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ABSTRAKT 
Mikropoškození (mikrotrhliny) v kostní tkáni jsou jedním z kriterií kvality kosti. Výrazné 

potlačení kostního obratu při léčbě bisfosfonáty je spojeno se zvýšenou akumulací kostních 
mikropoškození na zvířecích modelech a se zhoršením elasticity kosti.  

Prvním cílem práce bylo testovat hypotézu, že dlouhodobá léčba alendronátem (ALN) vede u 
žen po menopauze ke zvýšené akumulaci mikropoškození v kosti a tím ke zhoršení kvality kosti. V 
prospektivní studii bylo sledováno 66 žen s postmenopauzální osteoporózou (OP) (prům. věk 68 
let, prům. BMD T-scóre -1,7 v celk. femoru a -2,8 v bederní páteři, 62 % pacientek s prevalentními 
frakturami). Celkem 28 žen s OP nebylo dosud léčeno (TN) a 38 žen bylo předléčeno ALN (10 mg 
denně nebo 70 mg týdně, průměr.doba léčby 63,6 měsíců). Před zahájením léčby ALN byly 
průměrné hodnoty biochemických kostních markerů PINP, CTX a OC významně zvýšeny ve 
vztahu k referenčním hodnotám u premenopauzálních žen (P < 0,05). Po 6 měsících léčby ALN 
byly prům. hodnoty markerů kostní remodelace významně sníženy (-70,5%, -84,1% a -67,3% pro 
PINP, CTX a OC, resp; P < 0,05). Ještě po 43 měsících byly markery degradace i syntézy 
kolagenu typu I  pod dolní hranící referenčního rozmezí u poloviny žen léčených ALN. Ve 
vzorcích kosti získané biopsií nebyla bez adjustace na rozdíly mezi oběma skupinami plošná 
hustota mikropoškození (Cr.S.Dn) a hustota mikropoškození (Cr.Dn) mezi ALN a TN pacientkami 
rozdílná. Po adjustaci na faktory, které významně ovlivňují kumulaci mikropoškození kosti (věk, 
prevalentní zlomeniny, BMD krčku femoru, aktivační frekvence a místo studie) byla Cr.Dn 
zvýšená u ALN pacientek (P=0,028 a P=0,069 pro Cr.S.Dn). Pouze u pacientek léčených ALN 
byla s hromaděním mikropoškození spojena nízká BMD krčku femoru (Cr.S.Dn, r=-0,58, 

P=0,003; Cr.Dn, r=-0,54, P=0,005) a také s ním byl spojen vyšší věk (Cr.S.Dn, r=0,43, P=0,03; 
Cr.Dn, r=0,43, P=0,03). Mezi současně působícími faktory byla BMD krčku femoru nezávislým 
prediktorem pro tyto korelace (P=0,04 pro Cr.Dn a P=0,03 pro Cr.S.Dn). Z výsledků vyplývá, že 
zvýšená akumulace mikropoškození se může vyskytovat u pacientek s nízkou BMD, které byly 
léčeny ALN a měly proto sníženou remodelaci a obnovu kostní hmoty. 

Dalším cílem práce bylo ověřit, jak se uplatní vysazení léčby ALN při obnově remodelace kostní 
hmoty a jak je ovlivněno podáváním raloxifenu (RLX). Do prospektivní studie bylo zařazeno 99 
ambulantně sledovaných žen, které měly dg. postmenopauzální OP a byly léčeny ALN (10 mg/ den) 
průměr. dobu 43 měsíců. Pacientky byly náhodně rozděleny do dvojitě zaslepené léčby RLX (60 
mg/den; n = 33) nebo placebem (n = 33) anebo pokračovaly v otevřené léčbě ALN (n = 33) po dobu 
12 měsíců. Pacientky poté pokračovaly v přiřazené léčbě dalších následujících 12 měsíců v otevřené 
pokračovací fázi.Všechny pacientky měly suplementaci kalciem (500 mg/den) a vitamínem D (800 
IU/den). Na začátku a při následujících kontrolách jsme hodnotili BMD (bederní páteř, celkový femur, 
krček femoru a celé tělo) a markery kostní remodelace (PINP, CTX a OC). Ukončení léčby ALN 
vedlo po 12 měsících k poklesu BMD v bederní páteři (-2,66%; P<0,05), ale BMD celkového femoru 
se významně nezměnila (+0,35%). RLX a ALN, oproti léčbě kalciem a vitamínem D, zabránily 
poklesu BMD v páteři (- 0,75% a -0,54% za 12 měsíců, resp; P< 0,05). RLX a ALN zvýšily za 12 
měsíců BMD celk. femoru stejně (1,45% a 1,56%; oba P < 0,05 oproti vstupním hodnotám; 
nevýznamná změna oproti skupině bez antiresorpční léčby). U pacientek, které ukončily léčbu ALN, 
se významně zvýšila osteoresorpce. Zvýšení remodelace kosti (více novotvorby než resorpce) bylo 
prokázáno také u pacientek léčených RLX. U pacientek, které pokračovaly v užívání ALN, zůstala 
remodelace kostní hmoty snížená k dolní mezi referenčních hodnot. Ze tří sledovaných skupin byl 
průměrný kostní obrat u pacientů léčených RLX nejblíže průměrným premenopauzálním hodnotám. 
Uchování nebo zvýšení BMD bylo nejvíce vyjádřené u pacientek, které pokračovaly v léčbě ALN. 
Potvrdili jsme tedy, že i po několika letech výrazného útlumu osteoresorpce je kost po vysazení 
silného antiremodelačního léku schopna během několika měsíců obnovy přiměřené remodelace kosti a 
tedy pravděpodobně i úpravy kvality kostní hmoty.  
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1         Úvod 
      

Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchou 

mikroarchitektury, které vedou ke zvýšené lomivosti kosti a zvýšenému riziku zlomeniny. 

Nejzávažnějším důsledkem snížené pevnosti kosti při osteoporóze jsou zlomeniny. Cílem léčby 

osteoporózy je zlepšit pevnost kosti a tím snížit riziko zlomeniny. 

Pevnost kosti lze vyjádřit jako maximální zatížení kosti, které může být použito, aniž dojde ke 

zlomenině. Toto závisí na mnoha rozdílných faktorech jako je množství, geometrie, architektura a 

kvalita kostní hmoty. Kvalita kostní hmoty závisí na stupni mineralizace a vlastnostech kostní 

matrix, tj. zejména na orientaci a chemické struktuře kolagenních vláken. 

Pevnost  kosti je podmíněna jejím látkovým složením a strukturou (Currey, 2002). Kost musí 

být pevná a schopná odolat deformaci při možném zatížení kosti. Kost musí být také ohebná, 

pružná, aby byla schopná absorbovat energii pomocí reverzibilní (elastické) deformace, a to 

zkrácením a rozšířením při kompresi a prodloužením a zúžením při tahu bez prasknutí. Jestliže je 

kost křehká (tj. příliš pevná a neschopná deformace), energie vložená do kosti během zatížení vede 

ke strukturálnímu selhání – zpočátku rozvojem mikrofraktur a potom kompletní fraktury. Jestliže 

je kost příliš pružná a deformuje se nad vrchol napnutí, též dojde ke zlomenině. Kost musí být 

současně lehká, aby usnadnila pohyb. Unikátním rysem kosti je to, že může zajišťovat tyto 

protikladné potřeby – tuhost a pružnost, lehkost a pevnost (Wainwright, 1982). Tyto zdánlivě 

protikladné vlastnosti jsou určeny složením kostní hmoty a tím, jak je tato kostní hmota 

uspořádána do trojrozměrné struktury s geometrickými vlastnostmi, které kosti udělují strukturální 

pevnost. Zhoršení materiálových nebo strukturálních složek kosti nebo neschopnost kostní 

modelace a remodelace k přizpůsobení těchto materiálních a strukturálních vlastností kosti 

převládajícímu zatížení zvyšuje kostní fragilitu. Vzájemný význam každé složky pro celkovou 

pevnost kosti a buněčné mechanismy, které adaptují jednu složku, aby vyrovnaly abnormality jiné 

složky, jsou zatím nedostatečně poznány. Pokrok v porozumění patogeneze kvality kosti a kostní 

křehkosti je omezen obtížnou dostupností kosti k vyšetření.  

 
Faktory určující pevnost a kvalitu kosti 
 
1.1      Makroarchitektura a mikroarchitektura kosti 

Struktura kosti je na submikroskopické, mikroskopické i makroskopické úrovni optimálně 

přizpůsobena velikostí, tvarem a architekturou pro strukturální pevnost (tj. schopnost odolat 

prasknutí) (Yeni, 1997). V uspořádání dlouhých kostí převládá kortikální kost. Je uspořádána 

z rovnoběžně se překrývajících osteonů, anatomických okrsků kompletního remodelačního cyklu 
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(Marotti, 1996). Velké množství osteonů v základní objemové jednotce kosti limituje propagaci 

prasklin, protože jim uzavřou další průchod kostí tím, že je nasměrují mezi mnoho osteonů (Yeni, 

1997). 

Pro funkci dlouhých kostí je důležitá jejich tuhost. Strukturální tuhost a lehkost je dosažena 

konstrukcí dřeňové dutiny. Dlouhé kosti rostou apozicí endosteálně i periosteálně. 

Během fetálního a postnatálního růstu zesilující kortex zvyšuje rezistenci k ohnutí (Ruff et al., 

1988). Rozšířená dřeňová dutina vytváří prázdný prostor a zajištuje lehkost. Minimalizování 

potřeby materiálu při konstrukci širších kostí je dosaženo zužováním kortexu, takže daný příčný 

průřez kosti má konstatní kostní plochu. Pohlavní a rasové rozdíly v trvání periosteální apozice a 

endokortikální resorpce během růstu a stárnutí podmiňují variace v průměru, v kortikální tloušťce 

kosti a vzdálenosti kortikální hmoty od osy kosti a tím také rozdíly v kostní pevnosti (Duan et al., 

2005; Wang et al., 2005; Theobald et al., 1998; Nieves et al., 2005).  

Těla obratlů jsou sestavena jako houbovitá porézní struktura, která funguje více jako pružina 

než jako páka. Obratle proto mohou větší deformací absorbovat více energie než jsou schopny 

dlouhé kosti, aniž dojde k poškození. Avšak struktura obratle není schopna tolerovat tak velké 

zatížení, jaké unesou dlouhé kosti. Navzájem propojené trabekulární pláty zajišťují lehkost a 

strukturální pružnost více než tuhost (Turner CH, 2002). Lepší tolerování zátěže obratlů u mužů 

než u žen je podmíněno rozdíly v rozměrech kosti. Muži a ženy mají celkově v obratlech stejnou 

trabekulární hustotu, ale větší vertebrální průřezová plocha u mužů přispívá k pohlavně daným 

rozdílům pevnosti kosti (Duan et al., 2005). Těla obratlů u černochů jsou širší, rozlehlejší a kratší a 

mají vzhledem k silnějším trabekulám vyšší hodnoty trabekulární volumetrické denzity než běloši. 

Tento rys je může chránit proti účinku věkově podmíněné ztráty kosti (Gilsanz et al., 1991; 

Gilsanz et al., 1988; Han et al., 1996). 

Množství, tloušťka, rozestup, rozdělení a spojitost trabekul odráží trabekulární systém, který 

určuje pevnost kosti. Ztráta spojitosti trabekul má větší škodlivý účinek na pevnost kosti než mají  

řidší, ale dobře spojené trabekuly (Weinstein et al., 1987; Silva et al., 1997; Van der Linden et al., 

2001). Ženy s osteopénií se zlomeninami obratlů mají 4x více nespojených trabekul oproti ženám 

bez zlomenin, ačkoli mají tyto ženy stejnou hustotu kostního minerálu (Aaron et al., 2000). 

Struktura kosti je ovládána genetickou předlohou – fetální zárodky dolních končetin rostoucí in 

vitro mají tvar proximálního femuru (Murray et al., 1925). Ačkoli struktura určuje zatížení, které 

bude kost tolerovat, je možno také konstatovat, že zatížení určuje strukturu. Kost může adaptovat 

svoje složení a strukturu podle převažujícího zatížení (Frost, 1964).   Adaptace velikosti  a tvaru 

byla již dobře dokumentována (Currey, 2002). Myši „ MOV 13“, model mírné formy osteogenesis 

imperfekta, kompenzují defekty v kolagenu kosti strukturální adaptací, která vede k periostální 
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apozici. Myši „ Brittle IV“, jiný model osteogenesis imperfekta, kompenzují svůj stav kosti 

změnou poměru minerálu ke kolagenu (Bonadio et al., 1993; Kozloff et al., 2004). Tyto adaptace 

však nejsou úspěšné. U myší s osteogenesis imperfekta (myši „oim/oim“) nemůže kompenzační 

zvýšení novotvorby kosti s defektním kolagenem upravit kostní křehkost (McBride et al., 1998). 

Fragilita kosti může být způsobena selháním látkové nebo strukturální adaptace nebo obou, nejen 

nízkou kostní hmotou. 

 

1.2        Složení kostní hmoty: kolagen a minerál 
          

Kost je specializovanou pojivovou tkání složenou z organické matrix kolagenu typu I, 

zpevněného krystaly hydroxyapatitu. Organická matrix poskytuje pružnost, zatímco množství 

minerálu uděluje kosti potřebný stupeň tuhosti (Currey, 2004; Follet et al., 2004). Mineralizovaná 

tkáň je uspořádána do základních strukturálních jednotek (BSUs), které jsou otiskem remodelační 

události. BSUs nejsou rovnoměrně mineralizované. Mladší, tedy v poslední době dokončené BSUs 

jsou méně hustě mineralizované než starší BSUs, které měly více času k podstoupení sekundární 

mineralizace (zvětšování krystalů) (Handschin et al., 1994; Roy et al., 1999; Boskey, 2004). Uvnitř 

BSU je hmota uspořádána z kolagenních vláken jako vzorec charakterizovaný střídáním lamel 

vyšší a nižší denzity. Tato heterogenita vytváří strukturu, která slouží jako prevence vzniku 

mikropoškození a jejich progrese. 

Heterogenita v orientaci kolagenu a denzitě kostního minerálu, velké množství osteonů a 

cementová linie ohraničující každý osteon poskytnou překážku propagaci praskliny. Šíření 

mikropoškození vyžaduje energii, která je však pohlcena těmito překážkami, a tak nemůže dojít k 

propagaci mikrotrhliny. Ztráta lamelárního uspořádání, která nastane ve vláknité kosti u Pagetovy 

choroby a ztráta heterogenity denzity tkáňového minerálu, která nastane při dlouhotrvající léčbě 

bisfosfonáty, může snížit schopnost kosti zabránit výskytu mikropoškození a jeho šíření (Boivin et 

al., 2002; Roschger et al., 1998). 

V kostní tkáni jsou kolagenní vlákna vyztužena integrací ve fázi mineralizace (Ottani et al., 

2001). Kolagenní molekuly jsou uvnitř vlákna rozloženy střídavě, aby poskytly mezery pro tvoření 

krystalů kostního minerálu. Rozvržení organické hmoty zvyšuje pevnost kosti. Naopak ve vláknité 

kosti, kterou představují neorganizovaná kolagenní vlákna, jsou mechanické vlastnosti kosti 

sníženy navzdory vysokému obsahu minerálu (Marotti et al., 1994). Orientace kolagenních vláken 

je tedy významná pro stupeň mechanických vlastností kosti. Orientace kolagenních vláken souvisí 

se směrem zatížení. Pevnost kosti je vyšší ve směru fyziologického zatížení, což odpovídá 

orientaci osteonů v kortikální kosti (Hert et al., 1994; Martin et al., 1993).  
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Posttranslační modifikace kolagenu má vliv na mechanické vlastnosti kosti. Přítomnost 

příčných vazeb kolagenu udržuje polohu jejich helixů, ale když jich je příliš mnoho, je schopnost 

absorbovat energii zmenšena. U latyrismu, který je charakterizován sníženou kostní pevností a 

abnormalitami kloubů a cév, je aktivita lysyl oxidázy potlačena a koncentrace  pyridinolinových 

příčných vazeb je velmi nízká (Mikkonen et al., 1960; Lees et al., 1987; Oxlund et al., 1995). 

