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1.OBECNÁÁST



1.1.ÚVOD

Výskyt kalcifikujících tkání (endoskeletu) na bázi fosfore nanu vápenatého je spole ným
znakem vyšších živo ich zádu obratlovc. Fylogeneticky se kalcifikované tkán objevují
ped540milionyletyaozna ujítzv.kambrickouexplozi,tj.témsou asnývznikrozsáhlé
škályživýchforem(vprotikladukuniformitpedcházejícíediakarskéfauny).Tentovývoj
souvisel s globální zmnou chemismu oceánské vody – tzv. fosfogenní událostí [1].
Zastoupení fosfátu vprostedí je limitujícím faktorem pro vtšinu živých organism, jeho
akumulace vnerozpustné podob však pinesla ješt významný sekundární zisk. Zvýšená
pevnost kalcifikovaných tkání umožnila lepší udržení tlního plánu, posloužila jako úpon
výkonnjšíchsvalaposkytlaipímouochranuvnitnímorgánm.
Kalcium a fosfor jsou ubikvitní makroelementy tvoící pevážnou ást anorganické složky
lidskéhotla:1.5kgvápníku(Ca)a0.75kgfosforu(P).Vápníkseú astnímnohavýznamných
regula ních mechanism, tvorby membránového potenciálu, jako dvojmocný kationt mže
vazbou na anionické skupiny makromolekul mnit jejich konformaci (strukturní zmny,
aktivace/deaktivace). Jeho intra  i extracelulární distribuce proto podléhá velmi dsledné
regulaci: 99% je deponováno vkostech a zubech jako nerozpustný krystalický minerál,
kalcium hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2), pouze 0.5‰ je pítomno vrozpustné (difuzibilní)
form. Fosfor je významný pedevším schopností vytváet makroergní vazby, tedy
uchovávat energii vdisponibilní form, fosforylace dodává makromolekulám negativní
náboj a snižuje hydrofobicitu, pi pH kolem 7.4 funguje systém H2PO4/HPO4 jako ú inný
pufr.
Schopnost ukládat kalcium a fosfor vnerozpustné podob mají tkán mezenchymálního
pvodu,pedevšímchrupavkaavazivo.Kromfyziologickéosifikacedocházíkekalcifikaci
cév,šlach,sval,starýchjizev,hematomapod.Biologickývýznamtétoreakceneníjasný,v
nkterých situacích se zejm jedná o adaptivní mechanismus (odpov  na dráždní,
zejména mechanické), jindy jsou však dsledky jednozna n negativní. Klinicky
nejzávažnjší jsou bezpochyby kalcifikace stny tepen. Ateroskleróza a cévní kalcifikace
bývají považovány za civiliza ní onemocnní, nicmén masivní kalcifikace aorty a karotid
byly nalezeny i pi CT vyšetení mumie (stáí 5300 let) 45letého muže zdoby ledové,
nalezenévTyrolskýchAlpáchvroce1991[2].Podobnénálezyjsoubžnéiuegyptskýchaj.
mumiíabývajívysvtloványchronickýmsystémovýmzántem.Extenzivnímediokalcinóza
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aortyavelkýchcévjepravidelnýmnálezempisekcivelkýchsavc(žirafy,sloni),unichžje
intravitálnpítomensystolickýtlakkolem300torr[3].
Historicky podává první popis tzv. “cévní osifikace” A. Benivieni v roce 1507, rovnž
Virchow si povšiml (1863) nápadné podobnosti mezi mikroskopickým obrazem cévní
kalcifikace a strukturou kostní tkán. V posledních dvou desetiletích jsme pak svdky
zásadního posunu v pohledu na cévní kalcifikace. Pvodní pedstava ist fyzikáln
podmínné precipitace pi pekro ení produktu rozpustnosti kalcium fosfátových solí byla
nahrazenamodelemaktivního,regulovanéhoprocesu.Vsou asnostimámekdispoziciadu
epidemiologických,histopatologickýchamolekulárníchdokladospole nýchregula nícha
metabolickýchmechanismech,kteréseuplat ujívkostnítkániikalcifikujícícévnístn.
Nemocnísrenálnímselhánímpedstavujízdvoduvysoképrevalencecévníchkalcifikacía
kostnídemineralizacevhodnýsouborprostudiuminterakcímezitmitoprocesy.Zárove se
zdevšakuplat ujeadakomplikujících faktor,takže jednozna nádatanejsoukdispozici.
Vprvní, obecné, ásti této práce je podán pehled klinických a experimentálních prací
dokumentujícíchsouvislostimezikalcifikacícévamineralizacískeletuvobecnépopulaciau
pacient schronickým selháním ledvin. Vdalší ásti jsou pedloženy výsledky vlastních
studií zabývajících se obma procesy a vztahy mezi nimi vsouboru dialyzovaných
nemocných.
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1.2.POPISPROBLÉMUAEPIDEMIOLOGIE

Vposledních 20 letech zažívá vtšina ekonomicky vysplých zemí výrazný nárst po tu
pacient schronickým onemocnním ledvin [4]. Pes zna ný pokrok vpoznání
patofyziologie chronického selhání ledvin (ESRD) a rozvoj technologií náhrady funkce
ledvin, zstává mortalita dialyzovaných nemocných velmi vysoká. Kardiovaskulární
onemocnní jsou u pacient lé ených dialýzou vedoucí pí inou smrti, podobn jako
vobecnépopulaci.Vporovnánísosobamibezonemocnníledvinjevšakkardiovaskulární
mortalitavrznýchvkovýchkategoriích10 30krátvyšší,atoipostratifikacipodlepohlaví,
rasy a pítomnosti diabetu [5]. Je tedyzejmé,žechoroby ledvinpedstavujísilnýrizikový
faktor, takže podle American Heart Association se nemocní schronickým onemocnním
ledvin nacházejí vkategorii snejvyšším rizikem a mla by se u nich uplat ovat
nejintenzivnjšípreventivníopatení[6].Celkováro nímortalitadialyzovanýchnemocných
seblíží20%,o ekávanádobaživotapacientavstupujícíhododialyza nílé bysepohybujena
úrovninemocnýchsmalignímtumoremneborozvinutýmAIDS[4,7].Ažu50%nemocných
lé ených hemodialýzou je pí inou smrti postižení kardiovaskulárního systému. Je
evidentní, že tato situace vytváí významný socioekonomický problém, jehož dopady
mohou vbudoucnosti dále narstat. Hledání pí in vysoké kardiovaskulární mortality
nemocných spokro ilou dysfunkcí ledvin, stejn jako vhodných diagnostických nástroj a
lé ebnýchpostupprotopedstavujeasinejvtšívýzvusou asnédialyza nínefrologie.
Dalším závažným problémem vpopulaci pacient schronickým onemocnním ledvin je
kostníchoroba,jejímždsledkemjekromfrakturspímýmvlivemnamortalitu,pedevším
invalidizace a snížená kvalita života [8, 9]. Vposledních 20 letech došlo vsouvislosti
spokrokem vtechnologii náhrady funkce ledvin a zejména vdsledku detailního poznání
patofyziologierenálníosteodystrofiekzásadnízmnpedevšímvespektrukostníchzmn
[10]. Pesto je poškození skeletu pítomno prakticky u všech nemocných schronickým
selhánímledvin.Nejdležitjšímrizikovýmfaktoremzstávávysokáhladinaparathormonu
(sekundární hyperparathyreóza), nevyjasnné jsou naopak dopady velmi nízkých
koncentrací parathormonu (adynamická kostní nemoc) na pevnost kosti [11]. Kromtchto
vliv, specifických pro urémii, se na demineralizaci skeletu u nemocných snezvratným
selháním ledvin významn podílí i osteoporóza. Pacienti lé ení dialýzou pedstavují
zhlediska vku, hormonálního stavu, dietního režimu a pohybové aktivity mimoádn
rizikovousubpopulaciprorozvojtžkéosteoporózy.
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1.2.1PREVALENCE,RIZIKOVÉFAKTORYAD SLEDKYCÉVNÍCH
KALCIFIKACÍ
Zepidemiologickýchstudiíanalyzujícíchrozvojaterosklerózy,kardiovaskulárníacelkovou
mortalitu lze pro populaci nemocných schronickým selháním ledvin odvodit nkolik
netradi ních rizikových faktor. Krom vku a délky dialyza ní lé by je nejsilnjší vztah
kardiovaskulárních komplikací  k pítomnosti a rozsahu cévních kalcifikací [5, 12]. Ty jsou
potvrzenyjakonezávislýprediktoripokorekcinaostatnírizikovéfaktory.Cévníkalcifikace
mají u nemocných se selháním ledvin odlišný charakter – aterosklerotické pláty nejsou
rozsáhlejší, ale intenzivnji kalcifikované, jiná je i povaha komplikací – spíš než k akutním
koronárnímsyndrommdocházíkrozvojihypertrofieafibróznídegeneracesvalovinylevé
komorysrde níseselhánímnebonáhlousmrtí[13].Naprotitomuklasickérizikovéfaktory
jako hladina cholesterolu nebo body mass index vykazují u nemocných se selháním ledvin
opa nývztahkmortalitnežvobecnépopulaci(reverzníepidemiologie)[14,15].
Koronární kalcifikace jsou nacházeny (v závislosti na vku) u 54 100% dialyzovaných
nemocných, pítomny jsou bžn už ve vku 20 30 let [16]. Bohužel nejsou kdispozici
rozsáhlejší studie pímo srovnávající výskyt a charakter kalcifikací sobecnou populací –
pomocí electron beam CT (EBCT) zjistil Braun až 5násobn vyšší stupe  koronárních
kalcifikací vsouboru 49 letých hemodialyzovaných pacient ve srovnání sosobami bez
onemocnníledvin,alesangiografickyprokázanýmkoronárnímpostižením[17].Srovnáním
sek ního materiálu koronárních cév od zemelých se selháním ledvin a bez nj byl zjištn
stejný objem a plocha aterosklerotických plát, ale výrazn vyšší stupe  kalcifikace [18].
Tlouška intimy se nelišila, zatímco tlouška médie byla vtší u nemocných se selháním
ledvin.Vestudiiposuzujícístupe kalcifikacepomocíIVUSbylyuculpritlézíkoronárních
cévzjištnymenšíkalcifikace,zatímcorozsáhlejšíkalcifikacebylypítomnyustabilníangíny
pectoris[19].Tatodatasvd íprotiteoriiakcelerovanéaterosklerózyunemocnýchsrenální
dysfunkcí a ukazují na koronární kalcifikace jako hlavní pídatný rizikový faktor. Jiným
potenciálním rizikovým faktorem je postižení velkých cév, které se podílí na zvýšení
afterloadu, spoteby kyslíku vmyokardu a zhoršuje subendokardiální ischémii [20]. Je
možné demonstrovat souvislost mezi zvýšením rychlosti pulzní vlny, poklesem
distenzibilityaorty,karotidafemorálníchtepenamortalitounemocnýchseselhánímledvin
(tabulka 1). Zvýšení rychlosti pulzní vlny pitom tsn koreluje se stupnm kalcifikace
menýmsonograficky[21].
Nejasné zstávají pí iny vzniku masivních kalcifikací, za hlavní faktory jsou na základ
epidemiologických a mechanistických studií ozna ovány poruchy regulace metabolismu
kalciaafostát(hyperahypoparathyreóza),chronicképoškozovánícévnístnyhypertenzía
uremickými toxiny a porušená bilance kalcia [22 24]. Teoreticky lze dobe zdvodnit
souvislost mezi vznikem, resp. progresí cévních kalcifikací a lé bou kalciovými vaza i
fosfát (uhli itan nebo octan vápenatý). U pacient schronickým  selháním ledvin je asto
zcelavyazenaregulacekalciovébilance–zvýšenánabídkakalciavpodobvaza vedepi
sou asnélé baktivnímianalogyvitaminuDkjehoexcesivníresorpci.Renálníeliminaceje
nefunk ní a rovnž schopnost kostní tkán pufrovat hyperkalcémii je zejména pi
nízkoobratovékostnínemocivýraznomezená.Mžetakdocházetkpechodnýmnárstm
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kalcium fosfátovéhosou inuaakceleracicévníchkalcifikací.
Výsledky klinických studií však nejsou vtomto smru jednozna né. Block [25] zjistil u
pacient nov vstupujících do hemodialýzy a lé ených kalciovým vaza em významn
rychlejší progresi koronárních kalcifikací vporovnání se skupinou lé enou sevelamerem.
Pitomvšakutetinypacientnebylypivstupnímvyšetenípítomnyžádnékalcifikacea
vtéto podskupin se pi dalším sledování kalcifikace nevytváely, a to nezávisle na typu
lé by.KpodobnémuvýsledkudosplAsmus[26],kterýnavícveskupinlé enékalciovým
blokátorem prokázal nižší hladinu parathormonu a pokles trabekulární kostní denzity
obratl mené CT. Nejasnosti panují i votázce vlivu podávání aktivních metabolit
vitaminuD,nkteréstudieprokazujívýhodyanalogDspotla enýmihyperkalcemizujícími
ú inky [27]. Naproti tomu závry studie CARE (Calcium Acetate Renagel Evaluation) [28]
sledujícíúspšnostvkontrolekalcémieafosfatémieuhemodialyzovanýchpacientlé ených
kalciovýmvaza emvporovnánísesevelamerem,vyznívajíveprospchkalciovýchvaza .
Vrameni lé eném kalcium acetátem bylo dosaženo lepší kontroly fosfatémie a pedevším
nižšíhokalcium fosfátovéhosou inu.Pacienti,kteísou asnužívalivitaminDmli astjší
epizodyhyperkalcémie


