0,66–2,20 μkat/l, 60 -90 let: 

0,88 – 2,35 μkat/l, nad 90 let: 0,72 – 2,67 μkat/l (děti až do 8 μkat/l), kostní izoenzym:  

Muži nad 25 let: 0,25 -0,69 μkat/l, ženy nad 25 let: 0,19 -0,51 μkat/l [22]. 

ALP je produktem osteoblastů a informuje o jejich aktivitě. Zvýšené hodnoty 

najdeme u všech stavů se zvýšeným kostním obratem (osteomalacie, Pagetova choroba, 

metastatické postižení kostí, hyperparatyreoidismus), dále u zánětlivých střevních chorob, 

při těhotenské toxikóze a u dětí v adolescenci. Snížení pozorujeme u hypotyreózy, 

familiární hypofosfatázie, malnutrice a achondroplazie [8, 23]. 

Osteokalcin (OC):  Referenční rozmezí:  3,1 –13,7  μg/l [22].  

Tato nekolagenní kostní bílkovina vzniká v osteoblastech a je indikátorem jejich 

činnosti. Hladiny stoupají u Pagetovy choroby, hyperparatyreózy, akromegalie a kostních 

metastáz, sérové hodnoty pomáhají odlišit onemocnění s nízkou, normální a zvýšenou 

kostní novotvorbou. Snížené hladiny jsou u  hypoparathyreoidismu a u defektu růstového 

hormonu [8, 23]. 

 

Ukazatele kostní  resorpce  
  

Hydroxyprolin v moči:  Referenční rozmezí:  5–25 mg/24 h/m3[8].  

Hydroxyprolin je degradační produkt kolagenu kostní matrix (ale i kloubní 

chrupavky), není specifický. Zvýšené hodnoty nacházíme u osteomalacie a 

hyperparatyreoidismu. Snížené hodnoty jsou u hypopituitarizmu a hypoparathyreoidismu 

[8, 23]. 

Kyselá tartarát-rezistentní fosfatáza (TRAP):  Referenční rozmezí:  0–100 nkat/l [8].  

Odráží aktivitu osteoklastů. Nevylučuje se močí, proto jsou její sérové hodnoty 

diagnostické i u renálních osteopatií (metastázy, renální osteodystrofie, hyperparatyreóza) 

[8, 23]. 

Pyridinolin, deoxypyridinolin:  Referenční rozmezí: 5–15 nmol/mmol kreatininu [8].  

Jde o neštěpitelné příčné vazby kolagenu vylučované do moče. Deoxypiridinolin je 

součástí kolagenu kostní tkáně a využívá se především jako ukazatel úspěšnosti 

antiresorpční 

terapie [8, 23]. 
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Vyšetření aktivity zánětu a patologického procesu 

 

K běžně používaným vyšetřením patří sedimentace erytrocytů, tzv. proteiny akutní 

fáze (CRP, ceruloplazmin) a stanovení krevního obrazu a diferenciálu.  

Sedimentace erytrocytů (FW, ESR):  Referenční rozmezí (=1-hodinové hodnoty při 

20ºC+5 ºC): muži 3 – 8 mm, (mezní hodnota až 10 mm), ženy 6 – 11 mm (mezní hodnota 12 

-15 mm) [22]. 

Podkladem zrychleného klesání erytrocytů je zvýšená koncentrace především 

fibrinogenu, globulinů a dalších patologických proteinů v séru. Sedimentace je zvýšená u 

akutních i chronických zánětů, u většiny maligních a nekrotizujících procesů. Návrat k 

normě pozorujeme až delší dobu po klinickém uzdravení. Výrazné zvýšení pozorujeme bez 

lokální známky zánětu u pacientů s naloženou zevní fixací i po endoprotézách velkých 

kloubů [8, 23].  

Jako bílkoviny akutní fáze označujeme plazmatické proteiny, jejichž hladina se 

může při vzplanutí akutního zánětu nebo při akutní exacerbaci chronického procesu v 

organismu i několikanásobně zvýšit. Vzestup koncentrace je podmíněn jejich zvýšenou 

syntézou v játrech. Obecně hladina těchto proteinů koresponduje s aktivitou procesu lépe 

než sedimentace [8, 23]. 

C-reaktivní protein (CRP):  Referenční rozmezí: 0 – 5 mg/l [23]. 

Tato frakce ze skupiny γ-globulinů je typickou bílkovinou akutní fáze a citlivým 

markerem infekčních i neinfekčních zánětlivých procesů a tumorů. Prokazatelný vzestup 

jeho hladiny může nastat již 6 hodin po začátku působení cizorodé substance [8, 23]. 

Antistreptolyzin O (ASLO):  Referenční rozmezí:  < 200 U/ml [8]. 

Zvýšení titru antistreptolyzinu ukazuje na krátkodobě proběhlou či perzistující 

infekci β-hemolytickým streptokokem, nejčastěji angínu. Tato iniciální infekce může být 

po 1–4 týdnech latence následována revmatickou horečkou. Při akutní febris rheumatica je 

titr antistreptolyzinu mnohonásobně zvýšen (více než 1000 U/ml). K nespecifickému 

zvýšení může dojít u hyperlipoproteinémií, u akutní glomerulonefritidy  [8, 23]. 

Elektroforéza sérových bílkovin:  Referenční rozmezí: albumin 54 – 65 %, α1-globulin  

3 –5 %, α2-globulin 6 – 10 %, β-globulin 9–15 %, γ-globulin (13 –22 %)[22]  

Elektroforéza je metoda dělení sérových bílkovin na základě jejich rozdílné 

pohyblivosti v elektrickém poli. Proteiny se rozdělí na frakce: albumin, α1, α2, β a γ-

globuliny. U akutních zánětů jsou v důsledku zvýšení sérové koncentrace proteinů akutní 

fáze zvýšeny frakce α1 a α2‑globulinů. Pozdní stadia akutních zánětů a záněty chronické se 
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vyznačují vzestupem koncentrace γ-globulinů, který je provázen kompenzatorním 

poklesem hladiny albuminu [8, 23]  

 

Imunologická vyšetření 

 

Imunitní reakce jsou součástí patogeneze mnohých onemocnění pohybového 

aparátu. Z hlediska diagnostiky je významné měření protilátek. 