Vyšší poměr pyridinolin/ deoxypyridinolin způsobuje větší tuhost a maximální pevnost (Banse et 

al., 2002). Na rozdíl od toho, zvýšená koncentrace pentosidinu při stárnutí koreluje se sníženou 

pevností kosti (Wang et al., 2002). 

 

1.3        Kostní modelace a remodelace: buněčný aparát kosti 
 

Buněčné mechanismy kostní modelace (konstrukce) a remodelace (rekonstrukce) určují látkové 

složení a strukturu kosti. Pokud se nová kost tvoří bez předchozí kostní resorpce kostního povrchu 

(modelace), mění se velikost a tvar kosti. Kostní remodelace je charakterizována výskytem 

ložiskových a dočasných oblastí resorpce následovaných kostní novotvorbou, které utváří bazální 

mnohobuněčné jednotky (basic multicellular unit, BMU), které rekostruují kost v rozdílných 

polohách 3 složkami (endokortikální, intrakortikální a trabekulární) na endosteálním povlaku a 

méně na periosteálním povrchu (Orwoll, 2003). Kostní modelace a remodelace modifikuje vnější 

velikost, kontury kosti a vnitřní architekturu kosti, způsobují rozšiřování kortikální a trabekulární 

vrstvy během růstu a slábnutí během stárnutí. Účelem kostní modelace a remodelace během růstu 

je ustanovit maximální kostní pevnost, v dospělosti je cílem tuto pevnost kosti udržet. Po ukončení 

růstu pokračuje kostní modelace v nízkém stupni v dospělosti k dalšímu zvětšení rozměrů kosti, 

zatímco kostní remodelace udržuje pevnost kosti odstraněním mikropoškození.  

Kostní remodelace je zahájena na kostním povrchu obvykle pokrytém velmi tenkou vrstvou (1-

2 µm) nemineralizované kostní matrix, kterou dále pokrývá vrstvička povrchových kostních buněk 

tzv. lining cells. Tyto buňky mohou reagovat na stimuly (hormony, cytokiny) a tak zahájit 

remodelační cyklus. Je stimulována diferenciace osteoklastů a tím začíná resorpce kosti. Stimulace 

aktivity osteoklastů vyžaduje interakci s osteoblasty (Martin et al., 2001). Receptor activator of 

nuclear factor-kB (RANK) ligand (RANKL) je tvořen prekurzorovými buňkami osteoblastů a 

osteoblasty a váže se na RANK na osteoklastech a tak podporuje diferenciaci a činnost osteoklastů. 

Osteoblasty vylučují osteoprotegerin  (OPG), který se váže na RANKL a inhibuje interakci 

RANK-RANKL. RANKL knockout  myši mají známky těžké osteopetrózy se zužováním až okluzí 

dřeňové dutiny. Na rozdíl od toho OPG-deficitní myši mají známky těžké osteoporózy vyplývající 

ze zvýšeného tvoření a činnosti osteoklastů (Mundy et al., 2001). Po fázi resorpce tvoří osteoblasty 
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kostní matrix, která znovu naplní resorpční dutinu. Za normálních podmínek je remodelační proces 

kostní resorpce, následováný novotvorbou, pevně vázán v BMU a nevede ke změnám kostní 

hmoty, když množství resorbované a nově vytvořené kosti je stejné. Propojení resorpce a 

novotvorby je řízené více faktory, které jsou zatím málo určeny. Chybění propojení, to jest 

novotvorba nastávající bez předchozí resorpce, je pozorovaná pouze za patologických stavů jako 

jsou například kostní metastázy. Četnost zahájení nového remodelačního cyklu určuje kostní obrat. 

Během opakovaného zatěžování může v kosti dojít k poškození v důsledku únavy materiálu. 

Kost má však mechanismus k detekci polohy a velikosti poškození, je schopna odstranit 

poškozenou část a nahradit ji novou kostí a potom rekonstruovat látkové složení, mikrostrukturu i 

makrostrukturu. Kostní resorpce je tedy nezbytnou podmínkou udržení kvality kosti. Je nezbytná 

během růstu kosti pro odbourávání kosti při tvorbě dřeňové dutiny a pro následnou konstrukci 

kortikální a trabekulární kosti.V dospělosti se během resorpční fáze remodelačního cyklu odstraní 

poškozená kost a ve fázi formace se obnoví struktura kosti. Obnovení struktury vyžaduje 

přiměřenou remodelaci, objem odstraněné kosti musí být nahrazen stejným objemem normální 

kosti. Hlavní důvod pro uvedení klidového kostního povrchu do remodelační aktivity je cíleně 

odstranit poškození kostní tkáně. Proces rozpoznání polohy a velikosti poškozené oblasti a určení, 

jak velká oblast kosti má být nahrazena, závisí jednak na funkci osteocytů, jednak na normální 

produkci, práci a životnosti osteoklastů a osteoblastů. 

Osteocyty jsou početné, nejdéle žijící a nejmenší buňky v kosti. Jsou to osteoblasty ukotvené 

v lakuně v kostní matrix (osteoidu), kterou samy nasyntetizovaly. Tyto osteoblasty podstoupí 

morfologické změny a stanou se osteocyty s cytoplazmatickými výběžky, které je spojují 

s ostatními osteocyty a s oploštělými buňkami na povrchu kosti (tzv. lining cells) (Han et al., 

2004). Tento hustý komunikační systém osteocytů střeží integritu látkové a strukturální pevnosti 

kosti (Parfitt, 1996; Parfitt, 2002; Verborgt et al., 2000; Han et al., 2004; Hazenberg et al., 2004; 

Taylor, 1997; O´Brien et al., 2004; Schaffler et al., 2005). Osteocyty pravděpodobně zaznamenají 

deformaci kosti a signalizují potřebu adaptační remodelace velikosti a tvaru kosti, aby se kost 

přizpůsobila převládajícímu zatížení (Han et al., 2004). Zánik osteocytů apoptózou při deficitu 

estrogenů, během léčby kortikoidy, v pokročilém věku nebo při poškození kosti souvisí se ztrátou 

kostní pevnosti a nastává dříve, než dojde k úbytku kosti ( Taylor, 1997; O´Brien et al., 2004; 

Schaffler et al., 2005). Zánik těchto buněk pravděpodobně ohlásí (cestou biochemických a 

chemotaktických  signálů) přítomnost poškození, jeho polohu a zajistí iniciaci cílené remodelace. 

Okrsky kosti s mikropoškozením obsahují apoptotické osteocyty, zatímco klidové zóny kosti je 

neobsahují (Schaffler et al., 2005). Množství osteocytů, které podlehnou apoptóze, opatří 

topografickou informaci nutnou k cílenému osteoklastickému odstranění poškození. Osteoklasty se 
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však musí nejdříve uspořádat, musí jim být řečeno, kam mají jít a kolik kosti resorbovat. Signály 

jsou pravděpodobně přenášeny cytoplazmatickými výběžky spojenými s lining cells. Tyto buňky 

překrývají remodelační úsek kosti (Hauge et al., 2001). Uvnitř tohoto mikroprostředí se účastní 

lokální faktory zahrnující vaskulární růstové faktory, osteoklastové prekurzory, makrofágy a 

aktivované T buňky spolu s osteoblastovými prekurzory. Osteoblastové prekurzory se přeměňují 

ve zralé osteoblasty, tvořící osteoid. Kostní novotvorba může být také ovlivněna produkty 

z resorbované matrix a z osteoklastů samotných (Martin et al., 2005; Lorenzo, 2000). Osteocyt je 

zahrnut v iniciaci remodelace, následující lokální regulace je dvousměrová, osteoblastovými 

prekurzory určujícími osteoklastogenezi, produkty osteoklastů a produkty z resorbované matrix 

modulujícími kostní novotvorbu. 

Nerovnováha v kostní mnohobuněčné jednotce vede k úbytku kosti, ke zvýšenému stupni 

remodelace nebo obojímu, a tím poškozuje pevnost kosti.  

Během růstu je pozitivní bilance mezi objemem kosti, který se resorbuje a objemem, který se 

v kostní mnohobuněčné jednotce tvoří. Každý remodelační cyklus přidá malé množství kosti. Tak 

jak velikost skeletu dosahuje svých naprogramovaných rozměrů, klesá potřeba rychlé remodelace a 

pozitivní bilance mezi objemem kosti k odstranění a objemem kosti, který se má uložit v každé 

kostní mnohobuněčné jednotce. Stupeň remodelace klesá úměrně tomu, jak se zastavuje podélný 

růst s uzávěrem epifýz (Parfitt et al., 2000).  

U dospělých osob a zejména ve stáří je jednou z prvních změn v remodelačním soukolí, která 

vede ke ztrátě kosti, pokles kostní formace uvnitř kostní mnohobuněčné jednotky. Pokles kostní 

novotvorby však začíná ve středním věku, kdy klesá potřeba přestavby skeletu (Lips et al., 1978; 

Vedi et al., 1983; Nishida et al., 1999; Stenderup et al., 2001; Oreffo et al., 1998). Když je kostní 

novotvorba menší než předcházející kostní resorpce, každý remodelační cyklus odstraní malý podíl 

kosti ze skeletu. Výsledkem je úbytek kosti a strukturální poškození. Tento proces je pomalý, 

protože i  remodelace je pomalá (Gilsanz et al., 1988). 

Vysokoobratová remodelace (nezávisle na nerovnováze v kostní buněčné jednotce) je spojena 

se zvýšeným rizikem zlomeniny z několika důvodů. Za prvé více mineralizovaná kost je nahrazena 

mladší, méně mineralizovanou kostí a to snižuje tvrdost tkáně (Delmas, 2000; Boivin et al., 2003; 

Boivin et al., 2002). Výsledkem je, že kost se stává pružnější a nadměrně se ohýbá až poškozuje už 

při nižším stupni obvyklé zátěže. Za druhé resorbované úseky kosti zůstávají nezaplněné, protože 

se zpožďuje iniciace a dokončení kostní formace. Vytváří se tak tlakové soustředění do jednoho 

bodu, což predisponuje kost ke vzniku mikropoškození. Za třetí, zvýšená remodelace ovlivňuje 

izomerizaci a maturaci kolagenu, což zvyšuje fragilitu kosti (Viguet-Carrin et al., 2006; Garnero et 

al., 2002). Jednou z příčin tohoto jevu je pravděpodobně poškození příčných vazeb mezi 
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sousedními kolagenními vlákny. Uvedené důsledky nadměrné remodelace se kombinují. Deficit 

estrogenů (např. po menopauze) zvyšuje remodelační obrat a objem resorbované kosti 

prodloužením životnosti osteoklastů. Zároveň se snižuje objem formované kosti, protože klesá 

životnost osteoblastů. Tím se zhoršuje negativní kostní bilance v kostní mnohobuněčné jednotce 

(Manolagas, 2000), a urychluje se úbytek kosti a zhoršování struktury kostí po menopauze. 

 
Řídnutí a ztráta spojitosti kostních trámců 

 
Trabekulární kost má větší povrch než kortikální. V objemové jednotce trámčité kosti je více 

remodelačních míst než v kortikální kosti. Remodelaci podléhá větší část trámčité kosti. Po 

menopauze každý remodelační cyklus odstraní více kosti než uloží zpět. Vysokoobratová 

remodelace a hluboké resorpční dutiny způsobují ztrátu kostní trámčiny a její kontinuity. Pevnost 

kosti takto významně klesá (Van der Linden et al., 2001). Vysoký obrat trámčité kosti není závislý 

na věku, pokračuje u žen při nedostatku estrogenů, při hypogonadismu u mužů a u obou pohlaví při 

sekundární hyperparathyreoze. S pokračující remodelací dochází k perforaci trámců, některé 

trámce zcela vymizejí. 

U mužů je kostní fragilita vyjádřena více než u žen. To je způsobeno produkcí pohlavních 

hormonů, protože u mužů nedochází k rychlému poklesu sekrece a tak ani ke zvýšené remodelaci 

ve středním věku. Úbytek trámčité kosti u mužů je způsoben více ztenčováním trámců (redukce 

kostní formace uvnitř každé kostní mnohobuněčné jednotky) než perforací trámců (zvýšená kostní 

resorpce uvnitř každé kostní mnohobuněčné jednotky) (Aaron et al., 1987; Khosla et al., 2001; 

Legrand et al., 2000; Aaron et al., 2000). 

 
Ztenčení a poréznost kortikální kosti 

 

Také úbytek kortikální kosti pokračuje u žen po menopauze, u mužů při poklesu produkce 

testosteronu a u obou pohlaví při sekundární hyperparathyreoze. Aktivní endokortikální a 

intrakortikální remodelace „trabekularizuje“ kortikální kost. Vytváří se tedy kortikální kost s větší 

povrchovou plochou (Parfitt et al., 1983; Brown et al., 1987; Foldes et al., 1991). Zhoršování 

struktury kortikální kosti se zrychluje tím, že každý remodelační cyklus odstraňuje ze stále se 

snížujícího celkového objemu kosti další objem kosti. Starší více mineralizovaná intersticiální kost, 

vzdálená od povrchové remodelace, má snížený počet osteocytů a akumuluje mikropoškození (Qui 

et al., 2005). Kortikální řídnutí a poréznost snižují odolnost kosti proti šíření mikropoškození. 

Zvýšená poréznost a snížená kostní hmota není schopna absorbovat energii vzniklou při pádu. 
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Periosteální apozice  

 

Ukládáním nové kosti na vnějším povrchu se částečně vyrovnává ztráta tlakové pevnosti a 

pevnosti kosti v ohybu, vzniklá ztenčením kortikalis a porézností. Změny v periosteální apozici 

během stárnutí je těžké ohodnotit prospektivně, protože tyto změny jsou velmi malé (několik 

milimetrů). U periosteální apozice je též těžké interpretovat dlouhodobý vliv na kostní hmotu a 

rozměry kosti (Ruff et al., 1993). Nálezy jedné studie (Ahlborg et al., 2003) udávající, že 

periostální apozice nastává po menopauze, aby kompenzovala akcelerovaný úbytek kostní hmoty, 

potřebují potvrzení. Názor, že periosteální apozice je větší u mužů než u žen, zůstává kontroverzní 

(Seeman, 1997; Duan et al., 2003; Riggs et al., 2004), současné studie naznačují, že pohlavní 

rozdíly se vyskytují jen na některých místech skeletu (Duan et al., 2005; Wang et al., 2005). 

Snížená formace periosteální kosti během růstu a stárnutí částečně vysvětluje menší velikost těla 

obratle a nižší obsah kostního minerálu u žen a mužů s vertebrální frakturou (Seeman et al., 1989; 

Duan et al., 2001).  
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Tabulka 1.  Odchylky jednotlivých složek pevnosti kosti u kostních onemocnění 
 

Onem. Kostní  
hmota 

Obrat Novotvorba Resorpce Architektura 
trámč.kosti 

Kortik. 
kost 

Kolagen Minerál 

Abnormální kolagen 
OI ↓ ↑ 

u dětí 
↓ 
u 

dospěl. 