1.2.2.PREVALENCE,RIZIKOVÉFAKTORYAD SLEDKYÚBYTKU
KOSTNÍHMOTY
Závry studií zjišujících výskyt snížené kostní denzity vpopulaci dialyzovaných
nemocných jsou kontroverzní – výsledky výrazn závisí na zvoleném míst a metod
mení. Nap. Urena zjistil vsouboru 70 pacient lé ených hemodialýzou osteoporózu (T
skóre< 2.5,metodameníDXA)bedernípáteev17%,kr kufemuruv47%arádiav80%
[29].Pouzevoblasti rádia byl rozdílstatistickyvýznamnývesrovnánísobecnoupopulací.
Vtšina prací se však shoduje vnálezu snížené kostní denzity apendikulárního i axiálního
skeletu oproti obecné populaci odpovídající vkem a pohlavím. Úbytek kostní hmoty
nej astjikorelujesvkem,ženskýmpohlavím,bodymassindexem,délkounáhradyfunkce
ledvin,hladinoualkalickéfosfatázyaparathormonu[29 31].Žádnýzuvedenýchrizikových
faktorvšakneníprokazovánkonzistentn[32,33].
Incidence symptomatických patologických kostních fraktur (tzn. pedevším proximální
femur a distální rádius) je u dialyzovaných nemocných výrazn vtší než vodpovídajícím
souboru zdravých osob adjustovaném na vk, pohlaví a body mass index (Tabulka 2).
Fraktury jsou zde navíc spojeny svyšší mortalitou (OR 1.99, 95%CI 1.91 2.07, p<0.001) [8].
Ponkud opomíjeným problémem jsou prevalentní, „oligosymptomatické“ fraktury
(zejména obratl), které však mohou vyvolávat výrazné bolesti (dorzalgie, artralgie) a
myopatie, resp. vliv tchto faktor na mobilitu, sobsta nost a celkovou kvalitu života
pacient snezvratným selháním ledvin. Tebaže studie zpracovávající tuto oblast jsou jen
ojedinlé[34],rutinnípraxeadenníkontaktsnemocnýmisvd íotom,žetytoobtížejsou
bžnéapacientijevnímajíjakozávažné.
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Procesyvedoucíkúbytkukostníhmotyprobíhajídlouhoudobuasymptomatickyaprvním
projevemtakvtšinoubýváažpatologickáfraktura–typickykompresivnífrakturyobratl,
fraktura distálního rádia (Colesova fraktura) a fraktura proximálního femuru. Vpístupu
kpatologickým frakturám je proto zcela zásadní prevence, jejím pedpokladem je však
možnost selektovat rizikovou subpopulaci. Rutinní vyšetování minerální kostní denzity
není zatím sou ástí doporu ení pro lé bu pacient sESRD, takže nejsou kdispozici
rozsáhlejší retrospektivní studie analyzující vztahy mezi stupnm demineralizace skeletu
arizikem fraktur. Vzhledem krelativn nízké incidenci symptomatických fraktur je navíc
problematické i sledování vrámci prospektivních klinických studií. Dostupná data proto
pochází pedevším zvyšetení prevalence fraktur obratl – vtšina studií však nezjistila
žádnounebojenslaboukorelacimezikostnídenzitouafrakturamiobratl(Tabulka3).
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1.3.PATOFYZIOLOGIE

Vzestupzájmuoproblematikucévníchkalcifikacíjepatrnýzpo tupublikacínatototéma–
databáze Pubmed vrací pi zadání hesla „vascular calcification“ vobdobí 1991 1995 pouze
245prací(tj.0.01%,ztoho39review),zatímcozastejnéobdobí2000 2004jetouž587 lánk
azaposledních5letjiž1293prací(tj.0.04%,ztoho350pehledných).

1.3.1.MECHANISMYVZNIKUCÉVNÍCHKALCIFIKACÍ
Koncentrace kalcia a fosfátu v extracelulární tekutin se i za fyziologických podmínek
pohybuje nkolik ád nad sou inem rozpustnosti. Spontánní precipitaci kalcium fosfátu
brání komplex inhibitor. Porušení této rovnováhy vdsledku deficitu inhibitor,
pekro ení kapacity systému a pítomnosti nuklea ních jader krystalizace pedstavuje
obecné mechanismy tvorby extraoseálních kalcifikací. Pi vzniku cévních kalcifikací hraje
zásadní roli diferenciace mezenchymálních prekurzor (zejména bunk hladké svaloviny
cévnístny,VSMC)doelementpodobnýchosteoblastm.Tytobu kyprodukujíkolagenIi
další,nekolagenní,proteinyorganickékostnímatrix.
PIROZENÉINHIBITORYKALCIFIKACE
FETUIN A (2 Schmid Hereman glykoprotein, AHSG) je glykoprotein smolekulovou
hmotností 56kD syntetizovaný vjátrech. Dosahuje vysoké plazmatické koncentrace (0,5 1
g/l) a pedstavuje hlavní cirkulující inhibitor kalcifikace. Fetuin zodpovídá za 50%
antiprecipita ní aktivity lidského séra, tento efekt je prokazatelný i in vitro (s kalciem a
fosfátemzdevytváíkoloidní ástice).Mácharakternegativníhoreaktantuakutnífáze(jeho
hladina klesá pi zántu) [35]. Deficit fetuinu u transgenních myší (fetuin A knock out
model) je spojena smasivní kalcifikací parenchymatózních orgán a mkkých tkání,
nepostihujevšakartérie[36].DvodemjezejmkompenzatorníhyperexpreseMGPvcévní
stn. U pokusných zvíat je dále zjišována snížená elasticita myokardu podmínná jeho
fibrózou, diastolická dysfunkce a snížená tolerance ischémie. Dialyzovaní pacienti mají
sníženouhladinufetuinuA,zejmpedevšímvdsledkuchronickéinflamaceamalnutrice.
Sníženíkoncentracefetuinuunichpitomkorelujeskardiovaskulárnímortalitou[35].
Dalším potentním inhibitorem kalcifikace je zmínný MATRIX GLA PROTEIN (MGP). Ve
zvíecímknock outmodelubylyprokázányextenzivníkalcifikaceaortyumyšísdelecígenu
pro MGP, zvíata uhynou ve 2. msíci života na krvácení vdsledku ruptury („fraktury“)
aorty[37].Proteinobsahuje5skupinkarboxyglutamovéaminokyseliny(Gla,vznikávitamin
K dependentní karboxylací zbytk kyseliny glutamové). Ú innost MGP závisí na
pítomnosti Gla skupin, vexperimentu na tká ových kulturách i ve zvíecím modelu
warfarin vede kprogresi kalcifikací cévní stny resp. VSMC nodul [38, 39]. Užívání
warfarinu predisponuje nemocné s dysfunkcí ledvin ke vzniku kalcifylaxe [40]. Gla
propj uje proteinu schopnost vázat kalcium, efekt na kalcifikace však zejm není
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zprostedkovánpímouinhibicírstukrystal,MGPblokujeosteogennídiferenciaciVSMC
inhibicí signalizace cestou bone morphogenic protein 2 (BMP2). Systémová koncentrace
MGPunemocnýchseselhánímledvinjezvýšenávdsledkuretence(molekulováhmotnost
10kDa).
PYROFOSFÁTY jsou jednoduché organické slou eniny (jejich syntetickým analogem jsou
bisfosfonáty) produkované intracelulárn lokalizovaným enzymem ektonukleotid
pyrofosfatázou (ENPP1) a transportované zbunk membránovým proteinem kódovaným
genemANK(progressiveankylosislocus).Jehodeficitutransgenníchmyšívedekevzniku
periartikulárních kalcifikací a kalcifikací aorty. Ztrátová mutace ENPP1 zpsobuje u dtí
tvorbu rozsáhlých mediálních kalcifikací velkých a stedních tepen (IIAC) a smrt vprvním
pl roce života [41]. Plazmatická hladina pyrofosfát u pacient lé ených hemodialýzou je
snížená[42].
OSTEOPROTEGERIN (OPG) je protein zrodiny tumor necrosis factor (TNF), který se ú astní
lokální regulace kostního metabolismu (osteoklastogeneze). Osteoprotegerin je však
syntetizován i vcévní stn a ve zvíecím knock out modelu vede deficit OPG krozvoji
tžkéosteoporózyacévníchkalcifikací[43].Mechanismusjehoú inkuspo ívázejmz ásti
vezvýšenénabídcekalciaafosfátuuvolnnéhoresorpcíkosti,jednakvpíméminhibi ním
ú inku na cévní kalcifikaci. Nevysvtleným paradoxem však zstává nález zvýšené
koncentrace osteoprotegerinu vpopulaci dialyzovaných nemocných a pozitivní korelace
jehohladinyskalcifikacemiaorty[44].VzestupOPGmžebýtprojevemkompenzatorního
mechanismu,aleikauzálnífaktorvznikukalcifikací.
NUKLEANÍJÁDRAKRYSTALIZACE



Elektronovým mikroskopem lze prokázat asné stadium kalcifikací uvnit a vokolí bunk
hladké svaloviny, ve vztahu k apoptotickým tlískm a specializovaným membránovým
organelám (matrix vesicles). Tyto struktury se bžn vyskytují vkostní tkáni a chrupavce,
tvoísepu enímzchondrocytaosteoblastasloužíjakonuklea níjádraprorstkrystal
kalcium hydroxyapatitu. Jejich produkce vcévní stn souvisí sapoptózou a diferenciací
VSMCdoelementpodobnýchosteoblastmaschopnostspustitkalcifikacibylaovenain
vitro[45].
HYPERFOSFATÉMIE,HYPERKALCÉMIE
Kauzální vliv hyperfosfatémie a hyperkalcémie na rozvoj cévních kalcifikací není
vklinických studiích a metaanalýzách jednozna ný [46], tebaže pro nj svd í ada
teoretických pedpoklad. Naproti tomu vztah hyperkalcémie a hyperfosfatémie ke
kardiovaskulární mortalit je opakovan prokazován vrozsáhlých retrospektivních
analýzách. Pro negativní vliv hyperkalcémie svd í i pedbžné výsledky použití analog
vitaminu D spotla enými hyperkalcemizujícími ú inky a nekalciových vaza  fosfát [27].
Nejednozna nostklinickýchdatmžebýtzpsobenaobtížemipipopisuparametr,které
vykazujízna nouintraindividuálnívariabilituivkrátkém asovémrozmezí.Zinvitrostudií
vyplývá, že vliv hyperfosfatémie je komplikovanjší než pouhé pekro ení sou inu
rozpustnosti, resp. pekro ení kapacity antiprecipita ních systém. Inkubace VSMC
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sglycerolfosfátem, jako donorem fosforu, vede kdiferenciaci do osteoblast, masivní
produkcimembránovýchveziklaexpresiosteopontinuaALP,amineralizaci.Tentoproces
je inhibován vpítomnosti foskarnetu (phosphonoformic acid), kompetetivního blokátoru
Na/Pi kotransporteru. Tento experiment svd í pro to, že se jedná o aktivní, regulovaný
proces[47].Podobnévýsledkybylydosaženyvprostedísvysokoukoncentracíkalcia[48].
PRODUKCEORGANICKÉKOSTNÍMATRIX
VSMC jsou odvozeny od stejného mezenchymálního prekurzoru jako osteoblasty, vlivem
rznýchstimulmžedojítkjejichdiferenciacidoelementpodobnýchosteoblastm.Tyto
bu ky vykazují výrazné antigenní (imunohistochemické) i funk ní analogie sbu kami
kostnítkán.Pepína emnaúrovniDNAjetranskrip nífaktorcbfa 1,detekovanývintimi
medii vkalcifikovaných, ale nikoli vnekalcifikovaných, ástech a. epigastrica inferior
získané od pacient podstupujících transplantaci ledviny pomocí in situ hybridizace,
imunohistochemickyaRT PCR.Zárove bylazjištnaexpreseosteopontinuakolagenuIve
stejnýchoblastech[49].Osteogennídiferenciacimohoupodstoupitipericytyaadventiciální
myofibroblasty.