Revmatoidní faktory (RF):  Referenční rozmezí: 0-15 kU/l [24] 

Jako revmatoidní faktory nazýváme protilátky (nejčastěji třídy IgM), které reagují s 

antigenní determinantou části molekuly IgG. Místem syntézy je především zánětem 

změněná synoviální tkáň a lymfatické uzliny. Třída IgM RF je sérologickým 

diagnostickým kritériem revmatoidní artritidy. Jejich průkaz se provádí latex fixačním 

testem, přičemž za pozitivní se považuje titr vyšší než 1 : 80 (značí nejvyšší ředění séra, při 

kterém je ještě přítomna aglutinační reakce). Z dalších chorob je zvýšená hladina přítomna 

u systémového lupus erythematosus (SLE), sklerodermie a myozitidy [8, 23]. 

Antinukleární protilátky: Referenční rozmezí - titr 1:80 [25]. 

Antinukleární protilátky (ANA) představují pojmenování pro celou skupinu 

autoprotilátek namířených proti orgánově nespecifickým buněčným antigenům. Jejich 

klinický význam spočívá v pomoci při diagnostice systémových onemocnění, stanovení 

aktivity a prognózy choroby i možnosti předpovědět relaps nemoci. Metody stanovení jsou 

nejčastěji imunofluorescenční či metodou ELISA. Anti‑DNA protilátky jsou specifické pro 

SLE, u juvenilní idiopatické artritidy (JIA) znamená jejich přítomnost zvýšené riziko 

chronické uveitidy [8, 23]. 

HLA system (human leucocyte antigens)  

Jde o hlavní systém tkáňové slučitelnosti (histokompatibility) u člověka. Velká část 

těchto antigenů je asociována s jednotlivými chorobami. Nejvýznamnější antigen HLA-

B27 je sdružen v 90 % s diagnózou juvenilní ankylozující spondylitidy, v asi 60 % s 

psoriatickou artritidou, u JIA je to kolem 45 %. Nález těchto antigenů již v počátečních 

stadiích choroby bez často dosud nepřítomných typických klinických znaků může 

diagnostikování revmatického procesu výrazně upřesnit. Je však nutné zdůraznit, že pouhá 

pozitivita HLA antigenu k potvrzení diagnózy nestačí [8, 23].  
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Další biochemická vyšetření 

 

Kyselina močová:  Referenční rozmezí: muži do 60 let: 200-420 µmol/l, muži 60-90 let: 

250 – 476 µmol/l, muži nad 90 let: 208 – 494 µmol/l, ženy do 60 let: 140 -340 µmol/l, ženy 

60 – 90 let: 208 -434 µmol/l, ženy nad 90 let: 131 – 458 µmol/l [22]. 

Kyselina močová je konečný metabolit degradace purinů, při přesycení její 

koncentrace v plazmě dochází k vypadávání krystalů urátu (krystaly indukovaná 

artropatie). U primární dny dochází k tomuto stavu vrozenou metabolickou poruchou 

vylučování kyseliny močové, které probíhá z převážné části ledvinami, nebo její 

nadměrnou syntézou. Dnu sekundární, vznikající nadměrným rozpadem nukleoproteinů 

(polycytémie, leukémie, cytostatická terapie), odlišíme vyšetřením urikosurie. Jsou 

pozorována onemocnění dnou s normální hladinou kyseliny močové a naopak její zvýšené 

hladiny bez klinických příznaků onemocnění [8, 23]. 

          

     4.1.4.  Nově vyšetřované biomarkery v diagnostice chorob pohybového ústrojí 

 

 V současné době jsou publikovány práce popisující řadu  biomarkerů, které se 

zdají být slibnými v diagnostice chorob pohybového ústrojí. Přehled nových biomarkerů je 

znázorněn v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Přehled nově vyšetřovaných biomarkerů v diagnostice chorob 

pohybového ústrojí (upraveno dle [4]) 

Degradační enzymy 

ADAMTS 4,5, Autotaxin, TG2 

Matrixové molekuly 

CIM, C2C, C2M, C3M, C-Col10, CRPM, CS846, Fib3-1, HA, PIIANP, PIIIANP, ucMGP 

Jiné molekuly 

15-HETE, Alanin, Arginin, CD14, CD163, CD40, FABP4, Ghrelin, Haptoglobin, LBP 

kyselina sialová, taurin, gama-aminobutyrát, Periostin 

Regulační proteiny 

Adiponektin, Adipsin, Atropin, Angiopoietin-2, Β-catenin,  BMP-2, BDNF, CCL2, CGRP 

CXCL12, DKK-1, FGF-23, Follistatin, Fractalkin, Gremlin -1,  Leptin, miRNA, 

Transktripční faktor 4, PRDX6, TSG6 
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TG2– tkáňová transglutamináza; ADAMTS – Disintegrin a metaloproteináza s motivem trombospondinu; 

CIM, C2C, C2M, C3MCCol10- degradační produkty kolagenu;CRPM- degradační produkt C—reaktivního 

proteinu; CS846-Epitop chondroitinsulfátu;Fib - fibulin; HA – kyselina hyaluronová; PIIANP – N-terminální 

propeptid kolagenu IIA; PIIIANP – N-terminální propeptid kolagenu III; ucMGP – podkarboxylovaný 

matrixový GIa protein; 15-HETE – hydroxyeikosatetraenová kyselina; CD-  buňky CD diferenciačního 

systému; FABP4- vazebný protein pro  mastné kyseliny; LBP – lipopolysacharidový vazebný protein;  

BMP2- kostní morfogenní protein; BDNF- mozkový neurotrofní faktor; CCL2, CXCL12 – chemokinové 

ligandy; CGRP-  regulační peptid pro kalcitonin; DKK-1 -  Dickkopf protein;FGF-23 – fibroblastový růstový 

faktor-23; miRNA – mikro RNA; PRDX6 – peroxiredoxin-6; TSG6 -  tumor necrosis faktor- indukovaný gen 

6. 

 

 Následující kapitoly budou věnovány dvěma nově vyšetřovaným biomarkerům, 

které byly hlavním tématem předkládané práce konkrétně liporoteinové fosfolipase A2 a 

kyselině hyaluronové.  