↓ ↔ 
nebo 
↑ 

↓ Tb.N 
↑ Tb.Th 

↓ 
Ct.Th 

Mutace 
kolagenu 
typu I: 
abnormál
ní pro-α1 
(I) 
řetězce, 
nízké 
množství 
prokolag
enu 

↑ denzita 
minerálu 
(dospěl.) 
↓ stupeň 
minera- 
lizace 
(děti) 
↓ velikost 
krystalů 
 

Paget ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Tb.Th ↑ Ct.Th Vláknitá 
kost 

 

Porucha kostního minerálu 
Osteo- 
malácie 

↔ 
↓ 

MdV/ 
TV 

↔ 
nebo 
↑ 

↑ ↔ 
nebo 
↑ 

(při sek. 
HPT) 

↔ 
 

 normální Obsah 
minerálu: 
↓ na 
kostních 
površích 
↔ ve 
středu 
trámce 
 

Fluorosis ↑ ↓ ↑ ↑  ↑ 
Ct.th 
↑ 

Ct.Po 

Oblast 
vláknité 
kosti 
v lamelární 
kosti 

Lineární 
defekt 
minera-
lizace: 
periosteocy-
tické 
skvrnité 
mezery 
↓ stupeň 
mineralizace 
↑ velikost 
krystalů 
 
 

Porucha kostní remodelace 
PM-OP ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ Tb.N ↓Ct.Th 

↑Ct.Po 
↑ 

hydroxylace 
lysinu 

↓ DHLNL, 
HLNL 

↔ nebo ↓ 
obsah 
minerálu 
↑ krysta- 
ličnost 

Mužská 
OP 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Tb.Th ↓Ct.Th   

GIOP ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ Tb.N 
↓ Tb.Th 
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Tabulka 1. Pokračování 
 
Onem. Kostní  

hmota 
Obrat Novotvorba Resorpce Architektura 

trámč.kosti 
Kortik. 
kost 

Kolagen Minerál 

HPT ↔ 
nebo ↓ 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ Tb.Th ↓Ct.Th 
↑Ct.Po 

 ↓ stupeň 
mineralizace 

 
Hyper- 
thyreoza 

↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↓Ct.Th 
↑Ct.Po 

  

Osteopetróza ↑ ↓ ↔ ↓ (snížená 
činnost 
osteo- 
klastů) 

↑ ↑ Tb.Th ↑Ct.Th Minera- 
lizovaná 
chrupav-
ka 

↑ obsah 
minerálu 
↓ velikost 
krystalů 

Pycno- 
dysostosis 

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ (žádná 
aktivita 
osteo- 
klastů) 

↑ ↑ Tb.Th ↑Ct.Th Abnorm. 
lamelár. 
struktura 
mineral. 
chrupav-
ka 

↑ velikost 
krystalů 
↑ stupeň 
mineralizace 

 
Vysvětlivky: (↓): snížení, (↑): zvýšení, (↔): nevýznamná změna, 1 šipka: malé snížení/zvýšení, 2 
šipky: střední snížení/zvýšení, 3 šipky: silné snížení/zvýšení, 
OP: osteoporóza, PM-OP: postmenopauzální osteoporóza, GIOP: glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, 
HPT: hyperparathyreóza, HLNL: hydroxylysinonorleucin, DHLNL: dihydroxylysinonorleucin, MdV/TV: 
objem mineralizované kosti, Tb.N: počet trámců, Tb.Th: tloušťka trámce, Ct.Th: tloušťka kortikális, Ct.Po: 
poréznost kortkális. 
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1.4        Kostní fragilita u pacientů se zlomeninami 
 

Pacienti se zlomeninami mají rozdílné patogenetické nebo strukturální abnormality odpovědné 

za kostní fragilitu. Některé zlomeniny jsou spojeny s nízkou denzitou kostního minerálu (Ciarelli et 

al., 2003), při jiných zlomeninách je snížená denzitu osteocytů (Qiu et al., 2003). Ženy se 

zlomeninami mají vysoký, normální nebo nízký stupeň remodelace. Některé ženy mají negativní 

bilanci v kostní mnohobuněčné jednotce v důsledku snížení kostní formace, zvýšené resorpce nebo 

obojího. Jiné ženy se zlomeninou tuto negativní bilanci nemají (Eriksen et al., 1990; Arlot et al., 

1990; Brown et al., 1984). Jiní pacienti se zlomeninami mohou mít sníženou periosteální apozici 

během růstu nebo stárnutí (Seeman et al., 1989; Duan et al., 2001). Heterogenita mechanismů 

kostní fragility naznačuje, že pacienti s prodělanou frakturou nemohou být léčeni stejným 

způsobem. 

 

1.5        Efekt antiresorpčních léků na kvalitu kosti 

 

1.5.1     Časné účinky antiresorpčních léků na kostní fragilitu 

 

U většiny postmenopauzálních žen je remodelační obrat vysoký: velké množství BMUs vytváří 

v kosti kavity, na endokortikálním povrchu dochází ke ztenčení kortikalis, vzniká intrakortikální 

poréznost, na trabekulárních površích dochází ke ztenčování trámců a ztrátě jejich spojitosti.  

Je-li podán antiresorpční lék, jako například alendronát, risedronát nebo raloxifen, rovnovážný 

stav je narušen (Delmas, 2000; Parfitt, 1980). Počáteční podíl nových kostních mnohobuněčných 

jednotek po nasazení léčby rychle klesá a to na úroveň danou účinností daného léku. Mnoho 

multicelulárních jednotek v různých fázích remodelačního cyklu dokončí remodelační proces 

uložením nové kosti, která snižuje hloubku exkavovaných míst. Tato nově uložená kost 

mineralizuje a BMD se zvyšuje, protože nové BMUs nyní nejsou vytvářeny tak rychle. Během 

léčby je menší počet exkavovaných míst, která mají sníženou hloubku. Ukládání kosti snižuje 

kortikální poréznost, snížená hloubka menšího počtu exkavovaných míst způsobuje zpomalení 

ztenčování kortikální i trámčité kosti. Kostní novotvorba v každé BMU erodující trámec snižuje 

ložiskové řídnutí kosti a tím pravděpodobně zabraňuje vzniku a progresi mikropoškození, vedoucí 

až k perforaci trámce. 

Snížení remodelačního obratu také umožní delší dobu pro zvýšení minerální denzity tkáně. 

Tedy časný efekt léků, které inhibují kostní resorpci, je založen na snížení remodelačního obratu, 

což umožní zvýšené dokončování remodelace tvořením kosti v mnoha vyhloubených místech, 

které byly přítomny před léčbou. Daná kost více dokončuje sekundární mineralizaci. Snížení 
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nových exkavovaných míst, vzrůstající denzita kostního minerálu, snížená intrakortikální 

poréznost a zpomalení rozvoje ztenčování kortikális a řídnutí a perforace trámčiny pomáhají znovu 

obnovovat pevnost kosti (Borah et al., 2004; Meunier et al., 1997; Boivin et al., 2000). Pevnost 

kosti je tedy částečně obnovena, což může vysvětlovat časné snížení rizika fraktury v klinických 

studiích během léčby oproti placebové skupině. 

 

1.5.2       BMD a kostní markery jako prediktory snížení rizika zlomenin 

 
Zvýšení BMD vytvořené zaplněním remodelačních oblastí aktivních před léčbou a   

vzestup minerální denzity tkáně se uskutečňuje během prvních 6-18 měsíců a vysvětluje většinu z 

přínosu léčby, která je vidět během prvních 3-4 let antiresorpční léčby. Tudíž většina nárůstu BMD 

je funkcí stupně počáteční remodelace před léčbou. Větší počet vyhloubených míst znamená větší 

vzestup BMD, protože více míst je zaplněno novou kostí, která později mineralizuje. Například při 

užítí stejného léku a stejné dávky je vzestup BMD větší u osob s vysokou vstupní remodelací 

v porovnání s osobami s nízkou remodelací (Gonnelli et al., 1999; Seibel et al., 2004; Civitelli et 

al., 1988). Efekt léčby bude dále ovlivňovat schopnost léku potlačit podíl nově vzniklých BMUs a 

dávka podávaného léku. 

Vzestup BMD a potlačení markerů kostní remodelace vysvětluje pouze malý podíl na snížení 

rizika zlomenin (Delmas et al., 2004). Větší vzestup BMD nebo větší potlačení kostní remodelace 

při kombinaci dvou léků v porovnání s jedním lékem (Johnell et al., 2002) nebo při léčbě jedním 

lékem ve srovnání s druhým (Johnell et al., 2002; Rosen et al., 2005) nelze považovat za opatření, 

která vedou k větší účinnosti na snížení rizika zlomenin (Rosen et al., 2005). Pacienti, u kterých 

došlo během léčby raloxifenem nebo risedronátem k úbytku kosti, mají i přesto snížené riziko 

zlomeniny oproti placebové skupině (Sarkar et al., 2002; Watts et al., 2004; Watts et al., 2005). 

Osoby léčené risedronátem, u kterých došlo ke zvýšení BMD o 3-5%, mají stejné snížení rizika 

zlomenin jako osoby mající menší nárůst BMD (Watts et al., 2004; Watts et al., 2005). Větší 

účinnost jednoho léku oproti druhému vyžaduje prokázání vetšího účinku na snížení rizika 

zlomenin v souběžně vedené randomizované studii. 

Strukturální podklad pro časné snížení rizika zlomenin během léčby je nejasný (Roux et al., 

2004). Termín ‘snížení ’rizika je celkový účinek dvou procesů: 1) pokračujícího strukturálního 

rozkladu v placebové skupině a 2) v prevenci nebo v častečné obnově porušené struktury kosti u 

léčené skupiny pacientek. Důležité je snížení intrakortikální poréznosti, 

zpomalení ztenčování kortikális, udržení (ale ne obnovení) tloušťky trámců a jejich spojitosti a 

obnovení denzity tkáňového minerálu (Borah et al., 2004). Tyto změny nemohou být zachyceny 
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vyšetřením BMD a markerů kostní remodelace. Vysvětlení těchto změn kvality kosti během 

aniresorpční léčby je velmi důležité a bude vyžadovat další výzkum za pomoci nových 

neinvazivních metod. 

 

1.5.3        Pozdní účinky antiresorpčních léků: jsou pro kost stále výhodné ? 

Během léčby antiresorpčními léky se ustanovuje nový rovnovážný stav s vyšší denzitou 

kostního minerálu, sníženou porézností a mírně zlepšenou pevností kosti. Remodelační obrat je 

pomalý a je snížená hloubka exkavovaných míst. Jestliže zůstane bilance BMU negativní, každá 

remodelační událost způsobí ztrátu kosti a zhoršení její struktury. Avšak každá z menšího počtu 

remodelačních událostí odstraní jen malý objem kosti. Jelikož je ztráta kosti způsobena více 

remodelačním obratem než stupněm negativní bilance BMU, je při potlačené remodelaci 

ztenčování trámců a kortikális velmi pomalé. Současně dochází k postupnému nárůstu denzity 

tkáňového minerálu zbývající a pomalu se snižující kostní hmoty. Tento účinek léčby vidíme při 

denzitometrii jako pokračující zvýšení BMD (kdy hodnotíme pouze minerál), zatímco se kostní 

hmota pomalu snižuje.  

Při léčbě pokračuje nárůst rizika zlomenin pomaleji (tyto léky neeliminují riziko zlomeniny, ale 

snižují ho na 30-60%), a zlomeniny jsou méně časté než u neléčených pacientů, u kterých 

přetrvává rychlá remodelace a negativní bilance BMU, což exponenciálně zvyšuje fragilitu kostí. 

 

1.5.4.       Dlouhodobý účinek antiresorpční léčby: může zvýšit fragilitu kosti ? 

Cílem modelace a remodelace během růstu je ustanovit maximální kostní pevnost, v dospělosti 

je cílem tuto pevnost udržet (Seeman et al. , 2006). Během opakovaného zatěžování dochází 

v kosti k poškození v důsledku únavy materiálu. Kost má však schopnost určit lokalizaci poškození 

a odstranit ho. Kostní resorpce není vždy špatná. Resorpční fáze remodelačního cyklu odstraňuje 

poškozenou kost. 

Dlouhodobé potlačení kostní remodelace může poškodit kost z několika důvodů. Sousedící 

oblasti kosti se za normálních podmínek liší v denzitě tkáňového minerálu. V mladší, v poslední 

době remodelované, kosti je tkáň méně hustě mineralizovaná. Tyto okrsky sousedí se starší, více 

hustě mineralizovanou tkání. Tato heterogenita v rozložení minerální denzity kostní tkáně vytváří 

strukturu kosti, která zabraňuje rozšiřování mikropoškození. Energie potřebná pro rozvoj 

mikropoškození je rozptýlená, protože mikropoškození se hůře šíří v kostní tkáni s nižší denzitou.  

Jakmile je zpomalena remodelace během léčby antiresorpčními léky, je k dispozici více času 

pro sekundární mineralizaci nové kosti ukládané na mnoha resorbovaných místech, a to i v kosti 

přítomné před léčbou, která nepodstoupila remodelaci, protože je vzdálena od endosteálního 
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povrchu. Pomalejší remodelace dovoluje zvyšování minerální denzity tkáně, takže se snižuje 

heterogenita v rozložení minerální denzity mezi sousedícími oblastmi. Tato vyšší homogenita 

denzity tkáně vytváří menší překážku proti šíření a prodlužování mikrotrhlin (Currey, 2002). Vyšší 

denzita kostní tkáně zvyšuje tuhost (křehkost) tkáně, což predisponuje kost ke zvýšené tvorbě 

mikropoškození. Snížená remodelace může také snižovat odstraňování mikropoškození v kosti 

(Meunier et al., 1997; Boivin et al., 2000; Mashiba et al., 2000; Li et al., 2001; Komatsubara et al., 

2003). 

Mikropoškození a zvýšená křehkost kosti se vyskytla u zvířat, jimž byly podávány vysoké 

dávky bisfosfonátů. Hromadění mikropoškození u žen, dlouhodobě léčených alendronátem, 

potvrdila naše studie (Štěpán et al., 2005). Je tedy třeba důkladnějšího výzkumu, zda dlouhodobá 

suprese kostní remodelace při dlouhodobé léčbě bisfosfonáty nepoškozuje mechanickou odolnost 

kosti (Whyte et al., 2003; Odvina et al., 2005). Je třeba dále ověřit, zda silné potlačení kostního 

obratu vede ke zvýšení rizika zlomenin a opožděnému hojení nevertebrálních zlomenin (Odvina et 

al., 2005). 10-leté sledování pacientů užívajících alendronát nemělo náležitou kontrolní skupinu, 

proto tvrzení o nezhoršení účinnosti na snížení rizika zlomenin není spolehlivé (Bone et al., 2004). 

Dále je třeba ověřit, zda léky, které významně tlumí remodelaci, jsou více učinné u osob 

s vysokou remodelací a nízkou denzitou tkáňového minerálu a méně účinné u osob s nízkou 

remodelací a normální minerální denzitou, u kterých větší suprese může predisponovat kost 

k mikropoškozením. 

 

1.6           Efekt anabolických léků na kvalitu kosti 

Antiresorpční přípravky nejsou schopné obnovit kost, která již byla ztracena. Teriparatid (1-34 

PTH) je vysoce účinný anabolický kostní lék (Neer et al., 2001). Intermitentní léčba 

parathormonem stimuluje periosteální apozici u rostoucích zvířat a endosteální tvorbu kosti. 

Dochází tak k zesílení kortikális na vnitřních i vnějších površích. Nová kost se dále ukládá na 

trámcích a tak dochází ke ztluštění trámců a snad i ke zvýšené spojitosti trámců (Dempster et al., 

1993).  

Pro anabolické působení PTH je nutné intermitentní podávání, které je dosaženo každodenní 

s.c. injekcí, která rychle dosáhne vrcholové hladiny v krvi, přičemž tato hladina brzy klesá (Frolik 

et al., 2003). Jestliže je PTH podáván v tomto intermitentním režimu, jsou v kosti zahájeny 

procesy, které vedou ke zvýšené kostní tvorbě, pravděpodobně jako následek aktivace genů 

odpovídajících specificky za přechodně aktivovaný signální systém, který způsobí rychlý nárůst 

PTH, s rychlým poklesem k předcházejícím hodnotám. Naproti tomu, když je PTH podáván 
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v infuzi nebo tak, že se docílí trvalého zvýšení hladiny PTH v plazmě, je dominantním účinkem 

stimulace tvorby osteoklastů a kostní resorpce (Frolik et al., 2003). 

Jsou známy dva hlavní mechanismy, které vysvětlují anabolické působení PTH. Za prvé, PTH 

podporuje diferenciaci osteoblastových prekurzorů v kostní dřeni a možná také lining cells, bez 

stimulace proliferace prekurzorových buněk (Dobnig et al., 1995). Za druhé, PTH zvyšuje 

životnost zralých osteoblastů a osteocytů tím, že zabraňuje jejich apoptóze (Jilka et al., 1999). 