1.3.2.KLASIFIKACECÉVNÍCHKALCIFIKACÍ
Cévníkalcifikacejemožnéklasifikovatdo4typpodleetiopatogenezeaklinickéhoobrazu:
INTIMÁLNÍ(ATEROSKLEROTICKÁ,FIBRÓZNÍ)KALCIFIKACE
Intimální kalcifikace se tvoí vaterosklerotických plátech již od 2. dekády života, mají
charakter dystrofie – vznikají vpoškozené cév, jsou spojeny sbun nou smrtí, zántlivou
reakcí a akumulací lipoprotein. Vazivov degenerovaná tká  propadá kalcifikaci,
snáslednou remodelací typu enchondrální osifikace (kartilaginozní metaplázie),
vpokro ilém stádiu zde mže probíhat i krvetvorba. Apoptóza bunk hladké svaloviny a
makrofág mže cestou produkce nuklea ních jader (apoptotic bodies) iniciovat kalcifikaci
zejména vprostedí oxidovaných lipid vcentru aterosklerotických plát, kde chybí
fagocytujícíbu kyschopnéjeefektivnodstranit.Jakmilejeproceskalcifikacevpítomnosti
nuklea níhojádrazahájen,pokra ujejiždálenezávisle[50].
Dalšímnezbytnýmpedpoklademkalcifikacejsouregula níproteiny,zejménaosteopontin,
matrix Gla protein, osteokalcin, osteonektin, kolagen I a II, alkalická fosfatáza, kostní
sialoprotein resp. kostní morfogenní proteiny. Tyto faktory se bžn ú astní ízení
mineralizace kostní tkán a mohou být exprimovány i bu kami hladké svaloviny cév.
Signalizace probíhá pes BMP2 a transkrip ní faktor Cbfa1 (Runx2) [51]. Zatímco bu ky
hladké svaloviny získávají osteogenní fenotyp, subpopulace makrofág podléhají
diferenciaci do element charakteru osteoklast a mohou se pravdpodobn podílet na
resorpcikalcifikací.
Vysoká lokální koncentrace kalcia a fosfát byla  vminulosti považována za nutnou
podmínku kalcifikace na základ ist fyzikáln chemické reakce (precipitace). Na
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bun ných kulturách však bylo prokázáno, že VSMC reagují na vzestup extracelulárního
kalciaexpresíMGPmRNAstimulovanoupeskalciovéreceptoryvmembrán[52],zvýšená
koncentrace fosfát vyvolává osteogenní diferenciaci VSMC [53]. Významným zdrojem
kalcia a fosfátu je práv zánik a rozpad bunk – tento mechanismus je typický i bhem
vývojekosti.
Kalcifikace aterosklerotických plát je bžným jevem, podstatnou otázkou je, zda se podílí
na progresi plátu nebo jeho ruptue. Klinická data i biomechanické studie nazna ují, že
kalcifikace mohou pispívat naopak ke stabilizaci plátu [54]. Depozice kalcium fosfátových
krystal nap. vkloubním pouzdru vyvolává zántlivou odpov , není však jasné, zda se
obdobný mechanismus uplat uje i vcévní stn (v kloubu se mže jednat pedevším o
dsledekmechanickéhodráždní)
MEDIÁLNÍKALCIFIKACE
Mediální kalcifikace vznikají nezávisle na kalcifikacích intimálních, jako lineární depozita
podél elastické vrstvy médie. Vevystup ovanépodob vytváísouvisloucirkulárnívrstvu
obklopenou zobou stran hladkou svalovinou. Typicky se vyskytuje vtepnách velkého
kalibru, zejm. dolních kon etin u starších osob, vmladším vku u pacient sdiabetem a
selháním ledvin. Na rozdíl od intimálních kalcifikací se mediální kalcifikace rozvíjí
vnepítomnosti lipid a zántlivých bunk, jako vodící substrát pro rst krystal
hydroxyapatitusloužívláknaelastinu[50].Depozicekalciamácharakterendostálníosifikace
pipomínající vznik kostí kalvy, chrupav itá tká  se neobjevuje. Diferenciace osteoblast
probíhá pod vlivem transkrip ního faktoru Msx2, jeho zapnutí provádí bone morphogenic
protein 2. Exprese obou faktor probíhá vmyofibroblastech (pericytech). Prkaz exprese
BMP2 vkalcifikované cévní tkáni je na molekulární úrovni dokladem aktivní, regulované
osteogeneze [55]. Další mediátory rozhodují o typu osifikace – pi aktivaci cbfa1 se
mezenchymální prekurzor diferencuje do chondrocyt a dochází kenchondrální osifikaci,
pi aktivaci Msx2 diferencuje do osteoblast a probíhá endostální osifikace [50]. Silným
stimulemproexpresiBMP2jeTNF a,tedyproinflama nísignalizace.
KALCIFIKACESRDENÍCHCHLOPNÍ
Vznikávdsledkumechanickéhonamáháníasouvisejícízántlivéreakce,mátedycharakter
dystrofické kalcifikace (typu endostální kalcifikace), nesouvisí však pímo sprocesem
aterosklerózy.
KALCIFYLAXE
Kalcifylaxe je relativn vzácné onemocnní svysokou mortalitou, spojené srozsáhlými
kalcifikacemimkkýchtkáníaprvodnímikožníminekrózami(typickyplošnékožníléze),
kterépostihujípedevšímperiferní ástikon etin,trupaleidalšílokalizace.Najejímvzniku
sepodílízejménavysokýkalcium fosfátovýsou in,zdalšíchrizikovýchfaktorseuplat uje
diabetesalé bakumarinovýmideriváty[40].
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1.3.3.MECHANISMYKOSTNÍ(DE)MINERALIZACE
Zdravá kost se nachází ve stavu dynamické rovnováhy, remodelace – inností osteoblast
dochází valkalickém prostedí knovotvorb kosti, zatímco osteoklasty a kyselé pH jsou
zapotebí kodbourávání kostní tkán. Tyto procesy nabývají maximální intenzity vdob
rstu a pi oprav poškození, ur itý stupe  aktivity je však nezbytný kudržení funk ní
mineralizované tkán i vklidovém stadiu. Zásadním faktorem, rozhodujícím o ukládání
anorganické komponenty, je tvorba organické kostní matrix, složené z kolagenu I a
nekolagenní složky, tvoené adou specializovaných protein.  Regulace je zajištna
komplikovanousouhrousystémovýchilokálnpsobícíchfaktor.
ANORGANICKÁSLOŽKAKOSTI
Dodává kosti pedevším schopnost odolávat tlakm. Vpodmínkách lidského organismu
pedstavuje krystalický kalcium hydroxyapatit (CaHA) termodynamicky nejstabilnjší
formufosfore nanuvápenatého,nejprvesevšaktvoívpodobamorfníhokalciumfosfátu
ACP, který je stálý pi pH nad 8. Markerem jeho vzniku je aktivita alkalické fosfatázy.
Mechanismus vzniku ACP a jeho pemny na hydroxyapatit není detailn prozkoumán –
spouštcím momentem precipitace ACP je pítomnost nuklea ních jader. Tuto funkci mají
membránové mchýky (matrix vesicles), které se pi enchondrální osifikaci tvoí pu ením
zchondrocyt, a dále specializované proteiny, zejm. osteonektin, osteopontin aj.
Transformace ACP do CaHA a další rst krystal probíhá valkalickém pH a vnadbytku
kalcia a fosfátu nejspíše spontánn (autokatalytický proces) [56]. Osteoklasty se orientují
kartá ovým lemem kpovrchu kostných lamel a vytváejí tak izolovaný mikro
kompartment, vnmž je inností karboanhydrázy udržováno kyselé pH. Za tchto
podmínek dochází knarušení integrity krystal CaHA, vzniklé fragmenty jsou pohlceny
osteoklastemapodalšídegradacivylu oványdocirkulace[57].
KOLAGENI
Pedstavuje 90% organické kostní matrix, má helikální strukturu tvoenou temi etzci (2
etzce typu 1 a 1 etzec typu 2). Pevládajícími aminokyselinami jsou glycin a prolin,
kolagen I však po syntéze prochází adou enzymatických úprav – zejména hydroxylací
prolinu. Tato modifikace je pro kostní tká  natolik specifická, že stanovení odpadu
hydroxyprolinu lze použít pro mení kostní resorpce. Ped za lenním do vláknité
struktury kostní matrix dochází kenzymatickému odštpení koncových ástí etzc – oba
propeptidy (N terminální a C terminální, PINP a PICP) mohou sloužit jako markery
novotvoeníkosti.Syntézakolagenujedokon enatvorboukolagenníchmstk(cross links)
mezi jednotlivými molekulami kolagenu i vrámci triplex. Tyto finální úpravy dodávají
kolagenumaximálnípevnostvtahu[58].
NEKOLAGENNÍSLOŽKYORGANICKÉKOSTNÍMATRIX
OSTEONEKTIN

a FIBRONEKTIN tvoí významnou složku nekolagenní kostní matrix, jejich
expresejevšakpatrnávevtšinmezenchymálníchtkáníajejichfunkcesetedyneomezuje
na tvorbu kosti. Fibronektin je významný regulátor bun né proliferace a diferenciace,
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vmyšímmodelujehonedostatekvedekporušení asnéhovývoje[59].Osteonektinvykazuje
silnou afinitu ke kostnímu minerálu a kolagenu I, podílí se zejm na spuštní (nukleaci)
mineralizace–transgennímyšisdeficitemprodukceosteonektinumajísilnosteoporotický
skelet[60].
Významnou roli vregulaci mineralizace hrají proteiny obsahující zbytky kyseliny
karboxyglutamové (Gla), zejména OSTEOKALCIN (OCN) a MATRIX GLA PROTEIN (MGP),
jejichžfunkcezávisínavitaminuK.ZatímcoMGPjedležitýminhibitoremkalcifikace(jeho
deficit ve zvíecím modelu nebrání mineralizaci, vede však kextenzivním cévním
kalcifikacím), osteokalcin zajišuje optimální mikroarchitekturu kostního minerálu –
vmyším knock out modelu je možné prokázat sníženou kvalitu kosti pi normální
mineralizaci[61].
OSTEOPONTIN (OPN) a BONE SIALOPROTEIN (BSP) patí mezi tzv. siblings (small integrin

binding ligand, N linked glycoproteins), proteiny píbuzné struktury stypickou vazbou
kyselých, bohat fosforylovaných cukerných etzc obsahujících sialovou kyselinu. Myši
sdeficitem tchto protein mají dobe mineralizovaný skelet, který je však rezistentní
kresorpci indukované inaktivitou, PTH a poklesem estrogenní stimulace. Pedpokládá se
proto,žejsouspojujícím lánkemmezitvorbouaresorpcíkosti,nutnýmproremodelaci[62].
REGULACEAKTIVITYOSTEOBLAST AOSTEOKLAST 
Diferenciace mezenchymálních prekurzor do OSTEOBLAST , tedy bunk exprimujících
kolagen I a nekolagenní kostní proteiny je spouštna transkrip ním faktorem Cbfa/Runx2.
Transgennímyšisdeficitemtohotoproteinuserodízcelabezkostí[63].
OSTEOKLASTYjsouvícejaderníbu kymonocyto makrofágníliniezajišujícíresorpcikostia
spouštjící remodelaci, tedy obnovu již vytvoené kostní tkán vdosplosti. inností
osteoklastzafyziologickýchpodmínekdocházíkerozikostníchtrámcpouzedohloubky
cca 60 m. Vzniklé defekty jsou vzáptí pokryty vrstvou osteoblast, které na zachovanou
vrstvukostimigrujízokolíaza ínádepozicenovékosti.Nedocházítedykúplnédestrukci
kostních trabekul – ta však nastává vrámci patologických stav, zejména pi akutním a
chronickémzántuneboosteoporóze[64].
Regulace osteoklastogeneze je zajištna systémem OSTEOPROTEGERIN (OPG) – RANKL
(receptor activator NF B ligand). Diferenciace osteoklast z bunk monocytární ady je
zahájena psobením M CSF (macrophage colony stimulating factor), pod jehož vlivem
bu ky exprimují membránový receptor RANK. Další maturaci a aktivitu osteoklast
stimulujeRANKL,proteinzrodinyTNF.Zraléosteoklastyvytváejínapólupiléhajícímke
kostnímu trámci kartá ový lem a do vzniklého mikrokompartmentu vylu ují kyselinu
chlorovodíkovou,metaloproteinázyadalšíenzymy[65].OPGfungujejakosolubilní(decoy)
receptor,kterývyvážeosteoblastysecernovanýRANKLablokujetakosteoklastogenezi.
Na hormonální regulaci systému OPG/RANKL se podílí PARATHORMON (PTH), který
indukujesekreciRANKL.Parathormonvšakmánakostrovnžvýznamnýanabolickýefekt.
TenjepítomenzejménapipulznísekreciPTH,zatímcopitrvalezvýšenéhladinpevládá
stimulace resorpce. Uvol ování PTH zpíštítných tlísek vykazuje kolísání sezónní,
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cirkadiánní a ultradiánní. Mechanismus a biologický význam této variability není pln
objasnn, anabolické psobení intermitentn podávaného rekombinantního PTH
(teriparatide)sevšakvyužíváterapeuticky(lé baosteoporózy)[66].

1.3.4.KLASIFIKACERENÁLNÍOSTEODYSTROFIE
Poškození skeletu u pacient sterminálním selháním ledvin má tedy komplexní charakter,
krom typických zmn vyvolaných vysokým obratem (hyperparathyreóza) se významn
podílíiatrofie(nízkýobrat)vdsledkuhormonálnídysfunkce,analogickykbžnépopulaci.
Postižení kosti vdsledku hyperparathyreózy je však významn nehomogenní – krom
dekalcifikace dochází i krozvoji sklerózy, pedevším trabekulární [67]. Vporovnání
sklasickoukoncepcídifúznídemineralizacepiosteoporóze(kteroulzepostihnoutmením
celkového obsahu minerální komponenty) zde tedy hraje významnou roli i distribuce
hydroxyapatitu a zmny mikroarchitektury kosti. Identifikovat pesn podíl jednotlivých
mechanism nelze ani pomocí kostní biopsie se zna ením tetracyklinem a standardní
denzitometriemžebýtzcelazavádjící.
VYSOKOOBRATOVÁKOSTNÍCHOROBA(HTBD)
Je spojena se sekundárním hyperparatyreoidismem, který se rozvíjí vdsledku retence
fosfátu a poklesu hydroxylace vitaminu D vproximálním tubulu. Keztrát kostního
minerálu dochází pedevším voblasti lamelární kosti, nejvíce postižené jsou proto kosti
spevládající kompaktou, tzn. apendikulární skelet (subperiostální usurace falang jsou
patrné na prostých snímcích a sloužily díve k diagnostice). Výskyt extrémních forem
vysokoobratové kostní choroby klesá sdostupností ú inné lé by, zejména substituce
aktivníchmetabolitvitaminuD,vaza fosfátakalcimimetik.
ADYNAMICKÁKOSTNÍCHOROBA(ABD)
Vklasické form je spojena schronickou intoxikací aluminiem, zejména vdsledku lé by
preparáty obsahujícími hliník (antacida, vaza e fosfát). Sou asn spoklesem výskytu
HTBD dochází knárstu prevalence této jednotky, ovšem bez nálezu depozit aluminia
vbiopsiiresp.bezprkazudesferalovýmtestem.Rizikovýmfaktoremprovzniktétoformy
jestaršívk,diabetes,lé baperitoneálnídialýzouresp.vysokákumulativnídávkaanalog
vitaminu D. Dsledky ABD pro pevnost kostí nejsou jednozna n prokázány, podle
pevládajícího názoru se jedná o benigní onemocnní, vpodstat žádoucí výsledek lé by
HTBD[68].DiagnózaABDjeobtížná–pozitivnípredik níhodnotahladinyPTHjerelativn
nízká zejména ve smyslu diskriminace mezi ABD a smíšenou osteodystrofií (tabulka 4).
Významným dsledkem ABD je však nízká pufrovací kapacita kosti vsituaci zvýšeného
kalcium fosfátového sou inu. Proto jsou pacienti sABD predisponováni krozvoji cévních
kalcifikací[69].
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OSTEOMALÁCIE(OM)ASMÍŠENÁOSTEODYSTROFIE(MOD)
Osteomaláciejedalšímtypemnízkoobratovékostníchoroby,vznikápedevšímvdsledku
deficituvitaminuD,z ástivlivemacidózy.VzhledemkdostupnostianalogvitaminuDse
dnes v isté form prakticky nevyskytuje – vtšinou se kombinuje sHTBD. Výsledný efekt
naskeletseozna ujejakosmíšenáosteodystrofie.