4.1.4.1.  Lipoproteinová fosfolipáza A2 jako marker metabolických onemocnění 

 

 Fosfolipáza A2 spojená s lipoproteiny (Lp-PLA2) je cirkulující enzym patřící do 

rodiny proteinů fosfolipázy A2 se společnými enzymatickými aktivitami.  Jedná se 

zejména  kalciumdependentní sekreční fosfolipázy a cytosolické fosfolipázy. Cytosolické 

fosfolipázy přednostně hydrolyzují fosfolipidy obsahující kyselinu arachidonovou a hrají 

klíčovou roli v biosyntéze eikosanoidů včetně prostaglandinů a leukotrienů. Hydrolýza 

vede k uvolňování volné kyseliny arachidonové, která je následně metabolizována na 

prostaglandiny. Prostaglandiny (konkrétně prostaglandin E2) jsou produkovány osteoblasty 

a podílí se na stimulaci kostní resorpce [26] .   Lipoproteinová fosfolipáza A2 asociovaná 

s lipoproteiny (PLA2 (iPLA2) a také PLA2) patří do skupiny kalcium nondependentních 

acetylhydroláz (EC 3.1.1.47) katalyzujících degradaci faktoru aktivujícího destičky (PAF) 

na neaktivní produkty prostřednictvím hydrolýzy acetylové skupiny v poloze sn-2, tím 

dochází k syntéze biologicky neaktivní produktů LYSO-PAF a acetátu [27],[28].   

Obrázek 4 ukazuje 3D model struktury lipoproteinové fosfolipázy A2 
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Obrázek  4:  3D model struktury lipoproteinové fosfolipázy A2 [28] 

  

Jsou publikována data prokazující významnou fyziologickou a patologickou úlohu  PLA2 

fosfolipáz v těhotenství, v růstu svalů, u postischemických poranění mozku, dále v 

zánětlivé a oxidačních procesech spojených s kardiovaskulárními chorobami a 

ischemickou cévní mozkovou příhodou, při zánětlivé kostní resorpci, střevní polypóze 

plicní fibróze či autoimunitní encefalopatii [5, 29]. 

 

4.1.4.2.  Kyselina hyaluronová jako marker degenerativních onemocnění  

 

 Kyselina hyaluronová (KH) je vysokomolekulární polysacharid extracelulární 

matrix účastnící se řady významných biologických dějů zahrnujících regulační, zánětlivé, 

imunosupresivní a antiproliferativní účinky [7]. Podílí se zejména na udržování 

viskoelasticity kapalných tkání, na supramolekulárním prostorovém uspořádání 

proteoglykanů v extracelulární matrix a regulaci osmotického tlaku, čímž významně 

ovlivňuje homogenitu tkáně a její homeostatickou integritu. Vzhledem ke své jedinečné 

viskoelastické povaze a neimunogenicitě je možno KH využít i v řadě klinických aplikací 

včetně suplementace kloubní tekutiny při osteoartróze, pro usnadnění hojení a regenerace 

chirurgických ran, a také v oftalmologii, farmakologii a kosmetice [7]. Kyselina 

hyaluronová je běžnou součástí většiny pojivových tkání, hraje významnou úlohu při 

ochraně kloubní chrupavky a transportu živin do chrupavky, je také hlavní složkou 
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synoviální (kloubní) tekutiny. Kloubní tekutina (synoviální tekutina) je tvořena 

ultrafiltrátem krevní plazmy, který je obohacen o mukopolysacharidy produkované 

buňkami kloubní výstelky.  Funguje jako biologické mazivo a jako prostředí, přes které 

procházejí živiny a regulační cytokiny. Hlavní složkou synoviální tekutiny je hyaluronan o 

vysoké molekulové hmotnosti (~ 4–6MDa, ~ 2–4 mg/ml) [30]. Součástí synoviální 

tekutiny jsou také molekuly, které jsou klíčové pro správné fungování chrupavek (např. 

proteoglykan 4 (PRG4) nebo povrchově aktivní fosfolipidy a tkáňové makrofágové buňky 

[31]). Snížené koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině jsou ukazatelem 

závažnosti artrózy [31]. U pacientů s gonartrózou korelují koncentrace kyseliny 

hyaluronové se stupněm synoviální proliferace a velikostí osteocytů. Pacienti s vyššími 

výchozími hodnotami vykazují rychlejší progresivní průběh nemoci [32, 33].   Struktura 

kyseliny hyaluronové je zobrazena na obrázku 5 

 

 

 

 

Obrázek 5: Struktura kyseliny hyaluronové  [31] 
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5. Cíle práce a hypotézy 

Cíle 

 

1. Stanovit koncentraci lipoproteinové fosfolipázy A2 u pacientů 

s defektem kostní denzity a posoudit možnost využití LpPLA2 jako 

doplňkového biochemického markeru osteoporózy 

  

2. Stanovit koncentraci kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině 

pacientů s gonartrózou  z hlediska ukazatele závažnosti postižení 

 

 

Hypotézy 

 

1. Lipoproteinová fosfolipáza A2 je biomarkerem kardiovaskulárních 

onemocnění, může být také markerem osteoporózy? 

 

2. Jsou popsány změny koncentrace kyseliny hyaluronové v séru u 

pacientů s degenerativními onemocněními. Mění se koncentrace kyseliny 

hyaluronové v synoviální tekutině v závislosti na závažnosti gonartrózy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

6.  Pacienti a metody 

1. Stanovení koncentrace fosfolipázy A2 

 

Materiál a metody  

 Do studie bylo zařazeno 85 pacientů (4 muži, průměrný věk 56 let a 81 

postmenopauzálních žen, průměrný věk 70 let) s klinicky diagnostikovaným deficitem 

kostní hmoty, diagnostikovaným dle kritérií WHO [12]. Pacienti byli rozděleni do tří 

skupin dle závažnosti deficitu kostní hmoty hodnocenou dle T-skóre.  Skupinu I tvořilo 43 

pacientů s osteoporózou, Ve skupině II bylo 20 pacientů s osteopenií a ve skupině III bylo 

22 pacientů s normální kostní denzitou. Padesát sedm pacientů dostávalo kombinovanou 

antiresorpční terapii a antilipidovou terapii (statiny a bisfosfonáty) a 11 pacientů mělo 

léčbu snižující hladinu lipidů (statiny). 17 pacientů bylo na terapii vitaminem D3. 

Srovnávací skupinu tvořilo 46 zdravých jedinců (14 mužů, průměrný věk 55 let a 32 žen, 

průměrný věk 47 let) bez známek kostní resorpce, a tedy bez jakékoli terapie [6].   

Vyšetření kostní denzity 

 K vyhodnocení kostní denzity byla použita duální rentgenová absorpciometrie 

(DXA). Měření u pacientů proběhlo na kyčlích a páteři. Pacienti byli rozděleni do tří 

skupin podle jejich kostní denzity definované dle T-skóre vyjádřeného ve standardních 

odchylkách (SD) od průměru referenční populace. T-skóre nad –1 SD je považováno za 

normální, T-skóre mezi –1 a –2,5 SD je klasifikováno jako osteopenie (nízká kostní hmota) 

a T-skóre pod –2,5 SD je definováno jako osteoporóza. 