Transkripční faktor Runx2 je nezbytný pro vývoj a udržení osteoblastového fenotypu (Karsenty, 

2001) a jsou navrhovány nejméně dva způsoby pro jeho zprostředkování anabolického působení 

PTH. Zvýšená exprese Runx2 jako odpověď na PTH byla prokázaná v osteoblastech (Krishnan et 

al., 2003) a Runx2 byl navržen jako mediátor anti-apoptotického působení injekčně podávaného 

PTH (Bellido et al., 2003). Na druhé straně, když je PTH podáván infuzí kontinuálně, je zvýšená 

proteosomální degradace Runx2 a anti-apoptotický  účinek PTH se ztrácí (Bellido et al., 2005). 

Poslední výzkum ukázal nové poznatky v kontrole kostní novotvorby. Důležitost Wnt 

signalizace v kosti vyplynula z genetických studií u lidí a myší s rozpoznáním syndromů 

s vysokým množstvím kostní hmoty, u kterých jsou aktivovány mutace Wnt signalizační cesty 

(Boyden et al., 2002) a opačně u syndromů spojených s osteoporózou (Gong et al., 2001). Vazba 

Wnts ke komplexu receptorů vede k aktivaci rodiny transkripčních faktorů TCF/LEF (T-cell 

factor/lymhoid enhancer factor) (Moon et al., 2004). In vitro bylo prokázáno, že léčba PTH 

aktivuje Wnt signalizaci na osteoblastech (Kulkarni et al., 2005), ale není známo, zda je tento 

účinek významný in vivo. 

Genetické studie také odhalily protein sklerostin jako silný inhibitor kostní novotvorby, jehož 

inaktivační mutace vede k syndromu s vysokým množstvím kostní hmoty. Tento protein působí 

inhibicí BMP (bone morphogenetic protein) a Wnt signalizace (Rawadi et al., 2005). Tvorba 

sklerostinu je rychle potlačena PTH léčbou (Keller et al., 2005), jedná se o další mechanismus 

anabolického působení této léčby. Molekulární mechanismus působení PTH a jeho interakce 

s jinými důležitými signalizačními cestami musí být předmětem dalšího výzkumu. 

Neer et al. (Neer et al., 2001) podali zprávu o tom, že intermitentní léčba PTH snižuje riziko 

vertebrálních a nevertebrálních zlomenin během 18 měsíců léčby. Většina navýšení kortikální a 

trabekulární tloušťky indukovaná parathormonem je způsobena tvořením kosti na vnitřních 

površích sousedících se dření a po obouch stranách trámců. Kostní histomorfometrický důkaz o 

periosteální apozici po PTH léčbě u dospělých jedinců nemáme k dispozici (Jiang et al., 2003). 

Jestliže je nedostatečná periosteální apozice u dospělých jedinců po PTH, může toto vyjadřovat 

omezenou buněčnou aktivitu na periosteálním povrchu a zejména potřebu resorpční aktivity pro 

anabolické působení PTH (Martin, 2004; Seeman et al., 2001).  
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Zvýšení BMD po antiresorpční léčbě je slabým prediktorem snížení rizika zlomenin (Delmas et 

al, 2004). Ačkoli zvýšení BMD při léčbě parathormonem je větší než při antiresopční léčbě, 

mechanismus se liší. Antiresorpční přípravky zvyšují minerální denzitu tkáně, zatímco PTH ukládá 

novou kost a zvyšuje tloušťku trámců a kortikális. Zda větší nárůst BMD po PTH nebo při 

kombinované léčbě se rovná většímu snížení rizika zlomenin, oproti menšímu zvýšení BMD po 

bisfosfonátech, není známo. Třebaže pokles markerů kostní remodelace po antiresorpční léčbě 

předpovídá snížení rizika zlomenin (Sarkar et al., 2002), při léčbě parathormonem se markery 

zvyšují, takže při kombinované léčbě je sporná důležitost změn markerů kostní remodelace jako 

ukazatelů účinnosti na snížení rizika zlomenin. 

Po předchozí léčbě alendronátem, ale ne po jiných antiresorptivech jako je např. raloxifen, je 

zpožděna odpověď BMD a markerů kostní remodelace na PTH (Ettinger et al., 2004; Black et al., 

2003; Finkelstein et al.,2003; Cosman et al., 2005). Otázkou je, zda anabolická odpověď na PTH je 

částečně zprostředkovaná faktory vytvořenými osteoklasty nebo produkty z resorbované matrix 

(Martin, 2004; Martin et al., 2005). Po ukončení léčby parathormonem zabrání antiresorpční léčba 

poklesu BMD (Black et al., 2005), ale zda udávané přetrvávající snížení rizika zlomenin po 

ukončení PTH je větší s nebo bez antiresorpční léčby je nejasné.  

      
1.7           Sekvenční léčba osteoporózy 
 

Osteoporóza je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Alendronát je často 

považován za lék 1.volby při léčbě postmenopauzální osteoporózy. Alendronát zvyšuje hustotu 

kostního minerálu (BMD) a snižuje po 4 roky výskyt nových zlomenin u postmenopauzálních žen 

s osteoporózou (Black et al., 1996; Cummings et al., 1998). Tyto příznivé klinické účinky jsou 

spojené s výrazným antiresorpčním účinkem, charakterizovaným snížením kostní remodelace o 

90% (Chavassieux et al., 1997; Boivin et al., 2000). Optimální trvání léčby postmenopauzální 

osteoporózy k docílení nejlepšího klinického výsledku neznáme. Podobně jako u jiných léků na 

osteoporózu, nebyla účinnost na snížení rizika zlomenin při léčbě alendronátem trvající déle než 4 

roky zatím plnohodnotně zhodnocena (Bone et al., 2004; Ensrud et al., 2004; Black et al., 2004). 

Přesto však výsledky BMD a markerů kostní remodelace nasvědčují, že by pokračování léčby 

alendronátem déle než 4 roky mohlo být prospěšné. Ve srovnání s prvními 3-6 roky mělo 

následujících 5 let léčby alendronátem za následek pokračující zvýšení BMD v bederní páteři a 

celotělově, s nevýznamnou změnou v oblasti kyčle. Na rozdíl od toho u pacientů, kteří skončili 

léčbu alendronátem po prvních 5 letech, došlo k významnému úbytku kosti v celkovém femuru, 

krčku femuru a v předloktí v následujím 5 letém období bez léčby, což se může projevit zvýšeným 

rizikem klinických vertebrálních zlomenin (Bone et al., 2004; Ensrud et al., 2004; Black et al., 
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2004). Proto se po ukončení léčby alendronátem zdá být potřebný přechod na jiný antiresorpční 

přípravek.  

Raloxifen, selektivní modulátor estrogenních receptorů, je jiný antiresorpční lék pro léčbu 

osteoporózy, který navozuje menší potlačení kostní remodelace než alendronát (Johnell et al., 

2002; Taranta et al., 2002; Ott et al., 2002; Ettinger et al., 2004). Celkově je vzestup BMD, který 

nastane při léčbě raloxifenem, méně výrazný než při léčbě alendronátem (Johnell et al., 2002). 

Raloxifen podobně jako alendronát účinně zabraňuje novým vertebrálním zlomeninám u 

postmenopauzálních žen s osteoporózou po 3-4 roky léčby (Ettinger et al., 1999; Delmas et al., 

2002; Kanis et al., 2003). Při léčbě raloxifenem však nebylo prokázáno snížení rizika 

nevertebrálních zlomenin (Ettinger et al., 1999). Až do provedení naší studie nebyly k dispozici 

data o účinku raloxifenu následujícím po léčbě alendronátem. 
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2       Cíle vlastní práce 

 

Cílem práce bylo posoudit různé atributy kvality kosti u pacientek s postmenopauzální 

osteoporózou a sledovat jejich ovlivnění farmakoterapií. 

Konkrétními cíli vlastní práce bylo: 

Studie I           

Vyšetřit akumulaci mikropoškození u pacientek s postmenopauzální osteoporózou léčených 

dlouhodobě alendronátem nebo dosud s osteoporózou neléčených. 

Primárním cílem studie bylo ověřit hypotézu, zda nejméně 36 měsíční léčba alendronátem má 

za následek akumulaci mikropoškození v kosti.  

Sekundárním cílem bylo zjistit vztah mezi mikropoškozeními a rizikovými faktory zlomenin u 

sledovaných pacientek. 

      Studie II 

Vyšetřit denzitu kostního minerálu (BMD) a biochemické markery kostní remodelace při nové 

strategii sekvenční léčby osteoporózy, kdy na počátku léčby byl podáván preparát 

charakterizovaný výrazným útlumem kostní remodelace (alendronát) po dobu prokázaného snížení 

rizika zlomenin. Následně byla léčba změněna na preparát způsobující méně silný útlum kostního 

obratu (raloxifen). Tato léčebná strategie byla porovnávána se dvěmi kontrolními skupinami: 

pokračování v léčbě alendronátem anebo ukončení antiresorpční léčby (léčba kalciem a vitamínem 

D).  

Primárním cílem základní studie bylo prozkoumat rozdíly ve změně BMD bederní páteře od 

počátku studie do 12 měsíců uvnitř a mezi léčebnými skupinami.  

Sekundárním cílem bylo vyšetření změn BMD v celkovém proximálním femuru a v krčku 

femuru a vyšetření biochemických markerů kostní remodelace mezi rozdílnými léčebnými 

skupinami. 
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3          Metodika vlastních studií 
 
3.1       Soubory vyšetřených osob 

 
Studie I 

Této klinické studie se zúčastnila dvě centra (Centrum I - III.interní klinika 1.LF UK a VFN 

v České Republice, Centrum II – Interní klinika lékařské fakulty Univerzity Gratz v Rakousku). 

Obě centra vybrala do studie postmenopauzální ženy s osteoporózou, které byly buď léčené 

alendronátem (10 mg denně nebo 70 mg týdně), kalciem (1000 mg denně) a vitamínem D (800 IU 

denně) nejméně 36 měsíců nebo nebyly dosud pro osteoporózu léčeny. Neléčené pacientky nebyly 

předtím léčeny žádnou antiresorpční léčbou. U pacientek léčených alendronátem bylo datum 

zahájení léčby, dodržení a setrvání na léčbě stanoveno cílenými dotazy na pacientky. Datum 

zahájení léčby a setrvání na léčbě bylo také potvrzeno kontrolou lékařských záznamů. Navíc byla 

ověřena informace o čerpání  receptů nejméně ze 70 % v posledních 12 měsících před začátkem 

studie. Do studie byly zahrnuty ambulantní postmenopauzální ženy, u kterých byla 

diagnostikovaná osteoporóza buď v celkovém proximálním femuru nebo v bederní páteři (T-score 

≤ 2,5) a kterým bylo nejméně 55 let v době zahájení studie. Tyto pacientky byly poté léčené 

teriparatidem po dobu 24 měsíců. 

Vyloučeny byly pacientky s anamnézou sekundárních příčin osteoporózy, s anamnézou 

maligního nádoru v posledních 5 letech, anamnézou nefrolithiázy a urolithiázy v posledních 2 

letech, s abnormální funkcí štítné žlázy, s významně sníženou renální funkcí, léčené androgeny 

nebo jinými anabolickými steroidy, léčené vitamínem D >50,000 IU týdně nebo aktivními analogy 

vitamínu D. Dále byly vyloučeny pacientky, které byly v posledních 36 měsících léčeny 

raloxifenem, kalcitoninem, fluoridy, estrogeny, progesteronem, analogy estrogenu, agonisty 

estrogenu, antagonisty estrogenu, selektivními modulátory estrogenních receptorů, tibolonem, 

celkovými kortikosteroidy a bisfosfonáty jinými než alendronát.  Neléčené pacientky nemohly 

nikdy v minulosti užívat alendronát. Dalším vylučovacím kritériem byla nadměrná konzumace 

alkoholu. Aktuální sérová koncentrace markerů nebyla vstupním ani vylučovacím kritériem.  

Protokol studie byl schválen Etickou komisí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 

Všeobecné fakultní nemocnice. Všechny zařazené pacientky podepsaly před vstupem do studie 

informovaný souhlas. 

Základní charakteristika pacientek je shrnuta v tabulce 1. 
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Studie II 

Účastnice studie byly vybrány z ambulantních pacientek našeho centra. Z naší databáze 

pacientek jsme vybrali 125 pacientek s postmenopauzální osteoporózou, které byly léčeny 

alendronátem (10 mg/den) nejméně 3 roky v době zahájení studie. BMD a biochemické markery 

byly stanoveny jako součást našeho klinického rutinního vyšetření. Před zahájením studie se tyto 

pacientky nezúčastnily jiné klinické studie. Před zahájením léčby alendronátem byla osteoporóza  

potvrzena vyšetřením BMD pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie v oblasti bederní 

páteře nebo proximálního femuru (T skóre nižší než – 2,5).  

99 pacientek, které splňovaly zařazovací kritéria do studie a souhlasily s účastí, bylo zahrnuto 

do této klinické studie. Původní data BMD a biochemických markerů kostní remodelace byla 

zaznamenána a analyzována. Tyto údaje jsou zaznamenány jako výsledky observačního období (-

43 do 0 měsíc sledovaného období). Vstupní vyšetření do studie je považováno za konec 

observačního období. Podle protokolu bylo trvání dvojitě zaslepené/ otevřené, randomizované 

základní studie 1 rok (0 až 12 měsíc měřícího období). Protokol studie byl poté pozměněn a 

pacientky pokračovaly v otevřené prodloužené fázi, ve které užívaly léčbu přiřazenou při 

randomizaci (12 až 24 měsíc měřícího období). 

Zařazovací kritéria byla specifikována pro ambulantní postmenopauzální ženy ve věku od 50 

do 80 let, které byly v předchozí době léčeny alendronátem (10 mg/den) více než 3 roky. Všechny 

zařazené pacientky užívaly léky pravidelně. Ze studie byly vyloučeny pacientky z následujících 

důvodů: onemocnění kosti jiné než primární osteoporóza, endokrinní a maligní onemocnění, 

děložní a ovariální abnormality, klinicky závažné postmenopauzální symptomy vyžadující terapii 

estrogeny, anamnéza tromboembolické nemoci, zavažná chronická onemocnění nebo léčba 

jakýmkoliv agens ovlivňujícím kostní obrat. Protokol studie byl schválen Etickou komisí 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Všechny zařazené pacientky 

podepsaly před vstupem do studie informovaný souhlas.  

Po léčbě alendronátem, na konci observačního období, byly pacientky náhodně rozděleny do 

dvojitě-zaslepené léčby - raloxifen (60 mg/den; n = 33) nebo placebo (n = 33) nebo pokračovaly 

v otevřené formě v léčbě alendronátem (n = 33) po dobu základní studie (12 měsíců). 