16

1.4.DIAGNOSTICKÉMOŽNOSTI

Pi posuzování stupn kalcifikace se nej astji využívá schopnost kalcium hydroxyapatitu
pohlcovatresp.odrážetionizujícízáení.Jemožnézjišovatpítomnostarozsahkalcifikace
nebo mit relativní hustotu (denzitu) tkán na základ zeslabení procházejícího paprsku.
Proabsolutníkvantifikaciobsahukalciumhydroxyapatitu(vmgnaobjemovoujednotku)je
tebasou asnexponovatstandardseznámýmobsahemhydroxyapatitu.

1.4.1.METODYMENÍCÉVNÍCHKALCIFIKACÍ:
MENÍINVIVO
ZLATERÁLNÍHO RADIOGRAMU aorty lze spoužitím semikvantitativní škály ode ítat stupe 
kalcifikací vjednotlivých segmentech. Vyšetení je jednoduché, minimáln zatžující a
pitom dostate n reprodukovatelné a poskytuje snadno dostupnou informaci o rozsahu
subklinickéaterosklerozy[70].
ULTRASONOGRAFIE (B mode) je dobe dostupná, neinvazivní metoda, dovolující hrubé
rozlišenílipidových(nízkáechogenita)akalcifikovaných(vysokáechogenita,akustickýstín)
aterosklerotickýchplát.Nicméntentopístupnedovolujespolehlivmitvelikostpláta
stupe  kalcifikace a neumož uje jednozna n odlišit intimální a mediální kalcifikace.
Kvantitativnímparametremjepomrtlouškyintimyamédiemenývoblastivelkýchcév
(karotidy)[71].
Tyto nevýhody odstra uje (za cenu invazivity a sofistikovaného instrumentaria)
INTRAVASKULÁRNÍ SONOGRAFIE (IVUS). Díky vysokému rozlišení, dosaženému umístním
sondypímovcévnímlumen,umož ujevelmipesnposouditdistribuciamnožstvíCaHA
vcévnístn,resp.klasifikovattypyaterosklerotickýchplát[71].
Pi klasické VÝPOETNÍ TOMOGRAFII (CT) neprobíhá skenování tak rychle, aby bylo možné
poídit snímky pohybujících se objekt, nap. koronárního e išt, tato nevýhoda je
odstrannauelectronbeamCT(EBCT).TatotechnologiedovolujepomocípoleRTGpaprsk
srotujícím vektorem, indukovaných svazkem elektron, velice rychlé snímání obrazu
bijícího srdce. Pesto je sou asn nutné synchronizovat skenování se srde ním cyklem
pomocíEKG(ECG triggering).VzhledemknákladnostizaízeníproEBCT(kterénenínavíc
vhodné pro standardní tomografie) byly hledány alternativní postupy mení stupn
kalcifikace – optimálním ešením je multidetektorový spirální CT smožností EKG
synchronizace (ECG gating). Kalcifikace velkých cév je možné detekovat a kvantifikovat i
bžným CT, pi snímání koronárního e išt je skenování provádno pouze vjedné fázi
srde níhocykluavýslednýobrazseskládázdíl íchsnímkpoízenýchvprbhunkolika
cykl (obrázek 2B). Nevýhodou je vyšší radia ní zátž pro pacienta vporovnání sEBCT.
Výsledek lze vobou pípadech vyjádit rzným zpsobem: skóre kalcifikace, Agatstonovo
skóre,objemamasakalcifikací[72].
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MAGNETICKÁ REZONANCEjevhodnákrozlišeníplakrznéhosložení–nap.komponenty
fibrózní, lipidové nebo trombu. Kalcifikace se jeví vklasických MR obrazech jako erná,
takžejeobtížnodlišitelnáodlumencévy[71].
MENÍEXVIVO
je istvdeckáaplikace,nicmén,protožežádnádoporu enínaúpravulé bypodlestupn
kalcifikací neexistují, je in vivo diagnostika vsou asnosti rovnž pouze pedmtem
výzkumu.
MIKRO CT pracuje na stejném principu jako klasická CT, nabízí však vredukovaném
prostoru mnohonásobn lepší rozlišení (20m), takže poizuje 3 rozmrné obrazy na
mikroskopické úrovni. Kalibrace pomocí standardu dovoluje pesnou a absolutní
kvantifikacikalciumhydroxyapatitu[71].
Rovnž MAGNETICKÁ REZONANCE aplikovaná na vypreparované cévy dosahuje za použití
kovovýchprstenc(cívek)piloženýchkcévvýraznlepšíhorozlišení.
P MR SPEKTROSKOPIE je založena na odlišných fyzikálních vlastnostech anorganického
fosforu vmolekule hydroxyapatitu a fosforylovaných organických metabolit vmkkých
tkáních. Po kalibraci umož uje tato metoda velmi pesn zmit množství hydroxyapatitu
vkostnínebocévnítkáni[71].

31

CHEMICKÁ ANALÝZA pomocí atomové adsorp ní spektrometrie je velmi pesná a citlivá (v
áduppm),jevšakspojenasdestrukcívzorku–emisníspektraatomjsouzískánapojejich
excitacivplameni.
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1.4.2.METODYMENÍKOSTNÍDENZITY
DVOUFOTONOVÁ ABSORPCE (Dual photon absorptiometry, DPA) využívá jako zdroje záení
radioaktivníizotopamíabsorpcipiprchodutkánmi.Aplikacedvouvlnovýchdélekje
nezbytná,abybylomožnéeliminovatvlivrznétlouškymkkýchtkání(rozdílnáabsorpce
vzávislosti na vlnové délce záení). Krom obecných nevýhod projek ních metod je nutné
brátvúvahuklesajícíaktivituzái e[73].
DUÁLNÍRENTGENOVÁABSORPCE(DualX rayabsorptiometry,DXA)–narozdílodpedchozí
metody je mena adsorpce rentgenového záení o dvou rzných energiích. DXA je
vsou asnosti pevládajícím zpsobem mení pevnosti kostí. Výsledná hodnota minerální
kostní denzity (BMD) je dána sumací hustoty lamelární a spongiózní kosti (projek ní
metoda),resp.závisínapomruoboutypkostnítkánvmístmení[73].
KVANTITATIVNÍ CT (qCT) mí pímo denzitu vybraného objemu kostní tkán
(volumometrická metoda). Sou asn se skenováním pacienta se provádí snímání fantomu
obsahujícíhovzorkyhydroxyapatituostandardníhustot,takžejemožnépevéstvýslednou
hodnotuzHounsfieldovýchjednotek(HU)nakoncentracihydroxyapatituvmg/ml[74].
Periferní ásti kon etin, lze zobrazit MAGNETICKOU REZONANCÍ SVYSOKÝM ROZLIŠENÍM
(HRMR) – píznivý pomr signálu a šumu (signal to noise ratio) zde dovoluje zobrazit
jednotlivétrabekulyaposouditmikroarchitekturukosti[75].
Voblasti kosti patní je možné mit denzitu ULTRASONOGRAFICKY, výhodou je pedevším
nulováradia nízátžasnadnádostupnostmetody,dojistémíryodrážíifunk nívlastnosti
kosti(elasticitu)[73].
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1.4.3.BIOCHEMICKÉPARAMETRYKALCIUM FOSFÁTOVÉHO
METABOLISMU
Ideálnímarkerremodelacekostivterénurenálnídysfunkceneníznám–hodnotamnohých
laboratorních metod, používaných súspchem vobecné populaci, je pi selhání ledvin
omezenavdsledkukumulacestanovovanélátkynebojejíchmetabolit.Podlesou asného
stavu poznání by hladina parathormonu (PTH) mla být považována za parametr funkce
píštítnýchtlísek,nikolikostníhoobratu[76].SlabákorelacemezisérovoukoncentracíPTH
vrelativn široké šedé zón a typem renální osteodystrofie byla dobe dokumentována
srovnáním s histomorfometrickými parametry (tabulka 4). Nejlepší senzitivity pi
posuzování remodelace (pedevším novotvorby) kosti je dosahováno pomocí kostního
izoenzymu alkalické fosfatázy [77]. Pvodní pedpoklad o tsném spažení resorpce a
novotvorbykostiurenálníosteodystrofiebylvposledníchletechzpochybnn,narstátedy
poteba mit nezávisle rovnž rychlost resorpce. Nadjným markerem kostní resorpce je
sérová koncentrace deoxypyridinolinu, vzhledem k nízkým hladinám (v porovnání se
standardním mením v mo i) je však nutné vyvinout dostate n pesné metody jeho
stanovení[76].
TVORBAKOSTI
Celková ALKALICKÁ FOSFATÁZA(ALP)ajejíkostníizoenzym(BAP)jsouvelmispolehlivým
markeremnovotvorbykosti.Vzhledemkmolekulovéhmotnosti80kDanejsoueliminovány
renáln a lze je tedy bez omezení použít i pi selhání ledvin. BAP je produkována pouze
osteoblasty a její hladina závisí na celkovém množství osteoblast a rychlosti jaterní
degradace. BAP katalyzuje hydrolýzu ester kyseliny fosfore né a podporuje mineralizaci
štpenímpyrofosfátatká ovýchinhibitorkalcifikace[78].
HlavnímnekolagennímproteinemkostnímatrixjeOSTEOKALCIN(OC)patícídorodinyGla
protein, tzn. obsahuje zbytky kyseliny  karboxyglutamové. Produkce funk ního
osteokalcinu je proto dependentní na vitaminu K. Jediným zdrojem OC jsou osteoblasty a
jehoprodukcejekontrolovánavitaminemD.PoužitelnostOCpiselháníledvinjeomezena
vdsledkuretenceadyfragmentanejasnémuvýznamudekarboxylovanýchforem[79].
Štpením prekurzoru kolagenu I, tj. prokolagenu I, se vokamžiku inkorporace do kostní
matrix uvol uje C TERMINÁLNÍ PROPETID PROKOLAGENU I (PICP). Vzhledem kvysoké
molekulární hmotnosti kolem 100kDa je eliminován výhradn extrarenáln (jaterním
metabolizmem), pesto mají pacienti sterminálním selháním ledvin významn zvýšenou
sérovouhladinu.PoužitelnostPICPproposouzeníkostníhoobratupirenálníosteodystrofii
nebylazatímovena[80].
RESORPCEKOSTI
TARTARÁT REZISTENTNÍ KYSELÁ FOSFATÁZA