Biochemická analýza 

 Vzorky pacientů byly odebrány venepunkcí do vakuových zkumavek. Po odběru 

byly vzorky centrifugovány (4 ° C při 1500 G po dobu 10 minut). Následně byly 

stanovovány hladiny osteokalcinu v séru, celkového cholesterolu, hladiny LDL-

cholesterolu a triacylglycerolů. 

 Před testováním na Lp-PLA2 byly alikvoty séra skladovány přes noc při 2–8 ° C 

a testovány následující den po odběru krve (2. den po odběru krve). Sérové hladiny Lp-

PLA2 byly měřeny za podmínek uvedených v pokynech výrobce komerčně dostupným 

turbidimetrickým testem pro kvantitativní stanovení Lp-PLA2 (PLAC Test, Dia Dexus, 

San Francisco, USA) na automatickém biochemickém analyzátoru Advia 1800 (Siemens). 

Referenční hodnoty pro Lp-PLA2 poskytnuté výrobcem diagnostické soupravy byly nižší 

než 200 ng / ml. 
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Sérové hladiny osteokalcinu byly testovány komerčně dostupným elektro- 

chemiluminiscenčním imunotestem (ECLIA Roche, Mannheim, Německo) na 

automatickém analyzátoru COBAS e411 (Roche). Sérové hladiny cholesterolu, LDL-

cholesterolu a triglyceridů byly testovány komerčně dostupnými přímými enzymatickými 

testy na automatickém biochemickém analyzátoru Advia 1800 (Siemens) [6]. 

Koncentrace analytů jsou  znázorněny v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Koncentrace daných analytů ve sledovaném souboru 
 
 

 Kontrolní skupina 

(n=46) 

Pacienti 

(N=85) 

p 

Průměrný věk (roky) 55 67  

Muži/Ženy 14/32 4/81  

 

S-Lp-PLA2 (ng/mL) 

 

192 

(159–227) 

 

225 

(193–253) 

 

˂0.001 

S-Osteokalcin (mg/L) 30.3 

(17.6–37) 

18.4 

(14.2–20.6) 

˂0.05 

S-LDL cholesterol 

(mmol/L) 

3.1 (1.0) 2.9 (0.7)  

S-Cholesterol (mmol/L) 5.2 (1.0) 5.1 (0.7)  

S-Triacylglyceroly 

(mmol/L) 

1.34 

(1.02–1.88) 

1.13 

(0.86–1.5) 

0.03 

 

Koncentrace jsou vyjádřeny jako průměr a směrodatná odchylka  a jako medián a interkvartilové rozpětí 
 

Statistická analýza 

 Shapirův-Wilkův test normality byl využit k vyhodnocení normality rozložení 

dat. Jednosměrná analýza rozptylu s Newmannovým-Keulsovým vícenásobným testem a 

nepárový T-test v případě normálního rozložení dat byly použity k vyhodnocení hladin Lp-

PLA2 ve vybraných skupinách. V případě neparametrické distribuce dat byly využity 

Kruskalův-Wallisův test nebo Mannův-Whitneyův U-test. Fisherův přesný test a poměr 

šancí byly použity k vyhodnocení závislosti mezi Lp-PLA2 a lipidovými parametry 

(celkový cholesterol, LDL-cholesterol) věkem, pohlaví a terapií. Hodnota p <0,05 byla 
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považována za statisticky významnou. K provedení statistické analýzy byl použit 

statistický software GraphPad Prism, verze 6.0 (San Diego, Kalifornie). 

 

 

2. Stanovení kyseliny hyaluronové u pacientů s gonartrózou  

 

Materiál a metody  

Do studie bylo zařazeno celkem 67 pacientů průměrného věku 67 let (35 mužů, 

průměrný věk 65 let a 32 žen, průměrný věk 68 let) s diagnostikovanou artrózou kolenního 

kloubu definovanou dle RTG klasifikace podle Kellgrena a Lawrence. Pacienti byli 

rozděleni do čtyř skupin dle závažnosti postižení  (1. skupina -  gonartróza 1. stupně až  4. 

skupina – gonartróza IV. stupně, nejtěžší stupeň postižení) [34].  Charakteristika 

studovaného souboru je shrnuta v tabulce 8. 

  

Tabulka 8: Charakteristika sledovaného souboru 

 Celkový soubor 

N = 67 

Muži 

N = 35 

Ženy 

N=32 

Věk, roky 

(Rozpětí) 

67 

(29-89) 

65 

(29-86) 

68 

(49-89) 

cKH ,mg/l, průměr  

(rozpětí) 

2238 

(13,5 – 5000) 

2436 

(931 – 5000) 

2006 

(13,5 – 4743) 

Osmolalita, mOsm/kg, 

průměr (rozpětí) 

311 

(279-382) 

311 

(287-382) 

310 

(279-354) 

 

 Skupina 1 

N = 18 

Skupina 2 

N = 17 

Skupina 3 

N = 16 

Skupina 4 

N = 16 

cKH, mg/l, průměr  (rozpětí) 2302 

(1347 – 4095) 

2234 

(1056 –  5000) 

2300 

(13,5 – 5000) 

2446 

(760,3 – 5000) 

Osmolalita, mOsm/kg, 

průměr (rozpětí) 

324 

(300-357) 

314 

(287-382) 

306 

(285-354) 

306 

(279-328) 

cKH – koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině 

 

Koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině, odebrané pacientům 

během operačních výkonů (artroskopie a implantace totální endoprotézy (TEP) kolene) 
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byly stanoveny pomocí komerčně dostupného kitu založeného na principu sendvičové 

enzymoimunoanalýzy ELISA (Teco Hyaluronic acid, Švýcarsko, pracovní rozsah metody 

2,7 – 1000 mg/l, variační koeficient CV = 2,8 – 5,2 %). Po odběru byly vzorky ihned 

dopraveny do laboratoře, kde byly centrifugovány při 4 ºC 10 minut při 3000 otáčkách, 

následně alikvotovány do 1ml zkumavek a  zamraženy na -80ºC do doby, než byla 

provedena analýza. Bezprostředně před analýzou byly alikvotované vzorky ředěny PBS 

pufrem o pH 7,4 v poměru 1:5000. Jako doplňkový parametr použitý pro hodnocení 

fyzikálně chemických kritérií artrózy na základě posouzení viskozity a viskoelasticity byla 

v odebraných primárních vzorcích měřena osmolalita pomocí kryoskopické metody na 

analyzátoru Advanced 2020[34].  