V prodloužené fázi (následujících 12 měsíců) zůstaly pacientky na přiřazené léčbě, ale byly léčeny 

otevřenou formou. Všechny pacientky užívaly kalcium (500 mg/den) a vitamín D (800 IU/den) po 

celé období léčby. Schéma uspořádání pacientek ve studii je znázorněno v grafu 1. Základní 

charakteristika pacientek randomizovaných do tří léčebných skupin (placebo, alendronát a 

raloxifen) je shrnuta v tabulce 2.
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Studie I 

 
Tabulka 1.   Základní charakteristika pacientek 
___________________________________________________________________________ 
Léčebná skupina                           Dosud neléčené        Léčené alendronátem         P- hodnota       
   n                                                             28                               38 
___________________________________________________________________________ 
Věk (roky)                                          66,9 ± 6,8                      68,8 ± 7,1                     0,288 
Roky od menopauzy                           18,3 ± 7,1                      18,3 ± 7,5                     0,994 
Zlomeniny před vstupem                    15 (53,6)                        26 (68,4)                      0,219 ª 
do studie (n, %) 
Doba léčby (měsíce)                                                                63,6 ± 16,4 
 
Hustota kostního minerálu (BMD) 

Bederní páteř (g/cm²)                         0,70 ± 0,06                     0,77 ± 0,10                   0,001 
       T-score                                       -3,18 ± 0,57                   -2,51 ± 0,87                   0,001 
Celkový proximální femur (g/cm²)    0,74 ± 0,11                     0,73 ± 0,11                   0,793 
       T-score                                       -1,66 ± 0,89                   -1,71 ± 0,92                   0,811 
Krček prox. femuru (g/cm²)               0,60 ± 0,11                     0,60 ± 0,08                   0,934 
       T-score                                       -2,27 ± 1,01                   -2,18 ± 0,86                   0,682 
Celé tělo (g/cm²)                                0,89 ± 0,08                     0,94 ± 0,14                   0,070 b 
       T-score                                       -2,48 ± 0,92                   -1,86 ± 1,63                   0,070 ª 
 
Biochemické markery 

BSAP (µg/l)                                   14,24 ± 4,01                   10,80 ± 4,94                   0,004 
CTX  (ng/l)                                       425 ± 147                       220 ± 139                  <0,001 
PINP (µg/l)                                         49 ± 15                           25 ± 13                    <0,001 
___________________________________________________________________________ 
Všechny hodnoty jsou průměry ± SD kromě zlomenin před vstupem do studie 
ª  Chi-Square. 
b  Wilcoxonův test 
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Graf 1. Schéma rozvržení pacientek ve studii II. 
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 Studie II 
 
Tabulka 2. Základní charakteristika pacientek s postmenopauzální osteoporózou léčená   
alendronátem 10 mg/den po 43 měsíců 
___________________________________________________________________________ 
 Charakteristika                       Placebo                          Alendronát                         Raloxifen 
___________________________________________________________________________ 
Počet pacientů                           33                                      33                                       33 
Věk (roky)                          64,5 ± 6,3                         65,4 ± 6,8                           65,6 ± 7,1 
Roky od menopauzy          16,0 ± 6,0                         17,3 ± 7,6                           19,5 ± 7,9  
Hmotnost (kg)                    64,2 ± 11                          65,7 ± 9,6                           64,9 ± 9,2 
Výška (cm)                       161,8 ± 6,1                       161,9 ± 5,0                         163,2 ± 6,7 
Léčba alendronátem           43,9 ± 7,1                         43,0 ± 6,5                           40,7 ± 7,2 
(měsíce) 
Nevertebrální fraktury           
  Ano (N, %)                       18 (54,5)                          9 (27,3) ª                            16 (48,5) 
  Ne  (N, %)                        15 (45,5)                         23 (69,7)                              17 (51,5) 
  Nezhodnoceno (N, %)        0 (0)                                1 (3)                                     0 (0) 
BMD (g/cm²) 
  Bederní páteř                  0,813 ± 0,121                  0,825 ± 0,115                      0,838 ± 0,118                   
  Celkový femur               0,795 ± 0,105                  0,786 ± 0,081                       0,789 ± 0,084 
  Krček femuru                 0,616 ± 0,075                  0,609 ± 0,063                       0,633 ± 0,087 
  Celé tělo                         0,905 ± 0,074                  0,903 ± 0,066                       0,912 ± 0,061 
___________________________________________________________________________ 
Zobrazeno jako průměr ± SD nebo počet nebo procenta. Nevýznamné rozdíly mezi skupinami, 
pokud není zobrazeno. 
ª  Významný rozdíl od placebové a raloxifenové skupiny (P < 0,05). 
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3.2       Metody 
 
Studie I 

Při vstupním vyšetření jsme získali základní demografické údaje, zdravotní  anamnézu včetně 

farmakologické anamnézy. U všech pacientů byla získána anamnéza klinických zlomenin a 

proveden RTG snímek páteře. Deformity obratlů byly zhodnoceny semikvantitativně podle 

Genanta et al (Genant et al., 2000).  

Vzorky krve byly odebrány ráno po nočním hladovění. Vyšetření krve zahrnovalo 

hematologické vyšetření, běžnou biochemii a sérové markery kostní remodelace.  

 
Studie II 

Při každé návštěvě jsme u pacientek zhodnotili základní funkce a nepříznivé klinické projevy 

léčby. Rutinní laboratorní analýza (krevní obraz, biochemie a základní vyšetření moči) byla 

provedena na začátku studie, po prvním a druhém roce.Vzorky krve byly odebrány ráno po nočním 

hladovění.   

 

3.2.1    Markery kostní remodelace 

 

Studie I 

Biochemické markery kostní remodelace byly změřeny na začátku studie a pak v 1., 3., 6., 12. 

a  24. měsíci studie. 

 

Studie II 

Biochemické markery kostní remodelace byly změřeny v observační periodě studie  

(-43 měsíců), na začátku studie (0 měsíc) a pak v 6., 12. a 24. měsíci studie.  

140 zdravých premenopauzálních žen (průměrný věk 39,5 roku; rozmezí 28 – 46 let; průměrná 

BMD T skóre v bederní páteři – 0,1 ± 1,2 SD; v celkovém femuru 0,1 ± 0,9 SD) bylo vybráno a 

změřeno odděleně ve stejném studiovém centru. Horní (ULN) a dolní (LLN) limity normálního 

rozmezí byly vzaty jako odchylky ± 2 SD od průměru u této referenční skupiny 

premenopauzálních žen. Takto získané hodnoty jsou: PINP 33,0 (19,3-56,4) µg/l; ßCTX 267 (156-

458) ng/l; a OC 20,6 (11,6-36,4) µg/l. 

Nejmenší významné změny byly 22% pro PINP, 16,2% pro OC, a 32,2% pro ßCTX. 

Kostní frakce alkalické fosfatázy (Bone ALP) byla stanovena pomocí  

immunoradiometrické analýzy (Tandem-R Ostase, Hybritech, Inc., San Diego, CA). 
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Studie I a II 

Sérové koncentrace intaktního aminoterminálního propeptidu prokolagenu typu I (PINP) byly 

stanoveny radioimmunoanalýzou (RIA) (Procollagen Intact PINP, Orion Diagnostica, Finland). 

Tato analýza není citlivá pro degradační produkty propeptidu nízké molekulární hmotnosti. 

Analytická nepřesnost měření (v sérii měření) byla pod 5 % a nepřesnost našeho měření byla pod 7 

% pro koncentrace mezi 20-90 µg/l. 

Ke stanovení koncentrací C-terminálního telopeptidu  kolagenu typu I (βCTX) a    

N-MID osteokalcinu (OC) v plazmě byla užita automatizovaná imunoanalýza založená na  

elektrochemiluminescenci (Elecsys 1010 Analyzer, Roche Diagnostics GmbH, Germany).      

Analytická nepřesnost měření byla méně než 5 % pro koncentrace nad 500 pg/ml a méně než 7 % 

pro koncentrace mezi 200-500 ng/l a pod 10 % pro velmi nízké  koncentrace βCTX v séru. 

Nepřesnost našeho měření byla pod 7 % pro koncentrace nad 500 pg/ml a pod 9 % pro koncentrace 

mezi 200-500 ng/l. Detekční limit metody byl méně než 10 ng/l. Analytická nepřesnost měření OC 

byla pod 5 % a nepřesnost našeho měření byla méně než 6 % pro koncentrace mezi 11 a 40 µg/l. 

 

3.2.2.  Kostní denzitometrie 

Studie I 

V obou centrech bylo použito k vyšetření hustoty kostního minerálu (BMD)   

celotělového kostního denzitometru Hologic, Inc. QDR 4500 (Hologic, Inc., Waltham, MA). 

Cross-kalibrace mezi oběma výzkumnými centry nebyla provedena. 

 

Studie II 

BMD měření bylo provedeno na začátku observační periody (měření -43 měsíců), na začátku 

základní studiové periody (měření ve 12.měsíci) a na konci prodlužovací fáze (měření ve 24. 

měsíci studie). BMD bylo vyšetřeno denzitometrem Hologic, Inc., QDR 4500 A (Waltham, MA). 

 

Studie I a II 

Normativní hodnoty stanovené pomocí Hologic, Inc. (National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) III normative values for the proximal femur) byly použity pro 

stanovení T-score ( porovnání s mladou zdravou referenční populací stejného pohlaví). 

Krátkodobá přesnost měření in vivo pro bederní páteř (L1-L4), celkový proximální 

femur, krček proximálního femuru, distální předloktí a celotělové vyšetření byla 0,7 %, 0,9 %, 1,9 

%, 0,9 % a 1,5 %, podle uvedeného pořadí. Dlouhodobá přesnost měření in vivo byla 0,31 %. 
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Denní skenování fantomu neprokázalo významné odchylky v měření přístroje během studie. 

Během studií nebyly nutné žádné opravy pro významné odchylky. 

 

3.2.3   Kostní histomorfometrie biopsie lopaty kosti kyčelní 

Studie I 

Kostní biopsie byla provedena na začátku studie a pak po 24 měsících léčby teriparatidem. 

Dvojité značení tetracyklinem bylo započato 22 až 24 dní před plánovanou biopsií. Biopsie 

z lopaty kosti kyčelní byly provedeny ručním trepanem. Centrum I (Praha) používalo Rochester 

trepan, 7,5 mm (Medical Innovations Internacional  Inc., Rochester, Minnesota, USA). Trepan byla 

odeslán k naostření po každém provedení 3 až 4 kostních biopsií. Centrum II (Graz) používalo 

Meunierův trepan, 7 mm (Group Lepine, Lyon, France). Každý vzorek kosti získaný biopsií, který 

sestával ze dvou dobře definovaných kortikálních okrajů a který neměl jedinou kompletní 

prasklinu dosahující obou kortikalis, byl považován za kompletní a vyhovující pro analýzu.  

Bioptické vzorky byly zpracované pro barvení en bloc, základní histomorfometrii a   

analýzu mikropoškození (Burr et al., 1990). Vzorky byly barvené ve vakuu v 1 % bazickém 

fuchsinu s 80 %, 95 % nebo 100 % alkoholem (Obrázek 1). Každý roztok byl změněn jedenkrát za 

2,5 hodiny tak, aby celková doba barvení pro každou koncentraci alkoholu byla 5 hodin. Všechny 

vzorky byly připraveny a analyzovány ve stejné laboratoři (DBB).Všechna měření byla provedená 

při 150 násobném zvětšení s použitím polo-automatického digitalizačního systému (Bioquant 

System IV) připojeného k Nikon Optiphot mikroskopu se zdrojem fluorescenčního světla. Pro 

standardní histomorfometrii byly zhodnoceny všechny oblasti nejméně 0,5 mm od kortikální stěny 

nebo od konců biopsie. 4 řezy o tloušťce 5 µm byly nakrájeny z každého vzorku s použitím 

Reichert-Jung 2050 mikrotomu pro statickou a dynamickou histomorfometrii. Pozorované variace 

pro většinu histomorfometrických měření jsou 20-30 % (Chavassieux et al., 1985; Wright et al., 

1992). 

Mikropoškození byla stanovena ve třech řezech z biopsie lopaty kosti kyčelní. Příprava pro 

stanovení mikropoškození byla provedena stejným postupem, jak popsal Burr a  

Hooser (Burr et al., 1995). Oblast pro odběr zkušebních vzorků byla shodná s obvyklými 

histomorfometrickými meřeními: tři řezy o tloušťce 80 µm byly provedeny z každé strany 

s použitím pilky s diamantovým drátkem (Histosaw, DDK). Obarvená mikropoškození byla 

identifikována podle tvaru, hloubky a prostoupení barvení do stěn praskliny. Postupy pro přípravu 

vzorků k histologickému stanovení mikropoškození odfiltrují mikropoškození, která vznikla při 

napuštění vzorků a při provádění tenkých řezů potřebných pro analýzu vzorku. Nelze ale odlišit 

poškození, které vzniklo in vivo, od poškození, které bylo vytvořeno technickou metodou při 
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odběru bioptického vzorku od pacienta. Posuzovány byly tři řezy z bioptického vzorku, což se 

ukázalo být vhodné k ověření pravděpodobnosti odběru řezů bez mikropoškození a ke snížení 

chyby měření. Pro hustotu mikropoškození 0,95/mm² nebo výše (hodnota nalezená u TN kontrol), 

je pravděpodobnost nenalezení praskliny v některém ze vzorků < 1 %, což sníží variační koeficient 

měření. Nepřesnost stanovení Cr.Dn a Cr.S.Dn byla v souhlase s literálními údaji (Huja et al., 

1999). 

Kvantitativní výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností (hrQCT) byla provedena 

za pokojové teploty u vzorků v 70 % EtOH, s použitím mikro-CT snímače od  

Enhanced Visions Systems (EVS, nyní General Electric, London, Ontario, Canada). Biopsie 

z lopaty kosti kyčelní byly snímány a zrekonstruovány v 3-D obraze, s použitím 

22,6 µm izotopových voxelů, k zajištění stejného rozlišení ve všech třech kolmých směrech. 

Zobrazené hodnoty vzorku ve formě různých stupňů šedi byly kalibrované s použitím SB3 

standardu (látka napodobující kortikální kost, Gammex, RMI, Middleton,WI). Zobrazení měla práh 

citlivosti na kostní a nekostní voxely ke změření kostní hustoty, plochy kosti, obsahu kostního 

minerálu (bone mineral content, BMC) a mineralizace. 

Histomorfometrické parametry předdefinované protokolem byly analyzovány  

včetně statických histomorfometrických parametrů pro trámčitou kost – plocha (mm²), obvod 

(mm), tlouštˇka (Tb.Th, µm), počet trabekul (Tb.N, mm-¹) a separace (Tb.Sp, µm). Dynamické 

parametry zahrnovaly povrchy, které byly dvojitě nebo jednou značené tetracyklinem (dLS/BS, %; 

sLS/BS, %), šířku mezi 2 značeními (µm), mineralizovaný povrch (MS/BS, %) a aktivační 

frekvenci (Ac.f, %). 3-D parametry obsahovaly Tb.N, Tb.Th a Tb.Sp. Akumulace mikropoškození 

byla analyzovaná na základě změření  Cr.S.Dn, Cr.Dn a délky mikrofraktury (Cr.Le). Všechna 

měření byla uskutečněna jedním histomorfometristou, který analyzoval zaslepené vzorky. 
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3.2.4      Statistická analýza 

  

Studie I 

K vytvoření hypotézy o rozsahu účinku dlouhodobé léčby alendronátem na akumulaci 

mikropoškození u lidských biopsií z lopaty kosti kyčelní nám chyběly relevantní hypotézy. 

Vypočítali jsme velikost vzorku pro průkaz rozdílů na aktivním mineralizovaném povrchu mezi 

dvěmi skupinami. Chavassieux et al. (Chavassieux et al., 1997) prokázal, že průměrný aktivní 

mineralizovaný povrch u pacientů neléčených s osteoporózou je 0,06 se směrodatnou odchylkou 

0,035 a že 2-3 roky léčby alendronátem snižují aktivní mineralizovaný povrch o 96-98 %. Za 

předpokladu průměrné směrodatné odchylky 0,035, existuje nejméně 90 % síla odhalit rozdíl 0,06 

na aktivním mineralizovaném povrchu na začátku studie mezi pacientkami dlouhodobě léčenými 

alendronátem a pacientkami neléčenými u 20 hodnotitelných bioptických vzorků v každé léčebné 

skupině. Studie byla navržena pro 60 pacientek s přibližně 30 pacientkami v každé podskupině 

s uvážením počtu bioptických vzorků, které nebudou vhodné pro analýzu.  

Charakteristiky pacientů a histomorfometrické parametry byly shrnuty pro dvě zkoumané 

skupiny (skupina pacientů dosud neléčených a skupina předléčená alendronátem). Pro kategorická 

data byla vypočtena procenta a pro spojité proměnné aritmetické průměry, směrodatné odchylky a 

směrodatné chyby. Pro přibližně pravidelné rozložení spojitých proměnných byl rozdíl mezi 

sledovanými skupinami nebo studiovými centry testovaný pomocí ANOVA. Log-transformace 

byla použita pro nenormální data a Wilcoxonův test v případě, kdy selhala normalizace. Chi-square 

test byl použit pro kategoriální data. 

ANCOVA modely byly použity k adjustaci proměnných vypovídajících o mikropoškození 

(povrchová hustota mikrotrhlin, hustota mikrotrhlin a délka mikrotrhliny) pro vybrané současně 

působící faktory (studiové centrum, věk, anamnéza předešlých zlomenin, BMD krčku femuru a 

aktivační frekvence). ANCOVA modely byly také použity pro zjištěné rozdíly v proměnných, 

vypovídajících o mikropoškození mezi centry (Cetrum I a II) a r-square hodnoty pro účinky 

v jednotlivých centrech. 