(TRAP) je lyzosomální enzym produkovaný
osteoklasty, který defosforyluje adu nekolagenních protein kostní matrix, nap.
osteopontin nebo kostní sialoprotein. Její sérová hladina koreluje spo tem osteoklast a
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plochouerodovanéhokostníhopovrchu.Jejívýznamupacientseselhánímledvinjevšak
nejasný[81].
PevnostkostivtahujezajištnapropojenímetzckolagenuI(cross links),prostednictvím
metamorfovaných zbytk lyzinu. Jejich hydroxylací, deaminací a kondenzací vzniká
PYRIDINOLIN  (PYD) a DEOXYPYRIDINOLIN  (DPD). Tyto molekuly nemohou být po štpení
kolagenu recyklovány a nejsou vstebávány ve stev, takže jejich produkce charakterizuje
resorpci kosti, resp. metabolizmus kolagenní složky organické kostní matrix. Vzhledem
kmalémolekulejsouPYDiDPDvolnfiltroványvglomerulechajejichhodnotaupacient
srenálnídysfunkcíjepravdpodobnlimitována[82].
C TERMINÁLNÍ TELOPEPTID KOLAGENU I (ICTP) je malá molekula (9kDa) tvoená nkolika
aminokyselinami (v etn DYP a DPD), vznikající pi štpení zralého kolagenu I vprbhu
resorpcekosti.JakomolekulavolnprocházejícíglomerulárnímembránouseICTPkumuluje
pi poruše funkce ledvin a pro diagnostiku renální osteodystrofie není vsou asnosti
používán[83].
OSTATNÍ
Tebaže je INTAKTNÍ PARATHORMON asto užíván jako jediné kritérium kostního obratu,
jedná se pedevším o parametr sekre ní aktivity píštítných tlísek a nevypovídá pímo o
metabolismu kosti. Uremická kost vykazuje významnou rezistenci kparathormonu, navíc
vtšinakitpromeníhladinyintaktníhoparathormonustanovujesou asninkteréjeho
metabolity.Nejvýznamnjšíje7 84fragmentPTH,kterýfungujejakokompetetivníinhibitor
receptoruproPTH[84].
OSTEOPROTEGERIN (OPG) je solubilní „decoy“ receptor, který vyvázáním ligandu (receptor

activatorofnuclearfactorB,RANKL)blokujediferenciaciazráníosteoklastatímresorpci
kosti. Produkce OPG osteoblasty závisí na stimulaci estrogeny, vitaminem D a PTH. U
pacientseselhánímledvinjesérováhladinaOPGzvýšenáakorelujenegativnshladinou
PTH a histomorfometrickými parametry kostní resorpce. Vkombinaci se sníženým PTH
zpes ujediagnózuadynamickékostníchoroby[85].
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1.4.4.SYSTÉMYPROSKÓROVÁNÍCÉVNÍCHKALCIFIKACÍ
Klinický význam mení cévních kalcifikací je pedmtem diskuzí, vzhledem
knevyjasnnému vztahu mezi vznikem kalcifikací a komplikací aterosklerózy, je
vsou asnostidetekcekalcifikacípijímánapouzejako„surrogatemarker“aterosklerózy.
AGATSTONOVO SKÓRE (AS) je rovno sou inu plochy kalcifikace a vážené intenzity signálu
(SIS) odvozené od maximální atenuace signálu v Hounsfieldových jednotkách (HUmax).
Agatstonovoskóremáaditivnícharakter,tj.lzes ítatnap.skórejednotlivýchplátvrámci
studovanécévy.
AS = SIS × A [AU]
SIS = 1 je-li 130HU < HUmax < 200HU
SIS = 2 je-li 200HU < HUmax < 300HU
SIS = 3 je-li 300HU < HUmax < 400HU
SIS = 4 je-li 400HU < HUmax
SKÓRE OBJEMU KALCIFIKACÍ (VS) je rovno sou inu po tu (VXn) objemových jednotek (voxel)
satenuacívtšínež90HU(prahováatenuacekalcifikovanétkán)aobjemu(VXV)jednotky.
VS = VXn × VXV
MODIFIKOVANÉ AGATSTONOVO SKÓRE (ASm) je rovno sou inu prmrné atenuace všech
pixelsatenuacívtšínež90HU(CTmean)aobjemukalcifikovanéléze(V).
ASm = CTmean × V [AU]
HMOTNOST HYDROXYAPATITU(mineralmass,MM)jeodvozenazobjemovéhoskórepomocí
zmené atenuace (HUmean HA) standardu (fantomu) se známou denzitou (HA)
hydroxyapatitu.

MM

GHA u HUmean
[mgCaHA]
HUmeanHA u V

1.4.5.PARAMETRYPOSOUZENÍKOSTNÍHOMINERÁLU
Mení obsahu kostního minerálu (bone mineral content, BMC) je vsou asnosti hlavním
diagnostickým kritériem osteoporózy – podle definice WHO zroku 1994 je osteopénie
vsouboru kavkazských žen vymezena rozsahem BMD 1.0 až 2.5 smrodatných odchylek
(SD) a osteoporóza BMC více než 2.5 SD pod prmrem mladé populace [86]. Definice
vychází zpremisy, že se jedná o systémové postižení skeletu a pedpokládá, že výsledek
bude nezávislý na míst mení (nej astji se provádí voblasti bederní pátee a kr ku
femuru).Rovnžneníjednozna nur enametodamení,vevztahukrizikupatologických
frakturjenejspolehlivjiovenapredikcepomocíDXA.Metodikaposuzovánírizikafraktur
pomocí BMC byla vyvinuta pro relativn homogenní populaci, ve které se jako hlavní
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etiologický faktor uplat uje nízký kostní obrat vdsledku poklesu estrogenní stimulace.
Penositelnost závr na soubor pacient srenální osteodystrofií je proto diskutabilní a
skute ntakévpraxiselhává.
T SKÓRE je definováno jako pomr rozdílu kostní denzity vyšetované osoby (BMDactual) a
prmrné denzity souboru mladých osob téhož pohlaví (BMDmax, vrcholová kostní denzita
vpopulaci),astandardníodchylkyvsouborumladýchosob(SDmax).

T  score

BMDactual  BMDmax

SDmax

Z SKÓRE je definováno jako pomr rozdílu kostní denzity vyšetované osoby (BMDactual) a
prmrné denzity souboru osob téhož vku pohlaví (BMDaverage) a standardní odchylky v
souboruosobtéhožvkuapohlaví(SDaverage).

Z  score

BMDactual  BMDaverage
SDaverage



Vpípad mení qCT má fyzikální smysl i pímé vyjádení pomocí MINERÁLNÍ KOSTNÍ
DENZITYvmiligramechhydroxyapatitunaobjemovoujednotkukostnítkán,resp.separátní
denzitakortikálníatrabekulárníkosti[87].
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1.5.KLINICKÉSOUVISLOSTI

Rovnž vobecné populaci jsou cévní kalcifikace a kostní demineralizace významným
zdrojem morbidity a mortality. Výskyt obou komplikací narstá svkem a jsou nkdy
považoványzanevyhnutelnéprvodníjevystárnutí.Zanalýzepidemiologických datvšak
vyplývá, že vztah petrvává i po korekci na potenciální kauzální faktory. Zdá se proto, že
meziobmastavyexistujesouvislost,nikolipouzekoincidence[88].

1.5.1.OBECNÁPOPULACE
Vtšina studií nachází negativní korelaci mezi kostní denzitou a kalcifikacemi aorty a
velkýchcévdolníchkon etinvpopulacipostmenopauzálníchžen.
VrámciRotterdamskéstudiehodnotilVANDER KLIFT[89]vztahmeziBMDvoblastibederní
pátee a kr ku femuru (DXA) a ischemickou chorobou dolních kon etin (hodnoceno jako
pomr kotníkového tlaku a tlaku na paži) v souboru 5268 osob. Po korekci na vk zjistil
zvýšenérizikoischemickéchorobyužensnízkouBMDkr kufemuru(OR1.49,CI95%1.16
1.91).Korelacenebylapítomnamezimužiavoblastibedernípátee.Ipokorekcinadalší
faktory (body mass index, systolický tlak, historii kouení, hladinu cholesterolu a stupe 
mobility), tento vztah petrvával (OR 1.35). Autoi spekulují o vlivu poklesu estrogenní
stimulace na ob choroby, jakoukoli kauzální souvislost považují za nepravdpodobnou,
nicmén stratifikace souboru podle délky menopauzy nepinesla další informace. Chybní
vztahu v pípad BMD pátee vysvtlují interferencí kalcifikací aorty pi projek ní metod
meníBMD.
TANKO [90] vyšetil u 963 postmenopauzálních žen BMD vrzných lokalizacích (rádius,
bederní páte, kr ek femuru) pomocí DXA a koreloval výsledky skalcifikacemi aorty
ode tenými zlaterálního radiogramu. Zjistil, že po korekci na vk souvisí kostní denzita
kr kufemurusestupnmaortálníchkalcifikací(r= 0.12až 0.17,p<0.001).Zdalšíchfaktor
se u kalcifikací i poklesu BMD uplatnila délka menopauzy, body mass index, historie
kouení a fyzická aktivita. Vmultivaria ní analýze se však potvrdil nezávislý vztah
aortálníchkalcifikacíaosteopéniekr kufemuru(= 0.1,p=0.004).Anamnézaklaudikací(a
tedy možné poruchy krevního zásobení) rovnž nebyla významná. Autoi navíc zjistili
zvláštvýraznýpoklesBMDuosobsesymptomatickoukoronárníischémiíadomnívajíse,
žecévníkalcifikaceaúbytekkostníhmotysdílejínkterépatofyziologickémechanismy.
SCHULZ[91]zkoumalvztahmezikalcifikacemiaorty(menovtransverzálníchprojekcích
CT snímk) a BMD (CT metoda, bez použití kalibra ního standardu) v souboru 2348
postmenopauzálníchžen.Zjistil,žestupe kalcifikacíaortynegativn korelujesBMD–po
adjustaci na vk a další faktory (délka menopauzy, body mass index, systolický tlak a
fyzickou aktivitu) bylo 26% (p<0.001) variability kostní denzity predikováno stupnm
aortálních kalcifikací. Krom toho, ženy s kalcifikacemi aorty mly 4.8krát vyšší riziko
prevalentníchfrakturobratl(95%CI3.6–6.5).Vpodskupin228ženbylaprovedenaješt
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longitudinálníanalýza,kteráprokázalapoklesBMDpredikovanýz47%(p<0.001)nárstem
kalcifikacíaorty.
PENNISI [92] nalezl u 36 pacient s pokro ilou aterosklerózou kon etinových tepen a/nebo
karotidvýznamnésníženíBMDbedernípáteeakr kufemuru.Tentorozdílvmultivaria ní
analýze nesouvisel s vkem, pohlavím ani pítomností diabetu. Oproti kontrolám mli
pacientisaterosklerózounižšísérovoukoncentracikostníhoizoenzymualkalickéfosfatázya
osteokalcinu, nelišili se však v hladin osteoprotegerinu a RANKL. Autoi na základ
výsledk pedpokládají, že pokles kostní denzity v subpopulaci pacient se
symptomatickouaterosklerózoujedsledkemnedostate nénovotvorbykosti,nikolizvýšené
resorpce.
BAGGER [93] vyšetil prospektivn v souboru 2662 postmenopauzálních žen aortální
kalcifikace(ode tenozlaterálníchradiogrambederníoblasti)aBMDbedernípáteeakr ku
femuru (DXA). Již na po átku studie mly osoby s kalcifikacemi aorty nezávisle na vku a
bodymassindexunižšíBMDfemuruibedernípátee.Vprbhusledování(7.5roku)došlo
v oblasti kr ku femuru k dalšímu poklesu BMD provázenému nárstem aortálních
kalcifikací, zatímco v oblasti bederní pátee byl zaznamenán pírstek BMD. Multivaria ní
analýzouvýskytufrakturkr kufemurubyljakonezávislýprediktoridentifikovánvk(RR
0.9, 95% CI 0.8 1.0, p=0.03), body mass index (RR 1.1, 95% CI 1.0 1.2, p=0.02) a zejména
kalcifikaceaorty(RR2.3,OR1.1 4.8,p=0.3).Jakonevýznamnéseukázalytytofaktory:délka
menopauzy,fyzickáaktivita,hyperlipidémie,diabetes,koueníahypertenze.
FARHAT [94] provedl podrobnouanalýzukostnímineralizaceu1489 mužažen –mena
byla denzita kr ku femuru projek ní metodou (DXA) a separátn denzita kortikální a
trabekulárníkostibederníchobratl.Zárove bylaodebrána anamnézakardiovaskulárních
onemocnníamenímkotníkovýchtlakzjištnadiagnózasubklinickéischemickéchoroby
dolních kon etin. BMD pátee souvisela u muž i žen s pítomností kardiovaskulárního
onemocnní (OR 1.34, 95% CI 1.1 1.63). U žen byla navíc pítomna i korelace s denzitou
kr ku femuru. Ischemická choroba dolních kon etin pak souvisela s BMD kr ku femuru
pouzeumuž.Všechnyvýsledkybylynezávislénavkuaspole nýchrizikovýchfaktorech
aterosklerózyaosteoporózy(v etnhladinyprozántlivýchcytokinTNF aIL 6).
Naproti tomu AOYAGI [95] neprokázal v souboru 524 žen japonské národnosti významnou
souvislost mezi aortálními kalcifikacemi (ode teno z laterálního radiogramu) a kostní
denzitoukalkanea,distálníaproximálnítetinourádia(menoDPA).NeadjustovanéBMD
ve všech lokalizacích bylo sice u žen s aterosklerózou nižší, po kalkulaci vku však tento
rozdíl vymizel. V multivaria ní analýze se jako významné faktory predikující kalcifikace
ukázaly vk, systolický tlak, kouení a fyzická aktivita. Autoi se domnívají, že vztah mezi
osteoporózou a cévními kalcifikacemi není dostate n doložen. Metodickým nedostatkem
této práce je zejména volba nestandardníchmístpromeníBMD(spevládajícíkortikální
kostí)apoužitíobsoletnímetody(DPA).
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1.5.2.PACIENTISCHRONICKÝMSELHÁNÍMLEDVIN
Po et studií zabývajících se tímto problémem je velmi omezený, výsledky kontroverzní,
témanebyloešenokomplexnaspoužitímoptimálnímetodiky.
NAKASHIMA [96] zkoumal vztah kostní denzity (DXA voblasti distální tetiny rádia) a
aterosklerózy karotických tepen (pomr intima/médie, IMT) u 83 pacient lé ených
hemodialýzou. Nálezem byla negativní korelace mezi IMT a BMD (r= 0.25, p<0.01),
multivaria ní analýzou byly jako nezávislé faktory poklesu BMD potvrzeny ješt délka
náhradyfunkceledvinahladinaPTH.Podleautorprotosouvisíoba procesykauzálnse
sekundárníhyperparathyreózou
LONDON [69] vyšetil korelace mezi pítomností kalcifikací karotid, femorálních tepen a
aorty (vyšeteno ultrasonograficky) a histomorfometrickým nálezem v kostní biopsii v
souboru58nemocnýchlé enýchhemodialýzou.Zjistilinverznívztahmeziskórekalcifikací
a parametry charakterizujícími kostní obrat, tj. iPTH, po tem osteoklast a plochou
osteoblast. Pacienti s vtším rozsahem kalcifikací mli astji známky adynamické kostní
choroby(v etndepozicealuminia)
RAGGI [97] mil v souboru 149 hemodialyzovaných pacient rychlost pulzní vlny, skóre
koronárních kalcifikací a hrudní aorty (electron beam CT) a bederní aorty (laterální
radiogram) a kone n BMD bederní pátee jak projek ní metodou (DXA), tak trabekulární
denzitu pomocí kvantitativního CT (qCT). Byla prokázána negativní korelace mezi kostní
denzitoumenouqCTarychlostípulznívlny.Žádnývztahnaprotitomunebylzjištnmezi
BMD menou pomocí DXA. Koronární kalcifikace nesouvisely se žádným z mených
parametr,skóreaortálníkalcifikacekorelovalopouzesqCTdenzitou.
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2.ORIGINÁLNÍPRÁCE