 

Statistická analýza a vyhodnocení naměřených dat  

Analýza rozptylu (ANOVA) byla použita k porovnání koncentrací kyseliny 

hyaluronové v jednotlivých skupinách pacientů. Normalita rozložení dat byla testována 

pomocí D´Agostinova Pearsonova testu. Multivariantní analýza byla použita k posouzení 

závislosti koncentrací kyseliny hyaluronové na věku, pohlaví, stupni artrózy. 

Neparametrický Mannův-Whitneyův U test byl použit k porovnání koncentrací kyseliny 

hyaluronové v jednotlivých skupinách. Regresní analýza byla využita k hodnocení 

korelace hodnot kyseliny hyaluronové a osmolality. Hladina pravděpodobnosti p < 0.05 

byla zvolena jako statisticky významná. Data byla vyhodnocena pomocí statistického 

programu GraphPad Prism, verze 8.02 (San Diego, USA).  
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7. Výsledky 

1. Stanovení koncentrace fosfolipázy A2 
 

 Sérové hladiny Lp-PLA2 byly měřeny v kontrolní skupině zdravých jedinců a u 

pacientů. Sérové hladiny  Lp-PLA2 byly u pacientů významně zvýšeny ve srovnání se 

zdravými jedinci (225 ng / ml vs. 192 ng / ml, p <0,001 - Mannův-Whitneyův U-test). 

 Pacienti byli rozděleni do tří skupin (osteoporóza, osteopenie a normální kostní 

denzita) podle T-skóre odhadovaného z denzitometrie. T-skóre se vyjadřuje jako 

standardní odchylka kostní hustoty od referenční populace, jak bylo popsáno výše. 

 Mediány koncentrací Lp-PLA2 u pacientů s osteoporózou, osteopenií a normální 

kostní denzitou podle DXA byly významně zvýšené oproti kontrolní skupině s největším 

rozdílem u pacientů s osteoporózou a osteopenií (227 ng / ml a 222 ng / ml vs. 192 ng / ml, 

p = 0,004 a p = 0,005 - Mannův-Whitneyův U-test). Koncentrace Lp-PLA2 u pacientů 

s normální hustotou kostí byla také zvýšena (221 ng / ml) ve srovnání s kontrolní skupinou 

(221 ng/mL vs 192 ng/m, p = 0,024 - Mann-Whitney U-test). Výsledky jsou shrnuty v 

tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Koncentrace LpPLA2 u pacientů s různým stupněm kostní denzity. 
 

Skupina n Lp-PLA2 (ng/mL) p  

Zdraví jedinci 46 192 

(159–227) 

 

Pacienti 85 225 

(193–253) 

<0.001* 

T> –1 (Normální kostní denzita) 20 221 

(192–251) 

0.024* 

T = –1  až  –2.5 (Osteopenie) 22 222 

(198–250) 

0.005* 

T <  –2.5 (Osteoporóza) 43 227 

(187–263) 

0.004* 

 
Výsledky jsou vyjádřeny jako  medián a  mezikvartilové rozpětí  (25. a 75. percentil)  
* Hodnota  p<0.05  je statisticky významná. Rozdíly v koncentracích u pacientů  s různými stupni postižní 
kostní denzity dle DXA nejsou statisticky významné. (p=0.76 Newmann-Keulsův  srovnávací  test). 
 

 

 U všech pacientů byl také měřen sérový osteokalcin jako marker osteosyntézy a 

remodelace kostí. Referenční intervaly pro sérový osteokalcin byly následující: muži od 50 

do 70 let: 14–46 mg / l, ženy mladší než 55: 11–43 mg / l, ženy starší než 56: 15–46 mg / l. 
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 Sérové hladiny Lp-PLA2 u pacientů se sníženými koncentracemi osteokalcinu 

v séru (koncentrace menší než referenční interval) byly porovnány s kontrolní skupinou 

zdravých jedinců. Dvacet čtyři pacientů z celé skupiny (n = 85) mělo sérovou hladinu 

osteokalcinu nižší, než je dolní hranice referenčního intervalu. Koncentrace Lp-PLA2 u 

všech pacientů s nízkou koncentrací osteokalcinu v séru byly významně zvýšené ve 

srovnání se zdravými jedinci (224 ng / ml vs. 192 ng / ml, p = 0,005 - Mannův-Whitneyův 

U-test). 

 V podskupině pacientů s osteoporózou a sníženými sérovými hladinami 

osteokalcinu byla hladina Lp-PLA2 významně zvýšena, na rozdíl od kontrolní skupiny 

(260 pg / ml vs. 192 pg / ml p = 0,002 - Mann-Whitney U -test).  Koncentrace LpPLA2 

v ostatních skupinách (pacienti s osteopenií a normální kostní denzitou) se sníženými 

sérovými hladinami osteokalcinu nedosáhly statistické významnosti (p = 0,49 a p = 0,24). 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. 

 

Tabulka 10:  Koncentrace sérového  Lp-PLA2 (ng/mL)  u zdravých jedinců a u 

pacientů se sníženými hodnotami sérového osteokalcinu  

 

Skupina  n Lp-PLA2 (ng/mL) p  

Zdravi jedinci 46 192 

(159–227) 

 

Pacienti 24 224 

(194–264) 

0.005* 

T <  –2.5 (osteoporóza) 13 260 

(214–295) 

0.002* 

T = –1  až –2.5 (Osteopenie) 6 198 

(189–218) 

0.49 

T> –1 (normální kostní denzita) 5 213 

(194–236) 

0.24 

 
Výsledky jsou vyjádřeny jako medián  a mezikvartilové rozpětí  (25. a 75. percentil)  
* Hodnota  p<0.05 je statisticky významná. Rozdíly u pacientů s osteoporózou osteopenií a normální kostní  
hustotou nebyly  statisticky významné.  (p=0.11, Newmann-Keulsův  srovnávací test). 

 

 

 Koncentrace Lp-PLA2 nepřímo korelovala se sníženými hladinami sérového 

osteokalcinu (průměrná koncentrace Lp-PLA2 u pacientů se sníženým osteokalcinem = 



 46 

 

 

237,2 ng / ml vs. průměrná koncentrace Lp-PLA2 u pacientů s normálním osteokalcinem = 

220,8 ng / ml , Pearsonův korelační koeficient r = –0,28, p = 0.02). 