Spearman-rank-korelační koeficienty byly použity k testování vzájemných vztahů mezi 

současně působícími faktory, proměnnými vypovídajícími o mikropoškození a dalšími parametry. 

Mezi věkem, BMD krčku femuru a proměnnými vypovídajícími o mikropoškození byly též 

vypočítány dílčí korelační koeficienty očištěné od ostatních ovlivňujících faktorů.                 

Analýza podskupin byla provedena uvniř každého studiového centra a mezi studiovými centry. 

Pro všechny testy byly zaznamenány dvě P-hodnoty pro jednotlivá centra. Statistická hladina 

významnosti byla stanovena na P < 0,05 
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Studie II 

Do analýzy byly zahrnuty všechny pacientky, které užily alespoň jednu dávku léku, měly 

počáteční vyšetření a nejméně jedno vyšetření po léčbě. Všechny pacientky byly analyzovány 

podle jejich počátečního skupinového přiřazení. Studie byla navržena pro 100 pacientek.  

Měření BMD a biochemických markerů během 3 leté observační periody léčby alendronátem 

bylo analyzováno s použitím modelu opakovaných měření v určitém čase a nestrukturovanou 

formou součinitele vzájemné korelace. T skóre bylo vypočítáno tímto způsobem pro každé měření 

pacienta : změřená hodnota - premenopauzální průměrná hodnota / premenopauzální SD. Srovnání 

mezi populací pacientek v každém časovém okamžiku a normální populací bylo uděláno 

s použitím Wilcoxonova testu. 

Demografické údaje pacientů na začátku (0 měsíc) studiového období jsou uvedeny pro tři 

randomizované léčebné skupiny. Je uvedena průměrná procentuální změna oproti začátku (pro 

BMD) a průměrné hodnoty pro kostní biochemické markery s rozmezím 1 SD. Srovnání uvnitř a 

mezi skupinami bylo provedeno s použitím modelu opakovaných měření včetně podmínek pro 

počáteční úroveň odpovědi, léčby, času a léčby v časové interakci s nestrukturovaným 

uspořádáním kovariance. Proporce pacientů s minimálními nebo maximálními hodnotami po 6- až 

24-měsíční období mimo normální rozpětí byla porovnána mezi léčebnými skupinami s použitím 

Fisher´s exact testu. 

Všechny testy byly oboustranně na hladině významnosti 0,05. Neadjustované srovnání mezi 

jednotlivými léčbami je uváděno, jen když důležitá léčba nebo časový efekt léčby udával rozdíly 

mezi terapiemi. Analýzy byly provedeny ve verzi 8.2 SAS Systému pro Windows (SAS Institute, 

Cary, NC). 
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4            VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
 

Studie I 
         Vyšetření  akumulace mikropoškození u pacientek s postmenopauzální 
osteoporózou léčených dlouhodobě alendronátem nebo dosud s osteoporózou 

neléčených 
 

Výsledky 

Do studie bylo zařazeno 66 postmenopauzálních žen bělošské rasy s osteoporózou. 38 žen bylo 

předléčeno alendronátem 10 mg/den nebo 70 mg/týden (průměrné trvaní léčby 63,6 měsíců), 28 

žen nebylo dosud pro osteoporózu léčeno. Biopsie z lopaty kosti kyčelní od 50 pacientek byly 

vhodné pro analýzu. Demografické údaje obou studovaných skupin nesvědčily pro rozdíly 

v základních ukazatelích. Podle očekávání však byla BMD bederní páteře vyšší u pacientek 

léčených alendronátem, kdežto sérové koncentrace biochemických markerů kostní novotvorby 

(kostní ALP a PINP) a resorpce (CTX) byly významně sníženy u žen léčených alendronátem. 

Statické histomorfometrické strukturální parametry, ať už 2-D nebo 3-D, včetně akumulace 

mikropoškození, se nelišily mezi léčebnými skupinami. Na rozdíl od toho, v souhlase s 

biochemickými markery, dynamické histomorfometrické ukazatele Ac.f, dLS/BS, sLS/BS a 

MS/BS byly nižší u skupiny léčené alendronátem (tabulka 3). Po adjustaci na významné současně 

působící faktory (klinické centrum, věk, anamnéza prodělaných zlomenin, BMD krčku femuru a 

aktivační frekvence) byla Cr.Dn o 51 % (p = 0,03) a Cr.S.Dn o 38 % (p = 0,069) vyšší u pacientek 

léčených alendronátem oproti pacientkám neléčeným.  

K faktorům, které významně ovlivňují kumulaci mikrotrhlin v kostní hmotě, patřila anamnéza 

prodělaných zlomenin, věk a BMD krčku femuru a jejich interakce (tabulka 4). Hodnota BMD 

krčku femuru významně ovlivňovala sledované ukazatele mikropoškození (Cr.S.Dn, p = 0,026; 

Cr.Dn, p = 0,039 a Cr.Le, p = 0,013).  

Nízká hodnota BMD krčku femuru byla spojena s vyšší Cr.S.Dn (r =- 0,39, p=0,005), Cr.Dn (r 

= - 0,35, p = 0,01) a s rostoucí Cr.Le (r = - 0,33, p=0,02). Tyto korelace zůstaly vysoce významné 

(Cr.S.Dn: r = - 0,42, p = 0,004; CrDn:  r= - 0,34, p = 0,02 a Cr.Le: r = - 0,39, p = 0,009) i po 

odstranění vlivu ostatních faktorů. Stejné korelace vycházely pro BMD celkového femuru, ale ne 

pro BMD bederní páteře (data nejsou uvedena). Tyto vzájemné vztahy zůstaly patrné i v každé 

sledované podskupině, když byly obě skupiny pacientek analyzovány odděleně. Korelace mezi 

BMD krčku femuru a Cr.S.Dn a Cr.Dn byly silněji vyjádřeny u alendronátové skupiny, kde nízká 

BMD krčku femuru byla spojena s vyšší Cr.S.Dn (r = - 0,58, p = 0,003) a Cr.Dn (r = - 0,54, p = 

0,005), kdežto s Cr.Le nebyl nalezen žádný vzájemný vztah. Korelace BMD krčku femuru a 
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Cr.S.Dn (r = - 0,53, p = 0,01) a BMD krčku femuru a Cr.Dn (r = -0,45, p = 0,04) zůstaly 

v alendronátové skupině beze změny i po adjustaci ostatních působících faktorů. Vzájemná 

spojitost mezi BMD krčku femuru a Cr.Le se prokázala u neléčených pacientek v této poskupině, 

protože nízká BMD krčku femuru korelovala se zvětšenou Cr.Le (r = -0,59, p=  0,002 a r = -0,64, p 

= 0,002 po adjustaci), naproti tomu žádná spojitost nebyla nalezena s Cr.S.Dn a Cr.Dn (graf 2).  

V celkovém souboru pacientek nesouvisel zvýšený věk s Cr.S.Dn, Cr.Dn nebo Cr.Le. Když 

byly obě léčebné skupiny analyzovány odděleně, byly nalezeny významné korelace jen u 

alendronátové skupiny. V alendronátové skupině zvýšený věk souvisel s vyšší Cr.S.Dn (r = 0,43, p 

= 0,03), Cr.Dn (r = 0,43, p = 0,03), ale nesouvisel s Cr.Le (graf 3). Po odstranění vlivu ostatních 

faktorů, tyto korelace mezi věkem a parametry mikropoškození již nebyly prokázány, což 

znázorňuje vzájemný vztah s BMD krčku femoru a jeho význam v těchto nálezech. 

Nebyly prokázány žádné vzájemné vztahy mezi biochemickými (PINP, kostní ALP a CTX) a 

histologickými ukazately (Ac.f., dLS/BS, sLS/BS a MS/BS) kostního obratu a parametry 

akumulace mikropoškození (Cr.S.Dn, Cr.Dn a Cr.Le). V alendronátové skupině trvání léčby 

alendronátem nekorelovalo s akumulací mikropoškození. 

Po adjustaci na současně působící faktory byly ukazatele mikropoškození významně rozdílné 

mezi biopsiemi získanými ve dvou klinických centrech (Cr.S.Dn: p =0,009, Cr.Dn: p = 0,04 a 

Cr.Le: p = 0,04). Nižší parametry mikropoškození byly nalezeny u biopsií z Centra I, které mělo 

vyšší počet pacientek (n = 41, graf  4). Ačkoli demografické charakteristiky a biochemické 

ukazatele kostního obratu nebyly rozdílné, BMD kčku femuru T-skore bylo významně nižší (p = 

0,001) v Centru II. Celkově vliv centra vysvětlil 11% variability Cr.S.Dn a 7% Cr.Dn a 8% Cr.Le. 

V Centru I, s nižšími hodnotami a variabilitou ukazatelů mikropoškození, byla Cr.S.Dn o 72% 

vyšší (p = 0,045) a Cr.Dn byla o 79% vyšší (p = 0,051) v alendronátové skupině oproti pacientkám 

dosud neléčeným (graf  5). Tyto rozdíly se staly více zřetelné po adjustaci k současně působícím 

faktorům (p = 0,016 pro Cr.S.Dn a p = 0,013 pro Cr.D). V Centru II, s nižším počtem pacientek (n 

= 9) a vyššími hodnotami a variabilitou ukazatelů mikropoškození, nebyly významné rozdíly mezi 

Cr.Dn a Cr.S.Dn mezi dvěmi léčebnými skupinami (data nejsou uvedena). 
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Tabulka 3.  Přehled histomorfometrických ukazatelů u sledových pacientek (před zahájením léčby 
teriparatidem). 
 
Léčebná skupina                               Dosud neléčené       Léčené alendronátem     P-hodnota          

           n                                                      28                                 38 
 
 

Strukturální ukazatele trámčité kosti 

      
Plocha (mm²)                                       10,23 ± 3,67                10,61 ± 4,36               0,728 
Perimetr (mm)                                     153,8 ± 62,4                145,9 ± 50,7               0,604 
Tloušťka 2-D (µm)                              136,8 ± 26,6                142,6 ± 29,4               0,443 
Počet 2-D (/mm)                                    1,35 ± 0,29                  1,33 ± 0,28               0,796 
Separace 2-D (µm)                                 637 ± 177                    655 ± 253                0,908 a 
Odvozená plocha (mm²)                           18 ± 4,7                    19,2 ± 5,7                 0,581 
Tloušťka 3-D (µm)                                0,11 ± 0,03                  0,13 ± 0,03               0,096 
Počet 3-D (/mm)                                    1,39 ± 0,44                  1,42 ± 0,52               0,813 
Separace 3-D (µm)                                 0,87 ± 1,11                 0,71 ± 0,46               0,638 a 
 
Dynamické ukazatele  

      
Dvojitě-značený obvod (µm)                2696 ± 2024                 1709 ± 3777             0,005 b 
Jednotlivě-značený obvod (µm)            3151 ± 2734                 2092 ± 1704             0,028 a 
Šířka mezi 2 značeními (µm)                 9,61 ± 1,97                 10,47 ± 5,16              0,756 a 
Šířka stěny (µm)                                     91,1 ± 15,1                   93,1 ± 18,2              0,664 
Mineralizovaný povrch (%)                    5,75 ± 3,78                   3,66 ± 4,89             0,003 a 
Aktivační frekvence (počet cyklů/rok)   0,26 ± 0,17                   0,17 ± 0,18             0,005 a   
 
 

Akumulace mikropoškození                            n=25                             n=25 
 
Povrchová hustota trhlinek (µm/mm²)      32,27 ± 29,81              42,99 ± 32,47         0,23 a   
Hustota mikropoškození (/mm²)                 0,67 ± 0,54                   0,92 ± 0,72           0,17      
Průměrná délka mikropoškození (µm)      46,18 ± 10,47              47,63 ± 9,64           0,61 

 
Hodnoty jsou průměry ± SD 
a     log ANOVA 
b    Wilcoxonův test 
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Tabulka 4.  Porovnání mezi vybranými ovlivňujícími faktory v celé populaci pacientek:   
investigátorské centrum, anamnéze předešlých zlomenin, BMD krčku femuru, věk a aktivační 
frekvence. Jsou určeny korelační koeficienty a P-hodnoty. 
 
          
 
Proměnná                Centrum               Věk                   Anamnéza                    BMD krčku 
                                                                                  prodělaných zlomenin            femuru 
 
   
Věk                               -0,09                     1                         
___________________________________________________________________________ 
 
Anamnéza                      0,13                    0,23                      1 
prodělaných  
zlomenin 
___________________________________________________________________________ 
 
BMD krčku                    0,23                   -0,55 a                  -0,33 b                              1 
femuru         
___________________________________________________________________________ 
 
Aktivační                      -0,11                    0,02                      0,02                               -0,20 
frekvence 
___________________________________________________________________________ 
 
a    P<0,001 
b    P=0,01 
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Obrázek 1 
 
Histologická fotografie mikropoškození (šipka) zbarvená vcelku bazickým fuchsinem z biopsie 
lopaty kosti kyčelní pacienky (měřítko 50 µm). Obarvené mikrotrhliny byly rozpoznány podle 
jejich ostrých okrajů, hloubky a prostoupení barvy do stěn mikrotrhliny. 
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Graf 2.   Srovnání BMD krčku femuru a parametrů mikropoškození: povrchová hustota trhlinek 
(A), hustota mikrotrhlinek (B) a délka mikrotrhliny (C). Uváděny jsou korelační koeficienty a P-
hodnoty.  
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Graf  3.   Srovnání věku a parametrů mikropoškození: povrchové hustoty mikrotrhlin (A), hustoty 
mikrotrhlin (B) a délky mikrotrhliny (C). Uváděny jsou korelační koeficienty a P-hodnoty.  
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Graf  4.  Hodnoty  povrchové hustoty mikropoškození pro jednotlivé pacienty. P-hodnoty označují 
srovnání mezi pacienty neléčenými a pacienty léčenými alendronátem uvnitř jednotlivých center 
(individuální data a průměry). 
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Graf  5. Srovnání parametrů mikropoškození (A: povrchová denzita mikropoškození; B: denzita 
mikropoškození; C: délka mikrofraktury) mezi neléčenými a alendronátem předléčenými 
pacientkami v Centru I (n=41) 
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4.2     Diskuse 

Výsledky této studie u klinicky odpovídajícího souboru pacientek s osteoporózou vypovídají, 

že akumulace mikropoškození koreluje s klinickými rizikovými faktory zhoršené kvality kosti jako 

je nízká denzita kostního minerálu a vzrůstající věk. Tyto korelace byly ještě výraznější, když byly 

alendronátem léčené pacientky porovnány s pacientkami dosud s osteoporózou neléčenými.  

Hodnocení mikropoškození kosti bylo ovlivněno kvalitou kostních biopsií, která byla rozdílná 

v obou centrech. Postup odběru bioptického vzorku byl v obou centrech rozdílný. Zobrazení 

vzorků kosti pomocí 3D mikro-CT dokumentovalo, že metoda odběru vzorku v Centru I byla méně 

traumatická, protože při biopsii vznikaly neporušené pravidelné válečky. Větší počet vzorků 

z Centra II neměl dvě dobře definované kortikalis a nebo měl kompletní trhlinu sahající mezi obě 

kortikalis a vzorky proto nebyly vhodné pro analýzu mikropoškození. Manipulace s kostními 

vzorky během biopsie mohla způsobit mikrotrhliny, které nemohou být rozlišeny od in vivo 

mikrotrhlin. Předpokládáme, že vyšší počet a variabilita Cr.S.Dn a Cr.Dn v Centru II může být 

z důvodu arteficiálních mikrotrhlin utvořených během procesu odběru vzorku.Rozdíly ve kvalitě 

biopsií neměly vliv na analýzy stanovených histomorfometrických parametrů, dokonce i v 3D. 

Když byly kostní vzorky z Centra I (41 z celkových 50 analyzovaných vzorků), s nižšími 

hodnotami a variabilitou parametrů mikrotrhlin, analyzovány odděleně, byla akumulace 

mikrotrhlin v alendronátové skupině statisticky významně vyšší než u neléčených žen. K 

podobnému závěru vedla statistická analýza celého souboru, pokud byly  výsledky hodnocení 

mikropoškození kosti s přihlédnutím na další faktory kvality kosti, které také prokazatelně 

ovlivňují akumulaci mikropoškození (prevalentní zlomeniny, BMD krčku femuru, věk a aktivační 

frekvence).  