2.1.CÍLEPRÁCE

Hlavnímcílemvýzkumubyloposouzenístupnkostnídemineralizaceacévníchkalcifikací,
jejichvývoje,klinickýchkonsekvencíavzájemnýchsouvislostímeziobmastavyvpopulaci
pacientschronickýmselhánímledvin.
Díl ícílebylynásledující:
1. posouzení minerální kostní denzity u pacient lé ených ambulantní peritoneální
dialýzou, srovnání sobecnou populací, zjištní korelací srutinn stanovovanými
biochemickýmiparametrykostníhometabolismuasledovánívývojev ase
2. zhodnocení minerální kostní denzity u pacient lé ených pravidelnou hemodialýzou,
srovnání sobecnou populací, zjištní korelací sdostupnými biochemickými parametry
kostníhoakalcium fosfátovéhometabolismuasledovánívývojev ase
3. zjištní prevalence fraktur obratl u nemocných lé ených pravidelnou hemodialýzou,
analýzasouvislostísbiochemickýmiparametrykostníhometabolismuakostnídenzitou
4. analýza použitelnosti a eventuálních výhod kvantitativní CT denzitometrie (a mení
kortikálníatrabekulárnídenzity)upacientschronickýmselhánímledvin
5. posouzení výskytu, rozsahu a intenzity rzných typ cévních kalcifikací u nemocných
(muž i žen) lé ených pravidelnou hemodialýzou, srovnání skontrolními skupinami,
zjištníkorelacísdostupnýmibiochemickýmiparametryasledovánív ase
6. zhodnocenívýznamumenískórekoronárníchkalcifikacíproodhadrizikaischemické
chorobysrde nívpopulacihemodialyzovanýchnemocných
7. analýza souvislostí mezi cévními kalcifikacemi a minerální kostní denzitou u pacient
lé enýchhemodialýzou
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2.2.PACIENTIAMETODIKA

Vrámci výzkumu kostní mineralizace, cévních kalcifikací a vztah mezi tmito
patologickýmiprocesypichronickémselháníledvinbylvyšetensouborpacientlé ených
peritoneálnídialýzou,souborhemodialyzovanýchnemocnýchadáledvakontrolnísoubory
–pacientispozitivnímnálezempiselektivníkoronarografiiapacientisdiabetesmellitus2.
typu. Pacienti byli vybíráni na hemodialyza ním stedisku a vcentru peritoneální dialýzy
piI.interníkliniceFakultnínemocnicePlze ,kontrolnísouborytvoilipacientivyšetenína
Radiodiagnostické klinice Lochotín vprbhu jiných klinických studií. Rutinní laboratorní
metodybylyprovádnyÚstavemklinickébiochemieahematologieFNPlze aOddlením
nukleární medicíny Bory. Všechna zobrazovací vyšetení byla provedena na
Radiodiagnostické klinice Lochotín spoužitím spirálního multidetektorového CT skeneru
Somatom Sensation 64 (Siemens, Forchheim, Nmecko). Celková efektivní dávka
ionizujícího záení byla 0.87 mSv u muž a 1.18 mSv u žen. Hodnocení byla provádno
nezávisle2radiology.

2.2.1.SOUBORPACIENT LÉENÝCHPERITONEÁLNÍDIALÝZOU
Vyšeteno bylo nejprve prezovým zpsobem 32 pacient lé ených ambulantní
peritoneální dialýzou (CAPD) na I. interní klinice. Zaazeni byli všichni nemocní aktuáln
lé enívcentrukrompacientsanamnézouparathyreoidektomie.Sodstupem22.5(21.1 25)
msíc bylo vyšeteno znovu 13 pacient (10 pacient zemelo, 7 pevedeno na
hemodialýzu, 2 podstoupili transplantaci ledviny). Charakteristiky souboru jsou uvedeny
vtabulce 5. Všichni pacienti provádli výmny dialyza ním roztokem skoncentrací kalcia
1.75 mmol/l a byli lé eni kalciovými vaza i fosfátu resp. vitaminem D scílem dosáhnout
fyziologickékalcémie,fosfatémiedo1.8mmol/lahladinyPTH100 200pg/ml.

2.2.2.SOUBORPACIENT LÉENÝCHHEMODIALÝZOU
Naza átkusledováníbylovyšeteno72pacientlé enýchhemodialýzounaIinterníklinice
FN Plze . Kritériem pro zaazení byla hemodialyza ní lé ba po dobu delší než 3 msíce a
podepsání informovaného souhlasu, vylu ovacím kritériem byla pedchozí lé ba
glukokortikoidem, anamnéza patologické fraktury a pítomnost onemocnní limitující
o ekávanoudobuživotanaménnežjedenroknebojaterníchoroby.Upacientbylakrom
obvyklých somatometrických parametr a demografických údaj zjištna anamnéza
ischemické choroby srde ní (ICHS). Za pozitivní byla považována diagnóza ICHS, pokud
byladokumentovánapozitivnímkoronarografickýmnálezemnebojednozna nýmvývojem
EKG a/nebo kardiospecifické laboratoe. Tyto údaje byly zjištny retrospektivn zklinické
databáze.
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Po jednom roce bylo znovu vyšeteno 53 pacient (13 pacient zemelo, 4 podstoupili
transplantaciledvinya2odmítlidalšívyšetení).Demografickádatasouborujsouuvedena
vtabulce6.Vprbhusledování byli pacienti lé enivsouladusdoporu enímiNKF DOQI
(National Kidney Foundation – Dialysis Outcome Quality Initiative). Podávání vaza 
fosfát (kalcium karbonát, sevelamer), analog vitaminu D (kalcitriol,  kalcidiol) a
koncentracekalciavdialyza nímroztokubylamonitorovánavprbhuceléstudie.Všechny
použitézobrazovacímetody(meníminerálníkostnídenzity,skórekoronárníchkalcifikací,
kalcifikací aorty a splanchnických tepen) byly provedeny vrámci jednoho CT vyšetení na
po átkuanakoncisledování.

2.2.3.KONTROLNÍSOUBORY
Jako kontrolní soubor (A) sesymptomatickou koronární aterosklerózou (akutní koronární
syndrom, angina pectoris) bylo vyšeteno 64 pacient spozitivním nálezem pi selektivní
koronarografii, kteí podstoupili koronární intervenci na I.IK. Jako soubor (B) svysokým
rizikemkoronárníaterosklerózy,aledosudasymptomatickýmprbhembylovyšeteno96
pacient,kteíseú astnilistudiesledujícívýskytchlopenníchkalcifikacíudiabetik2.typu.
Demografická data obou skupin jsou uvedena vtabulce 7. Jako popula ní prmry pro
výpo et T a z skóre byla použita retrospektivní data získaná vprbhu rutinního
vyšetovánívelkýchsouborzdravýchosobadoporu enáprostedoevropskoupopulaci.

2.2.4.ETICKÉALEGÁLNÍASPEKTYSTUDIÍ
KlinickéstudiebylyschválenyetickoukomisípiFakultnínemocniciPlze .

2.2.5.LABORATORNÍMETODY
U všech pacient bylo provedeno vyšetení krevního obrazu, sérového natria, kalia,
chlorid, celkové bílkoviny, albuminu, celkové alkalické fosfatázy, C reaktivního proteinu
(CRP) a acidobázické rovnováhy (pH, bikarbonát aktuální a standardní) rutinními
laboratorními metodami na po átku a na konci sledování a vmsí ních intervalech
vprbhustudie.Hodnotykalciabylykorigoványnaaktuálníhodnotusérovéhoalbuminu
podlenásledujícípepo ítávacíformule:

§
alb>g / l @ · ·
§
Cacorr >mmol / l @ Caact  ¨¨ 0.2 u ¨ 4.5 
¸¸ 
10 ¹ ¸¹
©
©
Intaktní parathormon byl stanoven imunometricky (ELISA PTH, CisBio International),
osteokalcin imunometricky (ELISA OSTEO, CisBio International, Francie), kalcitonin
imunometricky (ELISA hCT kit CisBio International), kostní izoenzym alkalické fosfatázy
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chemiluminiscen n (OSTASE EIA, ImmunoDiagnostic Systems, UK), osteoprotegerin
multiplexovýmpolem(HumanBonePanel,Millipore,USA)sdetekcíLuminexem.

2.2.6.KVANTITATIVNÍCT(qCT)DENZITOMETRIE
Výhody qCT denzitometrie vporovnání sklasickými projek ními metodami (duální
fotonová absorpce, DPA; duální rentgenová absorpce, DXA) spo ívají pedevším
vnezávislosti na tvarové variabilit vyšetované kosti (vrozené abnormity, pítomnost
osteofyt apod.) a interferenci cévních kalcifikací. Ve studii srovnávající denzitu bederní
pátee vrozsahu L2 4 menou qCT a DPA byla zjištna jen relativn slabá korelace
(Pearsonv korela ní koeficient 0,51). Pitom u 31% pacient byly zjištny degenerativní
zmnypátee(osteofyty)au24%bylynaprostýchsnímcíchpatrnékalcifikaceaorty[74].Pi
použití projek ní metody nelze vliv osteofyt ani kalcifikací eliminovat a výsledná denzita
mžebýtvýznamnnadhodnocena.
Volumometrická metoda (qCT) navíc umož uje vyhodnotit skute nou hustotu zvoleného
objemu tkán, takže lze samostatn mit denzitu rzných ástí kosti, zejm. trabekulární a
kompaktní. Proto je qCT spolehlivjší než DXA vpredikci fraktur vsouboru
postmenopauzálních žen sosteoporózou [87]. V populaci dialyzovaných nemocných byla
opakovan prokázána nízká korelace DXA denzity s rizikem fraktur [98, 99]. Jedinou
nevýhodouqCTje(kromvyššíchpoizovacíchnáklad)významnvtšíradia nízátžpro
pacienta.Pedevšímvpopulacisvysokýmvýskyteminterferujícíchfaktor(apinejmenším
provýzkumnéú ely)bytatometodamlamítpednost.
Kortikální a trabekulární kostní denzita byla vyšetena separátn voblasti tl prvních 3
bederních obratl pomocí kalibra ního fantomu (obrázek 1A, B). Parametry CT skenování
bylynásledující:80kV,230mAs,dobarotace1.0s,akvizice1x10mm,kolimace10.0mm,šíka
ezu10mm,kernelS80s,CTDI3mGy.SurovádatabylazpracovánasoftwaremOsteofirmy
Siemens (Forcheim, Nmecko) svyhodnocením absolutní hodnoty koncentrace
hydroxyapatituvmg/mlkostnítkán.Celkovákostnídenzita(kortikální+trabekulární)byla
dálepepo ítánanaT skóreaz skórespoužitímhodnotzískanýchzpopulaceodpovídající
vkem,pohlavímaetnicitou.

2.2.7.HODNOCENÍFRAKTUROBRATL 
Prevalencepatologickýchfrakturobratlbylazjištnavrozsahuhrudníabedernípáteeze
sagitálních rekonstrukcí CT snímk (obrázek 1C). Obratle T4 L4 byly hodnoceny jako
normální(stupe 0),mírndeformované(stupe 1:20 25%redukcevýškyobratlevpední,
stednía/nebozadnírovin),stedndeformované(stupe 2:26 40%redukcevýšky)asiln
deformované(stupe 3:vícenež40%redukcevýšky)[100].
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2.2.8.MENÍSKÓREKALCIFIKACÍKORONÁRNÍCHCÉVA
SRDENÍCHCHLOPNÍ
Pesnost,robustnostareprodukovatelnostmultidetektorovéhospirálníhoCTpiposuzování
cévních kalcifikací byla validována srovnáním výsledk sex vivo analýzou materiálu
získanéhopiendarterektomiikarotid[101]akalciovýmskóremenýmpomocíEBCT[102].
CT obraz koronárního e išt byl poízen pomocí prospektivní EKG synchronizace se
snímáním pi 50 80% R R intervalu vzávislosti na tepové frekvenci (obrázek2).Parametry
skenování byly následující: 120 kV, 30 40 mA, doba rotace 0.33 s, akvizice 30x0.6 mm,
kolimace0.6mm,šíkaezu3mm,kernelB35f,CTDI2.9mGy.Surovádatabylazpracována
pomocíCalciumScoringsoftware(Siemens,Nmecko)apevedenadoformátuAgatsonova
skóre,objemovéhoskóreaobsahuhydroxyapatitu[103].