 Sledovali jsme souvislost elevace Lp-PLA2 s terapeutickými postupy 

(antiresorpční terapie a antiresorpční terapie kombinovaná s terapií snižující lipidy) a obě 

souvislosti byly  signifikantní (p = 0,014, poměr šancí - OR = 3,36 a p = 0,007, OR = 

2,97). 

 

2. Stanovení kyseliny hyaluronové u pacientů s gonartrózou  

Průměrné koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině v jednotlivých 

skupinách byly následující Skupina 1: KH = 2302 mg/l, Skupina 2: KH =2234 mg/l, 

Skupina 3: KH = 2300 mg/l, Skupina 4: KH = 2446 mg/l (viz tabulka 8).  Distribuce 

hodnot kyseliny hyaluronové v jednotlivých skupinách s vyznačením referenčního 

intervalu je znázorněna na obrázku 6. Rozdíly koncentrací KH mezi jednotlivými 

skupinami nebyly statisticky významné. Koncentrace KH v synoviální tekutině se nelišily 

od publikovaných referenčních hodnot 1500 – 3200 mg/l [35].  Koncentrace KH nezávisí 

na věku, pohlaví, stupni artrózy, ani na závažnosti onemocnění charakterizovaném nutností 

provedení totální endoprotézy. 
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Obrázek 6:  Distribuce hodnot koncentrací kyseliny hyaluronové v synoviální 

tekutině pacientů s gonartrózou (Skupina 1 – nejméně závažná forma onemocnění – 

Skupina 4, nejzávažnější forma onemocnění) 

 

Data v grafu jsou vyjádřena jako medián a mezikvartilové rozpětí (25. a 75. percentil). Přerušované čáry 

znázorňují hodnoty referenčního intervalu 1500  - 3200 mg/l publikované ve studii Palmieriho a kol [35].  

Rozdíly mezi koncentracemi KH v jednotlivých skupinách nebyly statisticky významné. 

 

Korelační analýza ukazuje signifikantní závislost mezi hodnotami KH v synoviální 

tekutině pouze ve skupinách 1 a 2 (p = 0,013, Spearmanův korelační koeficient r = 0,84), 

korelace v ostatních skupinách je nevýznamná.   

Nelze tedy jednoznačně prokázat korelaci koncentrací kyseliny hyaluronové 

v synoviální tekutině se závažností onemocnění hodnocenou dle radiologických kritérií. 
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Pacienti, kteří podstoupili artroskopii, ale mají signifikantně zvýšené koncentrace v 

synoviální KH oproti pacientům, kteří podstoupili totální endoprotézu (2581 mg/l vs. 1763 

mg/l, p = 0,01, Mannův-Whitneyův test)   (viz obrázek 7). 
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Obrázek 7:  Distribuce hodnot koncentrací kyseliny hyaluronové v synoviální 

tekutině pacientů  po artroskopii a po totální endoprotéze 

 

Data  v grafu jsou vyjádřena jako medián a mezikvartilové rozpětí (25. a 75. percentil). 

 

Závažnost onemocnění posouzená dle fyzikálně chemických kriterií vyšetřením 

osmolality v synoviální tekutině u pacientů s gonartrózou ukazuje významnou korelaci 

koncentrací kyseliny hyaluronové s hodnotami osmolality (Spearmanův r = 0,29, p = 

0,015) viz  obrázek 8.     
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Tečkované čáry vymezují oblast 95% intervalu spolehlivosti regresní přímky 

 

Obrázek 8:   Vzájemná korelace koncentrací kyseliny hyaluronové  a osmolality 

v synoviální tekutině pacientů s gonartrózou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spearmanův r = 0,29 

p = 0,015   
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8. Diskuse 

 První experiment se zabýval posouzení možností využití LpPLA2 jako 

doplňkového biomarkeru osteoporózy. Naše výsledky podporují důkazy o významné roli 

fosfolipázy A2 v metabolických procesech kostního metabolismu. Je dobře známo, že 

fosfolipáza A2 se účastní metabolismu prostaglandinů (zejména prostaglandinu E2) a 

působí jako stimulátor resorpce kostí. Lipoproteinová fosfolipáza A2 patří do podskupiny 

rodiny PLA2 nezávislé na Ca2 + s jedinečnou preferencí substrátu pro lysofosfolipidy, a 

proto se účastní procesů spojených se vznikem aterosklerózy. Lp-PLA2 se podílí na tvorbě 

dvou prozánětlivých mediátorů po oxidaci LDL - lysofosfatidylcholinu a oxidovaných 

mastných kyselin, a je tedy významným predikátorem vzniku s kardiovaskulárních 

onemocnění [5]. Diagnostický rozhodovací limit (cut off) LpPLA2 definovaný pro využití 

LpPLA2 k diagnostice kardiovaskulárních onemocnění je stanovena na 200 ng / ml [36]. 

Naše výsledky ukazují, že koncentrace sérové Lp-PLA2 u pacientů s poruchou remodelace 

kostí (podle DXA) se pohybovaly od 221 do 227 ng / ml, a byly tedy zvýšeny nad cut off 

hodnotu definovanou pro kardiovaskulární onemocnění. Toto zjištění by mohlo vést k 

otázce, zda je u pacientů se zhoršeným kostním metabolizmem také zvýšené riziko vzniku 

kardiovaskulárních příhod. Pacienti však byli v současné době klinicky vyšetřováni a 

léčeni standardní terapií (vitamin D3, bisfosfonáty, statiny). Bisfosfonáty jsou známé jako 

silné inhibitory kostní resorpce [37]. Studie ukazují, že že bisfosfonáty mohou také 

poskytovat ochranné účinky proti kardiovaskulárním příhodám včetně akutního infarktu 

myokardu[38]. Je dobře známo, že snížené hladiny sérového osteokalcinu korelují s 

dlouhodobou léčbou bisfosfonáty. Tento pokles byl potvrzen ve skupině pacientů se 

zhoršenou kostní resorpcí, jak ukazuje tabulka 1.  Zjistili jsme negativní korelaci hladin 

Lp-PLA2 se sníženými hladinami sérového osteokalcinu (Pearsonův korelační koeficient r 