Nižší denzita kostního minerálu, jiný ukazatel snížené kvality kosti, korelovala se zvýšenou 

akumulací mikropoškození u skupiny pacientek léčených alendronátem. Mezi klinickými ukazately 

snížené kvality kosti, jako je stárnutí, anamnéza prevalentních zlomenin, nízká BMD a zvýšený 

kostní obrat, byla BMD statisticky významným nezávislým prediktorem zvýšené akumulace 

mikropoškození. Tyto výrazné korelace mezi BMD a mikrotrhlinami byly pozorovány pro BMD 

měřené v oblasti kyčle, ale ne v bederní páteři. BMD bederní páteře u pacientů s osteoporózou 

může být méně spolehlivým ukazatelem pevnosti a kvality kosti (Schaffler et al., 1995). 

Vzájemný vztah mezi stárnutím a vzrůstající akumulací mikropoškození byl pozorován pouze 

u alendronátové skupiny. Akumulace mikropoškození při stárnutí byla již dříve pozorována ve 

vzorcích z různých oblastí femuru (Mori et al., 1997; Norman et al., 1997; Fazzalari et al., 1998; 

Zioupos et al., 1998; Wenzel et al., 1996), ale ne v obratli (Boivin et al., 2000). Vztahy mezi 
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stárnutím a akumulací mikropoškození jsou do značné míry ovlivněny přidruženým poklesem 

BMD. 

Na rozdíl od Cr.S.Dn a Cr.Dn, se Cr.Le (délka mikropoškození) nezměnila v souvislosti 

s BMD nebo věkem v alendronátové skupině. Naše výsledky jsou ve shodě s výsledky získanými 

v preklinických studiích, kdy ve srovnání s neléčenými zvířaty, Cr.Le byla nezměněná v os ilium, 

obratlu nebo krčku femuru u psa po dlouhodobé léčbě bisfosfonáty ve vysokých dávkách (Mashiba 

et al., 2001). Zvýšení homogenity tkáně tedy není bezpodmínečně ve vztahu k propagaci 

mikropoškození (Roschger et al., 2001; Ensrud et al., 2004),. 

Dvojnásobná četnost mikrotrhlin byla také zjištěna ve vzorcích kosti získaných biopsií od 45 

pacientů dlouhodobě léčených risedronátem nebo alendronátem a v nekropsiích u 6 osob 

neléčených bisfosfonáty (Chapurlat et al., 2006). Rozdíly však nebyly statisticky významné a 

výpověď studie byla limitována heterogenitou skupiny pacientů léčených bisfosfonáty, malou 

velikostí sledovaného vzorku pacientů a volbou a velikostí kontrolní skupiny. 

Naše nálezy jsou ve shodě s nálezy u zvířat, kde farmakologické nebo terapeutické dávky 

alendronátu měly za následek akumulaci mikropoškození (Mashiba et al., 2000; Allen et al., 2006). 

Rozdíly mezi alendronátovou a kontrolní skupinou však byly menší než ty, které byly pozorovány 

v kostních biopsiích u psů po dlouhodobém podávání vysokých dávek bisfosfonátů. Přibližně 

dvojnásobné zvýšení Cr.S.Dn a Cr.Dn a žádné změny Cr.Le pozorované u psů po farmaceutických 

dávkách risedronátu nebo alendronátu bylo spojeno s více než 90% snížením aktivační frekvence 

(Mashiba et al., 2001; Mashiba et al., 2005). V těchto preklinických studiích bylo potlačení 

kostního obratu nepřímo úměrné akumulací mikropoškození v obratli L3, kde akumulace 

mikrotrhlin byla vyšší než u příslušné kyčle (Mashiba et al., 2005).  

V naší studii byla kostní remodelace léčbou alendronátem snížena v průměru jen k dolní 

hranici referenčního rozmezí, variabilita tohoto snížení přitom byla značná. Biochemické i 

histomorfometrické ukazatele kostního obratu byly významně nižší u žen léčených alendronátem 

než u kontrol. Stupeň tohoto snížení však byl nižší než v kontrolovaných prospektivních klinických 

studiích s dlouhodobou léčbou alendronátem (Black et al., 1996; Bone et al., 2004; Cummings et 

al., 1993). Pouze u 10 z naších 25 pacientek léčených alendronátem byla aktivační frekvence pod 

rozmezím pozorovaným u neléčených pacientek. Ve srovnání se snížením BSAP o 40-50%, CTX o 

65% a S-PINP o 55% u předchozích výzkumů (Bone et al., 2004; Nenonen et al., 2005) byla v naší 

studii prokázána redukce o 24%, 48% a 48% podle uvedeného pořadí kostních markerů. Toto byly 

pozorováno navzdory přesvědčení, že se pacientky zdály být ochotné dodržovat pravidelně danou 

léčbu, jak bylo zhodnoceno samotnými pacientkami nebo z lékářských záznamů.               
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Naše studie má některá další omezení. Pacientky nebyly randomizovány a vstupní parametry 

vypovídající o riziku zlomeniny byly významně rozdílné mezi dvěma sledovanými skupinami. 

Pacientky léčené alendronátem byly starší a měly více prevalentních zlomenin. Následkem toho by 

zjevné rozdíly ve výsledcích mezi dvěmi skupinami pacientů mohly být ovlivněny nevyrovnaným 

výběrem pacientek. Nelze vyloučit, že určitý podíl zjištěných mikropoškození mohl vzniknout 

během odebírání vzorů trepanem. Uvedená omezní studie jsou dalším zdůvodněním použité 

adjustace výsledků. 

Závěrem lze shrnout, že naše studie je první kontrolovanou klinickou studií, ve které byly 

analyzovány parametry mikropoškození kostní hmoty u lidí. Hodnotili jsme stupeň akumulace 

mikropoškození u postmenopauzálních žen s osteoporózou, které byly buď dlouhodobě léčené 

alendronátem a nebo nebyly léčeny pro osteoporózu. Výsledky prokázaly vztah akumulace 

mikropoškození  ke kvalitě kosti, zejména k nízké denzitě kostního minerálu a věku pacientek a 

k léčení alendronátem. Otázka důsledků kumulace mikropoškození pro riziko zlomenin zůstává 

otevřená.. 

Na zde uvedenou studii navazovalo prospektivní sledování, kdy všechny pacientky (dříve 

neléčené i dříve léčené alendronátem) dostávaly po 2 roky teriparatid. Výsledky této studie jsou 

připravovány k publikaci. Studie prokázala, že zvýšením PINP již po 1 měsíci léčby lze predikovat 

zvýšení histomorfometrických ukazatelů novotvorby kostní hmoty po 24 měsících. Prokázali jsme 

také, že sérové hladiny PINP vypovídají o stupni kostní novotvorby na histologické úrovni a to u 

pacientů před i po léčbě teriparatidem. Předběžně lze také uvést, že 24-měsíční léčba teriparatidem 

navodila zvýšení kostní remodelace a u žen dříve léčených alendronátem vedla k úpravě původně 

zvýšených parametrů mikropoškození kosti k hodnotám u žen, které nedostávaly alendronát. Po 

úpravě remodelace kosti se tady jeden z ukazatelů kvality kostní hmoty opět zlepšil. Jiný přístup ke 

změně terapeutického postupu při osteoporóze představuje dále uvedená studie, kde na 

dlouhodobou léčbu alendronátem navázalo podávání antiresorpčního léku s jiným mechanizmem 

účinku a daleko nižším stupněm útlumu remodelace kosti.  
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Studie II 

Účinek raloxifenu po ukončení dlouhodobé léčby alendronátem u pacientek 

s postmenopauzální osteoporózou 

 

Výsledky 

Do studie bylo randomizováno 100 pacientek. Jedna pacientka, které byla přidělena léčba 

raloxifenem, se rozhodla účast ve studii ukončit z osobních důvodů, žádné jiné vyšetření kromě 

vstupního nebylo u pacientky provedeno. Dvě pacientky užívající alendronát skončily studii mezi 

12. a 24. měsícem hodnocení (jedna pro alergickou kožní reakci, další pro bolest v oblasti 

žaludku), ale obě dokončily kontrolní vyšetření při návštěvě po 24 měsících studie. Všechny 

ostatní pacientky dokončily 2 roky základní a prodloužené studiové periody. U dvou dokončivších 

pacientek jsme prokázali nízkou compliance v užívání raloxifenu (<30%) v základní studii, obě 

pacientky úplně ukončily užívání raloxifenu a zůstaly jen na léčbě kalciem a vitamínem D 

v prodloužené fázi studie. Jedna pacientka v placebové skupině po ukončení základní studiové 

periody přešla na léčbu raloxifenem. Všichny ostatní pacientky užívaly studiovou medikaci a 

compliance byla lepší než z 80%. 

 

Observační období studie          

Před randomizací do základní studie byly pacientky léčeny alendronátem (10 mg/den) po 43 ± 

7 měsíců. Hodnoty BMD a biochemických markerů v -43 a 0 měsíci byly porovnány s hodnotami 

u zdravých premenopauzálních žen (T skóre). Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Během léčby 

alendronátem se BMD významně zvýšilo (P < 0,05). Před zahájením léčby (-43 měsíců) byly 

průměrné hodnoty PINP, CTX a OC významně zvýšeny vzhledem k referenčním hodnotám u 

premenopauzálních žen (P < 0,05; Tabulka 5). Většina pacientek měla zvýšený kostní obrat; 33%, 

99% a 80% pacientek mělo hodnoty nad ULN pro PINP, CTX a OC, podle uvedeného pořadí. 

Průměrná hodnota biochemických kostních markerů ukazuje na účinné a významné potlačení 

kostní remodelace po přibližně 6 měsících léčby alendronátem ( -70,5%, -84,1% a -67,3% pro 

PINP, CTX a OC, resp; P < 0,05). Na konci observačního období (tabulka 5) zůstávaly hodnoty 

markerů syntézy i degradace kolagenu typu I pod dolní hranicí referenčního rozmezí u poloviny 

pacientek. 

 
Základní období studie a prodloužená fáze  

Koncentrace biochemických markerů při zahájení vlastní studie u 99 žen dosud léčených po 43 

měsíců alendronátem jsou uvedeny v tabulce 5. V době randomizace nebyly zjištěny žádné 
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významné rozdíly mezi sledovými skupinami s ohledem na věk, hmotnost, výšku, roky po 

menopauze, trvání předléčby alendronátem, BMD nebo průměrem biochemických markerů kostní 

remodelace. Jen nevertebrální zlomeniny byly méně časté v alendronátové skupině. Procentní 

nárůsty BMD v různých vyšetřených místech skeletu během předešlé 43 měsíční observační 

periody nebyly mezi skupinami pacientek rozdílné (data nejsou uvedena).  

Na konci základní studiové periody (12 měsíců) se ve srovnání s počátkem (návštěva 0 měsíc) 

snížila BMD bederní páteře pouze ve skupině na placebu (P < 0,05). V alendronátové a 

v raloxifenové skupině zůstala BMD bederní páteře nezměněna a obě byly vyšší než v placebové 

skupině (P < 0,05). BMD celkového femuru a krčku femuru se významně zvýšila ve srovnání se 

vstupními hodnotami ve skupině léčené alendronátem a raloxifenem (P < 0,05). Celkově nebyly 

změny BMD celkového femuru a krčku femuru během základní periody studie významně rozdílné 

mezi třemi sledovanými skupinami. Ve srovnání s počátečními hodnotami a placebem se 

významně zvýšila celotělová BMD v alendronátové a raloxifenové skupině (P < 0,05). Zvýšení 

nebylo rozdílné mezi dvěmi aktivními léčebnými skupinami (graf 1). BMD distálního předloktí se 

zvýšilo významně (P < 0,05) a podobně ve všech třech skupinách (2,83%, 3,29% a 3,13% pro 

placebo, alendronát a raloxifen, resp.) 

Po 2 letech zůstala BMD bederní páteře významně snížená u pacientek na placebu a byla 

nezměněná na léčbě alendronátem a raloxifenem. V oblasti kyčle bylo zvýšení BMD celkového 

femuru, ale ne v oblasti krčku femuru, při léčbě alendronátem statisticky vyšší než při léčbě 

raloxifenem (P < 0,05). Na konci druhého roku byla BMD celkového femuru a krčku femuru 

stejná v raloxifenové a placebové skupině. Celotělová BMD zůstala významně zvýšená a vyšší u 

pacientek léčených alendronátem a raloxifenem oproti pacientkám v placebové skupině (P < 0,05; 

graf 6-9).  

Ve srovnání se vstupními hodnotami zůstaly průměrné sérové koncentrace všech tří 

vyšetřených biochemických markerů kostní remodelace (PINP, CTX a OC) v alendonátové 

skupině nezměněné během základní a prodloužené fáze studie. Při návštěvě po 6 měsících po 

ukončení léčby alendronátem se významně zvýšily průměrné hodnoty PINP a CTX v placebové a 

raloxifenové skupině (P < 0,05). Pouze v placebové skupině vzrostla průměrná hodnota CTX nad 

premenopauzální průměr (P < 0,05). V placebové a raloxifenové skupině se průměrné hodnoty 

kostních markerů významně nezměnily během dalších 18 měsíců sledování. Na konci studie byla 

průměrná koncentrace CTX a OC v placebové skupině významně vyšší než v alendronátové 

skupině (P < 0,05; graf 10). 

PINP (P < 0,001) a CTX (P = 0,01) se zvýšily významně u většiny pacientek užívajících 

placebo a PINP (P < 0,001) se zvýšilo u většiny pacientek léčených raloxifenem, oproti 
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alendronátové skupině. Procento pacientů, u kterých byla koncentrace CTX pod LLN, bylo 

významně větší v alendronátové skupině (33%) oproti raloxifenové skupině (6%; P = 0,023) nebo 

placebové skupině (0%; P = 0,003). Procento pacientů, u kterých byla koncentrace CTX nad ULN, 

bylo vyšší na placebu (45%) než u raloxifenu (12%; P = 0,003) nebo u alendronátu (9%; P < 

0,001). Výsledky PINP byly obdobné, kromě toho, že procento s maximální PINP nad ULN nebylo 

rozdílné v raloxifenové a placebové skupině. Výsledky OC byly stejné jako u CTX, ale s menší 

amplitudou, s výsledky lišícími se u alendronátové skupiny oproti placebu, ale ne oproti 

raloxifenové skupině (data nejsou uvedena).  

Ve srovnání s hodnotami před léčbou (-43 měsíců) byly všechny biochemické markery kostní 

remodelace ve všech léčebných skupinách při každém kontrolním vyšetření až do konce studie 

významně nižší (data nejsou znázorněna). 