2.2.9.POSOUZENÍKALCIFIKACÍABDOMINÁLNÍAORTYA
SPLANCHNICKÝCHVTVÍ
Kalcifikaceabdominálníaortybylyode tenyztransverzálníchCTsnímkspoužitímsemi
kvantitativní škály: stupe  0: žádná kalcifikace, stupe  1: kalcifikace zaujímající mén než
25%obvoduaorty,stupe 2:kalcifikace25 49%obvoduaorty,stupe 3:kalcifikace50 74%
obvoduaorty,stupe 4:kalcifikacevícenež75%obvodu[70].Analogickýmzpsobembyly
hodnocenykalcifikacevrozsahukmenesplanchnickýchvtvíbišníaorty.

2.2.10.STATISTICKÉHODNOCENÍ
StatistickáanalýzabylaprovedenapomocíprogramuSigmaPlot/SigmaStat(verze12.0,SPSS
Inc., USA). Není li specifikováno jinak, jsou data uvedena jako prmry (stední chyba
prmru). Fisherv test a z test byl aplikován pi srovnávání kategorických promnnýcha
Studentv t test (resp. Mann Whitney test) byl použit pro spojité promnné. Párový t test
(resp. Wilcoxonv test) byl použit khodnocení asového vývoje vrámci jedné skupiny.
Spearmanv korela ní koeficient byl vypo ítán kposouzení souvislostí mezi rznými
promnnými.Multivaria níanalýza(stepwisealogistickáregrese)bylapoužitakhodnocení
významu jednotlivých promnných vmodelech založených na více faktorech. Rozdíly a
korelacebylyhodnocenyjakostatistickyvýznamné,pokuddosáhlypménnež0.05.
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2.3.VÝSLEDKY

2.3.1.MINERÁLNÍKOSTNÍDENZITAUCAPDPACIENT 
Výsledkylaboratorníchvyšetenínaza átkustudieivprbhusledovánísepohybovalyve
fyziologických mezích svýjimkou parametr kalcium fosfátového metabolismu (zejména
fosfátu a intaktního parathormonu) a albuminu. Stední hodnoty fosfátu i parathormonu
však spl ovaly kritéria pro populaci dialyzovaných nemocných, hodnoty albuminu se
pohybovaly na dolním konci fyziologického intervalu (tabulka 8). Vprbhu sledování
nedošlokestatistickyvýznamnézmnvžádnémzesledovanýchparametr.
Pacientilé eníperitoneálnídialýzoumlijižnapo átkusledovánívýznamnnižšíminerální
denzitu obratlových tl: 135.2 (24) mg CaHA/ml vporovnání sobecnou populací
srovnatelnouvkemapohlavím:153.5(21)mgCaHA/ml,20%pacientmlohodnotyBMD
bedernípáteevpásmuosteoporózy(<2.5smrodatnéodchylkypodprmremosobtéhož
vkuapohlaví).Vesledovanépodskupindošlokdalšímusignifikantnímu(p<0.05)poklesu
kostnídenzityze137.9(18.3)na125(11.6)mgCaHA/ml.
Pi multivaria ní analýze byly jako nezávislé prediktory poklesu kostní denzity
identifikovány celková délka náhrady funkce ledvin (r= 0.41, p<0.05) a  hladina sérového
kalcia (r= 0.45, p<0.05). Ostatní parametry kalcium fosfátového metabolismu se do
výsledného modelu nekvalifikovaly: sérový fosfát, kalcium fosfátový sou in a intaktní
parathormon.

2.3.2.DETERMINANTYPREVALENTNÍCHFRAKTUROBRATL A
PROGRESIVNÍHOÚBYTKUKOSTNÍHMOTYUHDPACIENT 
Biochemické parametry souboru pi vstupu do studie (prmr za pedchozí 3 msíce) a
vprbhuro níhosledování(prmrzprovedenýchodbr)jsouuvedenyvtabulce9.Na
za átku sledování mli pacienti BMD bederní pátee 246 (7.8) mg CaHA/ml voblasti
kortikálníkostia95(5)mgCaHAvoblastitrabekulárníkosti.OdpovídajícíT skórebylo 2.8
(0.16)az skóre 0.26(0.16).PosuzovánopodleT skóremlo47(65%)pacientkostnídenzitu
bederní pátee vpásmu osteoporózy. Z skóre více než jednu standardní odchylku pod
prmremmístnípopulacestejnéhovkuapohlavíbylozjištnou20(28%)pacient.Tato
frekvence je významn vyšší než  vsouboru odpovídající etnicity, vku a pohlaví (28%
oproti16%,z test,p<0.05).
Nejménjednafrakturaobratle(stupe 1nebovíce)bylaprokázánau15(21%)nemocných.
Rozdílyvbiochemickýchadenzitometrickýchparametrechmezipacientysfrakturamiabez
fraktur jsou uvedeny vtabulce 10. Pacienti sfrakturami a bez fraktur se lišili sérovým
kalciem, kortikální a trabekulární kostní denzitou. Vpípad T skóre byl rozdíl na hranici
statistické významnosti a z skóre se mezi obma skupinami nelišilo. Vmodelu logistické
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regresebylyfrakturynejsilnjipredikoványkortikálníBMD:OR0.96(CI0.94,0.99),p<0.005,
tj.nárstobsahuCaHAvkortikálníkostio1mgjespojense4%poklesemrizikafraktur.
KortikálníBMDkorelovalavýznamnstlesnouváhou(r=0.27,p<0.05)ainverznsdélkou
náhradyfunkceledvin(r= 0.38,p<0.001)askorigovanýmsérovýmkalciem(r= 0.31,p<0.01),
hrani nívýznamnostidosáhlsérovýosteoprotegerin(r= 0.22,0.07).Vregresnímmodelubyl
však pouze as na dialýze potvrzen jako nezávislý faktor (R= 0.35, p<0.005). Nebyl zjištn
žádný vztah mezi kortikální BMD a biochemickými parametry kostního metabolizmu (s
výjimkouslabékorelacesosteokalcinem:r= 0.22,p<0.06)nebomodalitoulé by(koncentrace
kalcia,substitucevitaminuD,lé bavaza ifosfát).
Bhemro níhosledováníbylzachycensignifikantnípoklesBMDpouzevoblastikortikální
kosti(tabulka11):ziniciálních244(7.6)mgCaHA/mlna237(7.8)mgCaHA,p<0.05.Ztráta
kostní hmoty byla pitom výraznjší u žen než u muž (graf 1). U 17 pacient (35%) byl
poklesBMDvtšínežprodanývkpedpovídajípopula nídata:došlokesníženíz skóreo
0.35 (0.08). Krom závislosti na pohlaví mli pacienti sklesající kortikální kostní denzitou
nižší ALP: 1.6 (0.08) kat/l oproti 2.0 (0.19) kat/l ve skupin bez poklesu, p<0.05 a menší
deficitbazí: 3.4(0.46)mmol/loproti 5.8(1.13)mmol/l,p<0.05.Naopakžádnýrozdílnebyl
zjištn ve vku, kalcémii, hladin parathormonu, dávce vitaminu D, kalciového vaza e
fosfát a koncentraci kalcia vdialyza ním roztoku. Vlogistickém regresním modelu byla
pouze alkalickáfosfatázapotvrzenajakonezávislýfaktorpoklesukortikálníBMD:OR0.27
(95%CI0.09,0.8),p=0.02,tzn.vzestupALPo1kat/ljespojense73%sníženímrizikaztráty
kortikálníkosti.DynamikakortikálníhoBMDstratifikovanápodletercilalkalickéfosfatázy
jeuvedenavtabulce12.

2.3.3.DETERMINANTYCÉVNÍCHKALCIFIKACÍUPACIENT 
LÉENÝCHCHRONICKOUHD
Pehled stupn kalcifikací koronárního e išt, chlopní a hrudní aorty uvádí tabulka 13,
výskytkalcifikacíbišníaortypopisujetabulka14.Pacientilé enípravidelnouhemodialýzou
mliskórekoronárníchkalcifikacívýraznvyššínežkontrolnísouborpacientstradi ními
rizikovýmifaktoryaterosklerózy(diabetesmellitus,hyperlipoproteinémie,hypertenze)atoi
pokorekcinavk.Skórekoronárníchkalcifikacíupacientschronickýmselhánímledvinse
statisticky významn nelišilo od pacient se symptomatickým koronárním onemocnním
ovenýmkoronarograficky.Rovnžskórechlopenníchkalcifikacíbyloupacientlé ených
hemodialýzou významn vyšší než v kontrolním souboru srizikem aterosklerózy. Skóre
chlopenních kalcifikací se u pacient schronickým selháním ledvin statisticky významn
nelišilo od pacient se symptomatickým koronárním onemocnním oveným
koronarograficky.
Vpodskupin hemodialyzovaných nemocných spozitivní anamnézou kardiovaskulárního
onemocnní bylo zjištno významn vyšší skóre koronárních kalcifikací než vpodskupin
snegativní anamnézou a vobou kontrolních souborech. Dialyzovaní nemocní shistorií
symptomatického koronárního onemocnní mli tedy významn vyšší stupe  koronárních
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kalcifikací než stejná populace bez onemocnní ledvin (graf 2). Multivaria ní analýza
odhalila jako nezávislé faktory odlišující hemodialyzované pacienty shistorií ICHS vk, z
skórekostnídenzitybedernípáteeaskórekoronárníchkalcifikací(tabulka15).Významné
korelace skóre koronárních kalcifikací (CACS) jsou uvedeny vtabulce 16. Pi multivaria ní
analýze (lineární regrese) spoužitím CACS jako závisle promnné byl potvrzen význam
délky dialyza ní lé by (=0.42, p<0.001), albuminu (=0.25, p<0.05) a kortikální kostní
denzity(=0.38,p<0.001),statistickévýznamnostinedosáhlsérovýfosfát,alkalickáfosfatáza
aosteokalcin(tabulka17).
Knárstu skóre koronárních kalcifikací došlo vsouboru muž i žen, ve skupin žen byla
všakprogresekalcifikacírychlejší(80%(40,112)vs.37%(18,84),p<0.05),a koliženymlyna
po átkusledovánívyššívk(72rok(62,75)vs.62rok(54,70),p<0.05)askórevýznamn
nižší (graf 3). U žen byl pokles trabekulární kostní denzity spojen snárstem skóre
koronárních kalcifikací (r= 0.43, p<0.05, tabulka 18), naproti tomu byla zjištna pozitivní
korelace CACS sminerální kostní denzitou trabekulární (r=0.4, p<0.05) i kortikální kosti u
muž(r=0.41,p<0.05,tabulka19).
Významné korelace skóre kalcifikace aortální chlopn a ascendentní aorty (AoCS) jsou
uvedeny vtabulce 20. Pi multivaria ní analýze (lineární regrese) spoužitím AoCS jako
závislepromnnébylpotvrzenpouzevýznamvku(=0.4,p<0.005)adélkydialyza nílé by
(=0.34, p<0.05), ostatní parametry nedosáhly statistické významnosti (korigované kalcium,
ALPaosteokalcin).Bhemro níhosledovánístouploAoCSze437(163,773)mgCaHAna
1050(539,2866),p<0.001.Nárstkalcifikacíaortálníchlopnpitomsouviselsvkem(r=0.43,
p<0.05)adélkoudialyza nílé by(r=0.46,p<0.05)umužanegativnkorelovalsesérovou
hladinouiPTH(r= 0.47,p<0.05)užen.
Vztahy skóre kalcifikací abdominální aorty a jejích hlavních splanchnických vtví jsou
uvedenyvtabulce21.Kalcifikaceaortykorelovalypouzesdélkoudialyza nílé by,hrani ní
(negativní)korelacebylazjištnavpípadiPTHapozitivníuOPGaBE.Stupe kalcifikací
velkých (splanchnických) vtví aorty tsn souvisel sdélkou trvání diabetu, se sérovým
osteoprotegerinem, deficitem bazí a délkou dialyza ní lé by. Hrani ní souvislost byla
nalezena u LDL cholesterolu. Logistickou regresní analýzou byl potvrzen význam délky
dialyza nílé byukalcifikacíaortyavýznamdélkydialyza nílé by,dobytrvánídiabetua
deficitu bazí u kalcifikací viscerálních vtví (tabulka 22). Pacienti u nichž došlo vprbhu
sledováníkprogresikalcifikacíbišníaortyvykazovalizárove vtšíztrátyminerálníkostní
hmotyvporovnáníspacientybeznárstukalcifikací: 7%( 15, 2)vs. 3%( 6,2),p=0.05.
Souvislosti mezi výskytem kalcifikací vrzných lokalizacích byly posouzeny pomocí
korelacískórekalcifikacíkoronárníchcév,hrudníaortyaaortálníchlopn(graf4a5)adále
analýzou skóre kalcifikací ve skupinách pacient dosahujících rzného stupn kalcifikace
bišníaorty(graf6a7).Nejsilnjšíkorelacebylaprokázánamezikoronárnímikalcifikacemia
kalcifikacemiaortyhrudní(r=0.58,p<0.001)abišní(ANOVA,p<0.001).
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2.4.DISKUSE

2.4.1.MINERÁLNÍKOSTNÍDENZITAUPACIENT LÉENÝCHCAPD
Studie prokázala významné snížení minerální denzity bederní pátee u pacient
schronickýmselhánímledvinlé enýchperitoneálnídialýzou.Navícvprbhudvouletého
sledování došlo u podskupiny tchto pacient kdalšímu signifikantnímu poklesu kostní
denzity o 8% (v obecné populaci stejného vku je prmrný pokles BMD jen 1 2%). Tento
vývoj nebyl provázen žádnými zmnami biochemických marker kalcium fosfátového
metabolismu.
Zjištný pokles je srovnatelný svýsledky studie provedené u CAPD pacient [104], která
prokázala 12% úbytek kostní hmoty vprbhu 2 let, ovšem pouze u žen a pedevším ve
zcela odlišné lokalizaci a jinou metodikou (mení distálního rádia pomocí jednofotonové
absorpce). Rovnž vsouladu se závry dalších autor je nález korelace poklesu BMD
sdélkou náhradyfunkce ledvin [105].Naprotitomuchybníkorelacesvkem,pohlavíma
bodymassindexemlzevysvtlitpoužitímvolumometrickémetodymení(qCT)akorekcí
hodnotnapohlavíavk.Dojistémírypekvapivájeabsencevztahukostnídemineralizace
khladin PTH. Tento fakt si vysvtlujeme vyšší incidencí adynamické choroby, kterou lze
vsouboru CAPD pacient pedpokládat. Negativní závislost mezi poklesem BMD a
sérovým kalciem je obtížné analyzovat na základ dostupných dat, kauzální souvislost je
všaknepravdpodobná(mžesejednatodsledekakcelerovanéresorpceresp.zpomalené
novotvorbykosti).
Na základ dosažených výsledk je možné uzavít, že u pacient lé ených peritoneální
dialýzoudocházívprbhunáhradyfunkceledvinkurychlenémupoklesukostnídenzity.
Zatímco úbytek kostní hmoty není postižitelný rutinn menými parametry kalcium
fosfátového metabolismu, kvantitativní CT denzitometrie je pro sledování vývoje kostní
denzityvhodnoumetodou.