= –0,28). Toto naznačuje, že Lp-PLA2 může být dalším, slibným biochemickým markerem 

kostního metabolismu, je však třeba to ověřit na větším počtu vzorků.  Aktivita Lp-PLA2 

koreluje s parametry lipidů. V mnoha epidemiologických studiích [39, 40]  byla jasně 

prokázána pozitivní korelace LpPLA2 s LDL a celkovým cholesterolem. Tuto korelaci 

jsme potvrdili v naší studii (Pearsonův korelační koeficient r = 0,93). Analyzovali jsme 

vzájemný vztah lipidových parametrů s hladinami Lp-PLA2 a zjistili jsme, že tento vztah 

není významný (p = 0,64, Fischerův přesný test, poměr šancí - OR = 0,76). To naznačuje, 

že zvýšená koncentrace Lp-PLA2 v naší skupině pacientů se sníženou kostní denzitou byla 

nezávislá na hladinách LDL-cholesterolu a celkového cholesterolu. Přestože je kontrolní 

skupina mladší než skupina pacientů (55 vs. 67 let), nebyla zjištěna významná souvislost 
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hladin Lp-PLA2 s věkem (OR = 1,48, p = 0,49). Koncentrace Lp-PLA2 nezávisí na 

pohlaví (OR = 1, p = 0,67). Sérové hladiny Lp-PLA2 významně souvisely s terapeutickými 

postupy. Zjistili jsme významnou souvislost hladin Lp-PLA2 s kombinovanou antiresorpcí 

a s terapií snižující lipidy pomocí bisfosfonátů (OR = 2,97, p = 0,007). Vztah koncentrací 

Lp-PLA2 s antiresorpční terapií pomocí bisfosfonátů byl také významný (OR = 3,36, p = 

0,014). Naopak souvislost s terapií statiny a suplementací vitaminem D3 nebyla významná 

(p = 0,09 a p = 0,15). Je nutné zmínit, že využití Lp-PLA2 jako markeru kostní resorpce v 

rutinní laboratorní praxi zahrnuje některé analytické specifikace včetně manipulace se 

vzorky, skladování vzorků a doby analýzy. Přestože je Lp-PLA2 transportován ve  vazbě  

buď s LDL, nebo HDL a lipoproteinem (a), je nutné provést vlastní stanovení až po 

stabilizaci vzorku během 16 hodin při 2–8 °C a nejlépe mezi 16–72 hodinami po odběru 

krve, po vyloučení Lp-PLA2 z vazby na lipoproteiny. Alternativně lze stanovení  provést  

druhý den po zmrazení přes noc na méně než –20 ° C.  

Ve druhém experimentu byla stanovena koncentrace kyseliny hyaluronové 

v synoviální tekutině u pacientů s gonartrózou a byla posuzována možnost využití kyseliny 

hyaluronové pro sledování závažnosti postižení. Recentní studie ukazují zásadní význam 

kyseliny hyaluronové v posouzení závažnosti postižení. Koncentrace kyseliny hyaluronové 

korelují s mírou postižení [41-43]. Je prokázána také významná negativní závislost 

kyseliny hyaluronové na věku [43]. Naše výsledky jsou od těchto výsledků odlišné, neboť 

jsme neprokázali závislost na věku ani významnou korelaci s radiologickým stupněm 

prokázané gonartrózy. Tuto odlišnost lze vysvětlit jednak značnou věkovou heterogenitou 

sledovaného souboru (ve velké většině se jednalo o pacienty starší 50 let – 63 z celkových 

68 pacientů). Druhým vysvětlením týkajícím se nevýznamného rozdílu v synoviálních 

koncentracích kyseliny hyaluronové může být skutečnost, že diagnostický kit použitý pro 

stanovení kyseliny hyaluronové neposkytuje přesnou informaci o velikosti a molární 

hmotnosti stanovovaného fragmentu. Výše uvedené studie popisují významné korelace 

různě velikých fragmentů kyseliny hyaluronové (Molekulová hmotnost 0,8 - 20 kDa  [41, 

43, 44]) s klinicky prokázanými formami onemocnění. Vysokomolekulární formy mají 

protektivní účinky, zatímco nízkomolekulární formy vykazují významnou prozánětlivou, 

angiogenní a imunostimulační aktivitu. I přes značné rozpětí hodnot (14 – 5000 mg/l) se 

synoviální koncentrace kyseliny hyaluronové v naší studii se významně neodlišovaly od 

hodnot publikovaného referenčního rozmezí 1500 – 3200 mg/l [35].  Pacienti, kteří 

podstoupili artroskopii, mají významně vyšší koncentrace synoviální KH oproti pacientům 

s implantací kolenní endoprotézy (2581 vs 1763 mg/l, p = 0,01), nicméně korelace hodnot 
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KH v obou skupinách s RTG nálezy není významná. Vyšší koncentrace synoviální KH u 

pacientů po artroskopii oproti pacientům s implantací totální endoprotézy lze vysvětlit tím, 

že pacienti, kterým byla provedena artroskopie, byli významně mladší, než pacienti, kteří 

podstoupili totální endoprotézu (průměrný věk 62 let oproti 69 let, p = 0,03, Mannův 

Whitneyův U test). Pacienti s TEP ve větší míře vykazovali omezení hybnosti a trvalé 

klidové a noční bolesti klasifikované dle kritérií VAS [45]. Pacienti podstupující 

artroskopii vykazovali předoperačně nižší skóre bolesti – rozmezí VAS 2-5/10, oproti 

pacientům k TEP, kteří vykazovali zvýšené skóre v rozmezí VAS 4–7/10. Závažnost 

onemocnění lze často posoudit podle fyzikálně chemických kritérií (viskozita a 

viskoelasticita). Kyselina hyaluronová je významným ukazatelem viskozity a 

viskoelasticity. Nízké koncentrace kyseliny hyaluronové jsou spojeny s nízkou 

viskoelasticitou a viskozitou a tedy se závažností onemocnění [41, 43, 44]. Recentní studie 

ukazují, že alterace osmotických podmínek, konkrétně hypoosmotický stres v synoviální 

tekutině i chondrocytech, významně snižuje viskoelastické vlastnosti prostředí [31, 42, 46]. 

Tamer a kol [31] popisují exponenciální vztah mezi koncentrací hyaluronanu a 

osmotickým tlakem a zmiňují také fakt, že významné změny v koncentracích KH vedou 

k změnám osmotického tlaku. Osmotický tlak v buňkách lze charakterizovat 

prostřednictvím vyšetření osmolality. V naší studii jsme prokázali významnou pozitivní 

korelaci koncentrací  KH a osmolality v synoviální tekutině (Spearmanův r = 0,29, p = 

0,015, obrázek 8).   Tato korelace ukazuje možnost využití kyseliny hyaluronové jako 

ukazatele viskozity a viskoelasticity k posouzení klinického stavu pacientů s artrózou.   
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9.  Závěry 

 

1.  Koncentrace Lipoproteinové fosfolipázy A2 jsou zvýšené u pacientů 

s postižením kostní denzity.    