Léčba byla dobře tolerována. Při léčbě ve randomizovaná studii nebyla incidence nežádoucích 

projenů mezi třemi skupinami pacientek významně odlišná (P = 0,126).  Nežádoucí projevy byly 

zjištěny u 2 pacientek na placebu (křeče DK, 1; GIT obtíže horního typu, 1), u čtyř pacientek 

léčených alendronátem (GIT obtíže horního typu, 2; bolesti kostí, 2) a u osmi pacientek 

v raloxifenové skupině (bolesti zad, 2; tromboflebitis, 1; hemoroidy, 1; křeče DK, 1; bolesti prsů, 

1; bolesti hlavy, 1; degenerativní změny v oblasti očních žilek, 1). Tyto obtíže pacientek nebyly 

důvodem k hospitalizaci nebo vyloučení ze studie, s vyjímkou dvou pacientek užívajících 

alendronát, které ukončily léčbu přibližně 2 měsíce před koncem prodloužené fáze studie, a to pro 

bolesti žaludku a alergickou kožní reakci. Počet pacientek s náhodně vzniklou nevertebrální 

zlomeninou během 24 měsíců byl v placebové, alendronátové a raloxifenové skupině dvě, jedna a 

jedna, resp. 
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Tabulka 5.  Předstudiová BMD a biochemické kostní markery u pacientek léčených alendronátem 
10 mg/den po dobu 43 měsíců observačního období (n = 99) 
___________________________________________________________________________ 
    Vyšetření                     Začátek léčby            Konec observační periody               % změna         
                                          (-43 měsíců)                         (0 měsíc) 
___________________________________________________________________________ 
BMD bederní páteře 
   g /cm²                              0,757 ± 0,113                   0,826 ± 0,117ª 
   T-skóre                              -2,6 ± 1,0                          -2,0 ± 1,1 
                                                                                                                                     9,4 ± 6,4 
BMD celkový femur        
   g /cm²                              0,747 ± 0,091                   0,790 ± 0,090ª 
   T-skóre                              -1,6 ± 0,7                          -1,2 ± 0,7 
                                                                                                                                     5,9 ± 4,8 
BMD krček femuru      
   g /cm²                              0,595 ± 0,072                   0,619 ± 0,076ª 
   T-skóre                              -2,3 ± 0,6                          -2,1 ± 0,7  
                                                                                                                                     4,2 ± 4,4 
S-PINP 
   µg/l                               50,9 (40,9-63,3)b              18,9 (12,8-28,8) a,b 
   T-skóre                             1,62 ± 0,82                       -2,08 ± 1,47 
                                                                                                                        -62,8 (-76,5, -41,3) 
S-CTX 
   ng/l                                  688 (559-846)b                      169 (86-334) a,b 

   T-skóre                             3,51 ± 0,77                        -1,7 ± 2,52  
                                                                                                                        -75,4 (-87,7, -50,7) 
OC 
   µg/l                               43,3 (35,1-53,5)b               17,1 (11,9-24,6) a,b 

   T-skóre                             2,60 ± 0,74                      -0,65 ± 1,28 
                                                                                                                        -60,5 (-73,7, -40,7) 
___________________________________________________________________________ 
Pacientky byly vybrány do klinické studie v 0 měsíci. Zobrazen je průměr ± SD (průměr a -1 SD a 
+ 1 SD pro markery) nebo průměr a horní, dolní limit s 95% intervalem spolehlivosti. 
    a  Významně rozdílný od  -43 měsíců, P < 0,05. 
    b   Významně rozdílný od premenopauzálního referenčního průměru, P < 0,05. 
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Graf  6. Změny BMD v bederní páteři u pacientek s postmenopauzální osteoporózou náhodně 
rozdělených do skupiny na placebu/bez léčby (PLB, ■), léčených raloxifenem (RLX, ▲) nebo 
alendronátem (ALN, ●) po dobu 24 měsíců. Před randomizací byly pacientky léčené alendronátem 
(10 mg/den) po dobu 43 měsíců. *, významná změna oproti začátku observační fáze studie (P < 
0,05); **, významná změna oproti začátku základní studie (0 měsíc) (P < 0,05). 
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Graf  7. Změny BMD v celkovém proximálním femuru u pacientek s postmenopauzální 
osteoporózou náhodně rozdělených do skupiny na placebu/bez léčby (PLB, ■), léčených 
raloxifenem (RLX, ▲) nebo alendronátem (ALN, ●) po dobu 24 měsíců. Před randomizací byly 
pacientky léčené alendronátem (10 mg/den) po dobu 43 měsíců. *, významná změna oproti začátku 
observační fáze studie (P < 0,05); **, významná změna oproti začátku základní studie (0 měsíc) (P 

< 0,05); ***, významný rozdíl oproti raloxifenu (P < 0,05). 
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Graf  8. Změny BMD v krčku proximálnío femuru u pacientek s postmenopauzální osteoporózou 
náhodně rozdělených do skupiny na placebu/bez léčby (PLB, ■), léčených raloxifenem (RLX, ▲) 
nebo alendronátem (ALN, ●) po dobu 24 měsíců. Před randomizací byly pacientky léčené 
alendronátem (10 mg/den) po dobu 43 měsíců. *, významná změna oproti začátku observační fáze 
studie (P < 0,05); **, významná změna oproti začátku základní studie (0 měsíc) (P < 0,05). 
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Graf  9. Změny BMD celotělově u pacientek s postmenopauzální osteoporózou náhodně 
rozdělených do skupiny na placebu/bez léčby (PLB, ■), léčených raloxifenem (RLX, ▲) nebo 
alendronátem (ALN, ●) po dobu 24 měsíců. Před randomizací byly pacientky léčené alendronátem 
(10 mg/den) po dobu 43 měsíců. *, významně rozdílný oproti placebu (P < 0,05) 
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Graf  10. Změny sérových bichemických markerů (průměr ± SD) syntézy kolagenu typu I (PINP), 
degradace kolagenu typu I (CTX) a OC u pacientek s postmenopauzální osteoporózou náhodně 
rozdělených do skupiny na placebu/bez léčby (ٱ), léčených raloxifenem (∆) nebo alendronátem (○) 
po dobu 24 měsíců. Před randomizací byly pacientky léčené alendronátem (10 mg/den) po dobu 43 
měsíců. Horizontální tečkované linky označují + 2 SD, průměr, a – 2 SD (T skóre) normální 
premenopauzální referenční populace. a, významná změna oproti začátku studie (P < 0,05); b, 
významně rozdílný oproti placebu (P < 0,05); c, významně rozdílný oproti raloxifenu (P < 0,05); d, 
významně rozdílný od normálních premenopauzálních průměrných hodnot (P < 0,05). 
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Diskuze 
 

Tato studie byla první kontrolovanou klinickou studií, která zkoumala přechod z dlouhodobě 

podávaného alendronátu na jinou antiresorpční léčbu. Důvodem pro takovou změnu léčby může 

být v klinické praxi obava, že předchozí léčba alendronátem, trvající déle než 3-5 let, byla u dané 

pacientky provázena trvalým snížením biochemických ukazatelů novotvorby kostní hmoty. Po 43 

měsících léčby alendronátem jsme v naší studii prokázali u poloviny sledovaných žen. 

Ukončení dlouhodobé léčby alendronátem mělo za následek pokles BMD v bederní páteři. 

Léčba raloxifenem, v protikladu k ukončení léčby alendronátem a stejně jako pokračování 

v alendronátu, zabránila ztrátě kosti v bederní páteři a významně zvýšila celotělové BMD. 

Zvýšení BMD během pokračující léčby alendronátem, hodnocené naší studii po dobu přibližně 

5,5 roku, je ve shodě s předešlými výsledky z velkých studií (Black et al., 1996; Cummings et al., 

1998; Bone et al., 2004). Stupeň změn BMD a ztráty kostní homoty po ukončení léčby 

alendronátem prokazované v jiných studiích se liší podle charakteristik sledovného souboru 

pacientů, závisejí na suplementací vitamínu D a na trvání a dávce podávaného alendronátu (Bagger 

et al., 2003). Ukončení 3 leté léčby alendronátem mělo po 1 roce za následek malý pokles BMD 

v bederní páteři a v celkovém femuru (Stock et al., 1997). Stejné pozorování byla provedena 

v dalších studiích (Ravn et al., 2000; Rossini et al., 1994; Chesnut et al., 1995; Orr-Walker et al., 

1997; Greenspan et al., 2002). Stejné výsledky byly také nedávno publikovány u velké podskupiny 

pacientů 5 let sledovaných ve studii Fracture Intervention Trial srovnávající alendronát a placebo 

po 3-6 letech léčby alendronátem (Ensrud et al., 2004; Black et al., 2004). Všechny tyto práce 

potvrzují, že po ukončení léčby alendronátem ubývá kostní hmota pacientů. .  

U našich pacientek, které užívaly trvale alendronát, zůstaly biochemické markery potlačeny ve 

srovnání s premenopauzálními hodnotami (Black et al., 1996; Cummings et al., 1998; Bone et al., 

2004;  Stepan et al., 1999). Z dat publikovaných Finkem et al. (Fink et al., 2000) jsme vypočítali, 

že hodnoty PINP a CTX u přibližně 52% a 66% pacientek užívajících alendronát v jejich studii 

mělo po 4 měsících léčby potlačeny pod jejich lokální normální premenopauzální rozmezí. To je 

v souladu s procentem jedinců se suprimovanými hodnotami PINP a CTX (každý 52%) v naší 

studii. Ostatní ukazatele kostního obratu, jako je osteokalcin, C-terminální propeptid prokolagenu 

typu I, kostní frakce alkalické fosfatázy a volný močový deoxypyridinolin, dle publikovaných dat 

klesají během léčby alendronátem méně výrazně, do pásma premenopauzálního průměru (Fink et 

al., 2000; Braga de Castro Machado et al., 1999; Sambrook et al., 2004). Výrazné snížení kostního 

obratu, v některých případech pod normální premenopauzální rozmezí, je zřejmě důležitým 

znakem klinické účinnosti alendronátu. Větší snížení kostního obratu po 3-4 letech léčby 
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alendronátem je spojeno s poklesem rizika zlomenin kyčle, nevertebrálních a vertebrálních 

zlomenin (Bauer et al., 2004). Ojediněle však byly publikovány zprávy, že dlouhodobé snížení 

kostního obratu výrazně pod dolní limit normálního premenopauzálního rozmezí může u některých 

pacientů ohrozit přínos léčby (Odvina et al., 2005).  

Zvýšení kostní resorpce, dokumentované zvýšenou koncentrací CTX, bylo po ukončení 

alendronátu v naší studii shodné s dříve referovanými daty (Bagger et al., 2003). Jako důsledek 

ukončení léčby překročily hladiny CTX u výrazné části pacientů horní limit normy 

premenopauzálního rozmezí. Zvýšení různých kostních markerů po ukončení alendronátu se jeví 

závislé na dávce a trvání léčby (Bagger et al., 2003; Stock et al., 1997). Klinické následky zvýšené 

kostní resorpce po ukončení léčby alendronátem je třeba ověřit. Dostupná data svědčí o tom, že 

ukončení léčby alendronátem ve srovnání s pokračováním je spojené s větším rizikem klinických 

vertebrálních zlomenin (Black et al., 2004). Zvýšené koncentrace markerů kostního obratu jsou 

spojené se zvýšeným rizikem zlomenin u neléčených postmenopauzálních žen. Pacientky 

s koncentracemi kostních markerů nad určitý práh, například v horní třetině nebo nad ULN 

premenopauzálního rozmezí (více než průměr ± 2 SD, jsou ohroženy snížením pevnosti kosti a 

zvýšeným rizikem zlomenin (Garnero et al., 2000; Chapurlat et al., 2000; Garnero P, 2000; 

Gerdhem et al., 2004). Přerušení léčby alendronátem bez další farmakologické intervence tedy 

nelze při léčbě osteoporózy u žen s postmenopauzální osteoporózou doporučit. 

Ve srovnání s ukončením léčby alendronátem se kostní resorpce po přechodu na léčbu 

raloxifenem zvýšila méně než po úplném vysazeníé alendronátu. Zvýšení koncentrace CTX nad 

premenopauzální referenční rozmezí jsme také zjistili u menšího počtu pacientek na raloxifenu na 

kalciu a vitamínu D,. Oproti pacientkám na alendronátu mělo méně pacientek na raloxifenu 

potlačené markery pod premenopauzální referenční rozmezí. 

Podobně jako v jiných studiích jsme porovnávali koncentrace biochemických markerů 

s normálními hodnotami a rozmezími stanovenými pro zdravé premenopauzální ženy (Fink et al., 

2000; Braga de Castro Machado et al., 1999; Garnero et al., 2000; Chapurlat et al., 2000; Garnero 

P, 2000; Garnero et al.,1994; Reginster et al., 2001). Dále jsme vypočítali průměrná T-skóre ke 

kvantitativnímu určení vztahu kostního obratu k referenčnímu premenopauzálnímu rozmezí (Braga 

de Castro Machado et al., 1999; Stepan et al., 1987). Naše studie signalizuje vysoký kostní obrat 

s převahou kostní resorpce u pacientek nejenom před zahájením antiresorpční léčby, ale také po 

skončení léčby alendronátem. Proto bylo přerušení léčby alendronátem spojené se ztrátou kostní 

hmoty. Na rozdíl od toho, přechod na léčbu raloxifenem udržel vyvážený kostní obrat a zabránil 

poklesu BMD. 
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Nedostatkem této studie je zaslepení klinické studiové látky mezi rameny studie; raloxifen a 

placebo byly podány jako dvojitě zaslepené, ale alendronát byl v otevřené formě. Tato dispozice 

mohla potenciálně ovlivnit studiový výsledek v podmínkách compliance a měření. 

V prodlouženém období studie byly ženy informované,že užívaly placebo a tato skupina pak 

pokračovala pouze na léčbě kalciem a vitamínem D. U této skupiny jsme nezaznamenali souběžné 

užívání jiných léků působících na kosti. Celkově vysoká compliance ve všech třech ramenech 

studie a objektivní povaha výsledku měření (dvouenergiová rentgenová absorpciometrie a 

biochemická analýza) nasvědčují, že vliv značení studiové medikace a nepříznivé ovlivnění 

nezaslepené medikace nebyl podstatný. K posílení závěrů naší studie by také přispělo 

histomorfometrické vyšetření a nebo studie s kinetikou vápníku. V naší studii také nebyl hodnocen 

vliv pozitivních změn BMD a markerů kostní remodelace při léčbě raloxifenem na pevnost kosti. 

Vyžadovalo by to daleko větší soubor nemocných (Sarkar et al., 2002).. K určení účinnosti a rizika 

různých léčebných režimů postmenopauzální osteoporózy bude nutné provést další studie, kde 

hlavním cílem bude hodnocení zlomenin. 

Přednostmi této studie jsou nízký podíl pacientek, které ukončily předčasně léčbu, a srovnání 

dat biochemických markerů kostní remodelace s daty poměrně velké místní premenopauzální 

referenční populace. Naše premenopauzální referenční hodnoty byly shodné s daty z jiných studií 

(Johnell et al., 2002; Fink et al., 2000). Mezinárodně schválené premenopauzální normy pro 

biochemické markery by mohly přispět k interpretaci laboratorních vyšetření kostní remodelace.  

Závěrem lze shrnout, že přerušení léčby alendronátem vedlo k opětovnému úbytku kosti a 

zvýšení kostního obratu, v některých případech nad premenopauzální referenční rozmezí. 

Uchování a zvýšení BMD bylo nejvýraznější u pacientek pokračujících v alendronátu. Přechod 

z alendronátu na raloxifen navodil novou rovnováhu mezi markery kostní resorpce a novotvorby, 

blíže k premenopauzálnímu průměru a zajistil udržení zvýšené hodnoty BMD. 
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5.              Závěry 
 
 
 
Výsledky práce lze shrnout následovně: 
 
 

• Naše studie je první kontrolovanou klinickou studií, ve které byly analyzovány parametry 

mikropoškození u lidí. Výsledky ukázaly vztah mezi akumulací mikropoškození kostní 

hmoty a nízkou denzitou kostního minerálu, věkem a léčbou alendronátem.  

• Sérové hladiny PINP zobrazují současnou aktivitu kostní novotvorby na histologické 

úrovni a to u pacientek před i po léčbě teriparatidem. Časné změny PINP (již během 

prvního měsíce léčení) predikují změny histologické kostní novotvorby po 24 měsících 

léčby teriparatidem. 

• Přerušení léčby alendronátem vedlo k opětovnému zvýšení kostního obratu, v některých 

případech nad premenopauzální referenční rozmezí, a k úbytku kostní hmoty. Přechod 

z léčby alendronátem na raloxifen měl za následek udržení zvýšeného BMD a navození 

nové rovnováhu mezi markery kostní resorpce a novotvorby, blíže k průměru 

premenopauzálního referenčního rozmezí. 

 

Výše uvedené závěry mají význam pro klinickou praxi.  Výsledky práce ukázaly na různé 

příčiny zvýšené akumulace mikropoškození a a prokázaly zhoršení kvality kosti u pacientek při 

dlouhodobém výrazném potlačení kostní remodelace. Práce prokázala, že změny PINP měřené 

v séru jsou vhodným kriteriem pro monitorování anabolického účinku teriparatidu na kost a že 

vypovídají o efektu léčby na histomorfometrické parametry kvality kosti. Práce také 

dokumentovala nový způsob sekvenční léčby postmenopauzální osteoporózy. Dalším nezbytným 

krokem je ověření, že tato léčba dlouhodobě účinně snižuje riziko zlomenin. 
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