 

 Koncentrace  LpPLA2 korelují s mírou závažnosti postižení kostní 

denzity vyjádřenou pomocí T skóre.  (Nejvyšší hodnoty jsou u pacientů 

s osteoporózou vyjádřenou hodnotou T-skóre < 2,5).  

 

Fosfolipáza asociovaná s lipoproteiny (LpPLA2) má významnou úlohu 

v metabolických procesech kostního metabolizmu a může být 

doplňkovým biochemickým markerem u pacientů s postižením kostní 

denzity diagnostikované pomocí DXA. (Koncentrace LpPLA2 korelují 

s ukazateli kostní resorpce, konkrétně byla prokázána nepřímá korelace 

se sérovými hladinami osteokalcinu). 

 

2.  Koncentrace kyseliny hyaluronové u pacientů s gonartrózou 

podstupující artroskopický výkon jsou významně zvýšené oproti skupině 

pacientů podstupující operaci totální endoprotézy kolene.  

 

Koncentrace kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině nekorelují se 

závažností onemocnění posuzovanou dle radiologických kritérií (RTG 

klasifikace dle Kellgrena a Lawrence).  

 

Koncentrace hyaluronové kyseliny v synoviální tekutině korelují se 

zvýšeným osmotickým tlakem a mohou být tedy doplňkovým ukazatelem 

závažnosti artrózy. 
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10. Souhrn 

Prvním  cílem práce bylo stanovit koncentraci lipoproteinové fosfolipázy A2 v séru 

u pacientů s  osteoporózou a potvrdit hypotézu, zdali může lipoproteinová fosfolipáza A2, 

která je nejčastěji využívána jako ukazatel kardiovaskulárních onemocnění, být 

doplňkovým ukazatelem u pacientů s defektem kostní denzity. Výsledky ukázaly vysoké 

koncentrace LpPLA2 v séru pacientů s deficitem kostní hmoty a potvrdily korelaci 

se stupněm závažnosti postižení kostní denzity vyjádřeným pomocí T-skóre (Nejvyšší 

hodnoty jsou u pacientů s osteoporózou vyjádřenou hodnotou T-skóre < 2,5). Zároveň byla 

potvrzena negativní korelace sérové LpPLA2 se sníženými hladinami osteokalcinu, což 

potvrzuje hypotézu využití LpPLA2  jako dalšího z možných biochemických ukazatelů 

vhodných ke sledování změn kostní denzity. 

Druhý cíl práce se týkal posouzení koncentrací kyseliny hyaluronové v synoviální 

tekutině pacientů s gonartrózou z hlediska posouzení závažnosti postižení a ověření 

hypotézy o změně koncentrací kyseliny hyaluronové v závislosti na závažnosti gonartrózy 

posuzované dle radiologických kritérií (RTG klasifikace dle Kellgrena a Lawrence). 

Hypotéza byla částečně potvrzena. Ačkoliv se koncentrace kyseliny hyaluronové nelišila 

ve skupinách charakterizovaných dle závažnosti postižení, je zřejmé, že pacienti, kteří 

podstoupili artroskopii, měli významně zvýšenou synoviální koncentraci kyseliny 

hyaluronové než pacienti, kteří podstoupili totální endoprotézu. Pro potvrzení hypotézy 

svědčí i nalezená korelace synoviálních koncentrací kyseliny hyaluronové s osmotickým 

tlakem, což charakterizuje přímý vztah kyseliny hyaluronové k viskozitě a viskoelasticitě   

významným způsobem přispívá k  posouzení klinického stavu pacientů s artrózou.  

Prezentované výsledky potvrzují možnost využití lipoproteinové fosfolipázy A2 jako 

doplňkového diagnostického biomarkeru pro sledování změn kostní denzity u pacientů 

s osteoporózou. I přesto, že se synoviální koncentrace kyseliny hyaluronové nekorelují se 

závažností gonartrózy, lze je na základě jejich zvýšených koncentrací u pacientů po 

artroskopii a jejich korelaci se synoviální osmolalitou  považovat za   doplňkové  ukazatele   

závažnosti artrózy. 
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Summary 
 

 The first aim of the study was to determine the concentration of lipoprotein 

phospholipase A2 in the serum of patients with osteoporosis and to confirm the hypothesis 

whether lipoprotein phospholipase A2, which is most often used as an indicator of 

cardiovascular disease, can be an additional indicator in patients with bone density 

impairment. The results showed high serum concentrations of LpPLA2 in patients with 

bone deficiency and confirmed the correlation with the degree of severity of bone density 

impairment expressed by T-score (highest values are in patients with osteoporosis 

expressed by T-score <2.5). At the same time, a negative correlation of serum LpPLA2 

with reduced osteocalcin levels was found, and this finding confirms the hypothesis of the 

use of LpPLA2 as an additional biochemical indicator for monitoring changes in bone 

density. 

 The second goal was to assess the concentrations of hyaluronic acid in the 

synovial fluid of patients with gonarthrosis with respect to the severity of the disease and 

verify the hypothesis of changes in hyaluronic acid concentrations depending on the 

severity of knee osteoarthritis assessed by radiological criteria (X-ray classification 

according to Kellgren and Lawrence). The hypothesis was partially confirmed. Although 

hyaluronic acid levels did not differ in the groups characterized by severity of the knee 

osteoarthritis,, it was confirmed that patients who underwent arthroscopy had significantly 

increased synovial hyaluronic acid levels than patients who underwent total knee 

replacement. The hypothesis found is also supported by the correlation of synovial 

concentrations of hyaluronic acid with osmotic pressure, which characterizes the direct 

relationship of hyaluronic acid to viscosity and viscoelasticity contributes to the 

assessment of the clinical condition of patients with osteoarthritis. The presented results 

confirm the possibility of using lipoprotein phospholipase A2 as an additional diagnostic 

biomarker for monitoring changes in bone density in patients with osteoporosis. Although 

synovial concentrations of hyaluronic acid do not correlate with the severity of knee 

osteoarthritis, they can be considered as additional indicators of osteoarthritis severity due 

to their increased concentrations in arthroscopic patients and their correlation with synovial 

osmolality. 
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