2.4.2.DETERMINANTYPREVALENTNÍCHFRAKTUROBRATL A
PROGRESIVNÍHOÚBYTKUKOSTNÍHMOTYUPACIENT LÉENÝCH
CHRONICKOUHD
adastudiípotvrdilanízkoupredik níhodnotuprojek níchmetodmeníminerálníkostní
denzity vpopulaci nemocných schronickým selháním ledvin [29 31]. Zárove  je však
známo,žepodstatnlepšíchvýsledklzedosáhnoutpomocímenídenzitykortikálníkosti
vjinélokalizaci–nap.voblastidistálníhorádia[32].Našedatapotvrzujízávryuvedených
studií – parametry kostní denzity (T a z skóre), které jsou založeny na sumaci kortikální a
trabekulárníkosti(tedyodvozenépodobnýmzpsobemjakomeníprojek nímimetodami)
nedokázalyodlišitpacientysfrakturamiabezfraktur.
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Z skóre stanovené na za átku sledování bylo významn snížené vporovnání spopulací
odpovídající vkem, pohlavím a etnicitou. Tento nález, stejn jako prevalence obratlových
fraktur (21%) je ve shod svýsledky ojedinlých studií ešících podobné téma: Atsumi
popisujevpodstatidentickoufrekvencivjaponsképopulacihemodialyzovanýchpacient
[106],Rodriguezzjistilfrakturyobratlu19%hemodialyzovanýhpacient[88].Dalšízdroj
uvádí prevalenci 32% u dialyzovaných diabetik a u 13% nemocných bez diabetu [107].
Rozsáhlá epidemiologická studie (European Vertebral Osteoporosis Study) identifikovala
spoužitímpodobnémetodikyprmrnouprevalenci12%umužaženvevkunad50let
[108].
Narozdílodobecnépopulacevšakparametrykombinujícídenzitukortikálníatrabekulární
kosti,tzn.Taz skóre,nedokázalyrozlišitmezipacientysfrakturamiobratlabezfraktur.
(VpípadT skórebylazjištnahrani nívýznamnostsp=0.05).A kolivseobskupinylišily
jak kortikální, tak trabekulární kostní denzitou, vregresní analýze vyšla pouze kortikální
BMD jako nezávislý faktor predikující prevalentní fraktury. Tebaže voblasti pátee je
maximum celkové kostní hmoty uloženo voblasti trám iny, pevnost obratl závisela u
našich pacient pedevším na mineralizaci kortikální kosti. Tento nález vysvtluje nízkou
prediktivní hodnotu celkové BMD demonstrovanou výše citovanými studiemi. Oddlené
hodnoceníkortikálníkostibyprotomlomítpinejmenšímvpopulacihemodialyzovaných
pacientpednost.
Kortikální BMD korelovala pedevším scelkovou dobou náhrady funkce ledvin a naopak
nezávisela na vku, farmakoterapii a vtšin biochemických parametr. Nemožnost
identifikovat jakékoli specifické faktory související snáhradou funkce ledvin a vyvolávající
pokleskortikálníBMDnejspíšeodrážíkomplikovanosta astoprotichdnýefektpsobících
proces. Kur ení takových faktor by zejm byl zapotebí významn vtší soubor
nemocných a ovení interven ními studiemi. Mžeme však pedpokládat, že riziko
obratlových fraktur stoupá vprbhu chronické hemodialyza ní terapie a relativn nízká
prevalencezachycenávnašístudiibylazpsobenapomrnkrátkoudoboulé by.
Bhem ro ního sledování došlo u 35% pacient krychlejšímu poklesu celkové BMD než
pedpokládajípopula nídataproodpovídajícívkapohlaví.PrmrnéTaz skóresouboru
se pitom významn nezmnilo, došlo však kdalšímu signifikantnímu poklesu kortikální
denzity, a to pedevším ve skupin žen. Demineralizace kostí je urychlena vpodmínkách
kyselého pH výmnou kalciových a vodíkových kationt, vnaší studii však paradoxn
práv nemocní svýraznjší ztrátou kostní hmoty mli významn nižší deficit bazí. Tento
nálezbymohlbýtvysvtlenvyššípufrovacíkapacitoukostiutchtopacient,kteísicelépe
udržujípHvnitníhoprostedí,ovšemzacenuurychlenédekalcifikaceskeletu.
Pacienti súbytkem kortikální BMD rovnž vykazovali nižší sérovou aktivitu alkalické
fosfatázy. Tento, zdánliv rovnž paradoxní, výsledek je však v souladu se zjištním
japonské skupiny, která ukázala, že dialyzovaní pacienti vdolním tercilu sérové ALP mají
nejvyšší prevalenci obratlových fraktur. Vtéto práci se nicmén nepodailo mezi pacienty
sfrakturami a bez fraktur prokázat rozdíl vBMD – to lze na základ naší práce vysvtlit
mením celkové kostní denzity. Vnaší skupin mli nemocní sALP vdolním tercilu
významn horší kortikální BMD (která byla již vprezové ásti ur ena jako rozhodující
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faktor vzniku fraktur) vporovnání se stedním tercilem. Tento závr je ovšem vrozporu
spevládajícím konceptem nízkoobratové kostní choroby, která je považována za benigní,
pinejmenším ve smyslu psobení na kostní mineralizaci. Lze samozejm namítnout, že
nízká ALP není jednozna ným dokladem adynamické kostní nemoci. Protože však kostní
biopsie nepatí mezi rutinní metody posuzování kostního obratu, zstává aktivita ALP
nejpesnjšímklinickýmmarkerem.
ada studií neprokázala významnou zmnu kostní denzity u pacient snízkoobratovou
kostní chorobou. Tato skute nost by mohla být vysvtlena odlišnou metodou mení.
Projek nímetodynadhodnocujívdsledkuinterferencekalcifikacímkkýchtkání,zejména
stny aorty, které jsou zvlášt u hemodialyzovaných pacient bžné. Nejrychlejší nárst
kalcifikací bývá zjišován práv u pacient sadynamickou kostní nemocí, „kalcium se
pesouvá zkostní tkán do cévní stny“. Dále se mže uplat ovat aditivní pístup
khodnocení kortikální a trabekulární kosti a nelze ani a priori pedpokládat psobení
stejných proces vrzných ástech skeletu (fylogeneticky starší osový skelet spevládající
trám itoukostímžepodléhatodlišnýmregula nímmechanismmnežskeletkon etinový).
Vnaší studii jsme potvrdili relativn vysokou prevalenci spinální osteoporózy a fraktur
obratlupacientlé enýchpravidelnouhemodialýzou.Narozdílodobecnépopulace(vníž
jerizikofrakturhodnocenonazákladcelkovékostnídenzity)bylautchtonemocnýchjako
nejspolehlivjší prediktor obratlových fraktur prokázána kortikální kostní denzita. Bžnji
používané parametry (Ta z skóre)zdeproto mohourizikofrakturpodcenit,pinejmenším
voblasti pátee. Další významný pokles kortikální kostní denzity byl bhem ro ního
sledování zachycen vpodskupin žen. Tento úbytek kostní hmoty souvisel zejména
saktivitou alkalické fosfatázy. Zhlediska zachování kostní hmoty jsou nejvýhodnjší
hodnotyvpásmustedníhotercilu.

2.4.3.DETERMINANTYCÉVNÍCHKALACIFIKACÍUPACIENT 
LÉENÝCHCHRONICKOUHEMODIALÝZOU
Vobecné populaci jsou intrakoronární depozice kalcium fosfátu typicky podmínny
mechanizmem intimální (aterosklerotické) kalcifikace, zatímco tepny velkého kalibru jsou
postiženy pedevším mediokalcinózou (mediální kalcifikace). Chlopenní kalcifikace
pedstavují specifický typ cévních kalcifikací, charakterem jsou však bližší dystrofickým
(intimálním)[50].Abychompostihliconejširšíspektrumcévníchkalcifikací,zvolilijsmepro
vyšetení v souboru pacient schronickým selháním ledvin 3 lokalizace: koronární e išt,
aortální chlope  a aortu (hrudní, bišní a odstupující velké vtve). Vsouboru nemocných
lé enýchpravidelnouhemodialýzoujsmepakprokázalivýznamnvyššístupe koronárních
achlopenníchkalcifikacínežvpopulaciosobsklasickýmirizikovýmifaktory(BMI,diabetes,
hyperlipoproteinémie, hypertenze).Vobou lokalizacích se stupe  kalcifikace pohyboval na
úrovninemocnýchskoronarografickyovenou,symptomatickoukoronárníaterosklerózou.
Tento závr je vsouladu snkolika studiemi dokumentujícími vysokou prevalenci
koronárníchachlopenníchkalcifikacíupacientseselhánímledvin[17,109,110].
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Naše výsledky potvrzují dívjší studie ukazující, že mení skóre koronárních kalcifikací
pomocí multidetektorového CT sEKG synchronizací umož uje stratifikovat riziko
kardiovaskulárníhoonemocnníupacientvchronickémhemodialyza nímprogramu[109,
110]. Krom vku a skóre koronárních kalcifikací se jako významný prediktor pítomnosti
ischemickéchorobysrde níukázaloiz skórekostnídenzitybedernípátee.Souvislostmezi
kardiovaskulárními chorobami a kostní denzitou byla popsána vpopula ních studiích u
osob bez dysfunkce ledvin [89, 90, 94]. Naproti tomu jiné rizikové faktory aterosklerózy,
bžné vobecné populaci, nedosáhly statistické významnosti: body mass index, celkový a
LDL cholesterol. Nízký význam tradi ních rizikových faktor vnašem souboru mže být
z ásti vysvtlen jeho malou velikostí, avšak odlišn strukturované riziko ICHS v populaci
pacientschronickýmselhánímledvinprokázalyijinéstudie[14,94].
Multivaria ní analýza odhalila délku dialyza ní lé by a kortikální kostní denzitu jako
nezávisléfaktoryzvýšenéhoCACS.Podlemetaanalýzyzroku2004[46]jedélkadialyza ní
lé by vedle vku nejlépe doloženým rizikovým faktorem koronárních kalcifikací u ESRD
pacient.adaautorprokázalanegativníkorelacimeziBMDvoblastiky le,resp.páteea
stupnmkalcifikacíaortyakon etinovýchtepenuženbezonemocnníledvin[91 93],údaje
o analogických korelacích koronárních kalcifikací však chybí. Žádné prospektivní studie
prokazující podobné vztahy v populaci nemocných schronickým selháním ledvin nejsou
kdispozici. Nicmén existenci takové souvislosti nazna ují nkteré prezové studie
užívající sonografické metody vyšetení cév, resp. kostní biopsii: London nalezl souvislost
mezi histomorfometrickými parametry kostního obratu a pomrem intima/médie velkých
tepen[69],Nakashimazjistilnegativníkorelaciz skóreapomruintima/médie[96]aRaggi
popsal inverzní vztah mezi rychlostí pulzní vlny a BMD obratl menou pomocí
kvantitativního CT [97]. Autoi poslední studie nenašli žádný vztah ke skóre koronárních
kalcifikací, nevyšetovali však oddlen kortikální a trabekulární kost a neanalyzovali
rozdílymezimužiaženami.NeníkdispozicižádnástudiedokládajícísouvislostmeziBMD
apímýmparametremkalcifikacekoronárníchnebovelkýchtepen.
Na základ dostupných klinických dat a znalosti mechanism cévních kalcifikací pi
chronickémselháníledvinsezanejrizikovjšípovažujekombinacepoškozenícévnístnya
hyperkalcémie (ev. vkombinaci svysokým kalcium fosfátovým sou inem) [23, 24].
Poškozenícévnístnyjevpodmínkáchselháníledvinvyvolánopedevšímurémií(pípadn
prvodní hypertenzí) a jeho stupe  tedy mže záviset na dob trvání renální insuficience
(nejlépedostupnýmparametremjedélkanáhradyfunkceledvin).Khyperkalcémiidocházíu
dialyzovaných pacient pedevším tehdy, pokud je vdsledku nízkoobratové kostní
choroby narušena schopnost kosti pufrovat nadbytek kalcia ve vnitním prostedí.
Akcelerovaný vznik cévních kalcifikací vpodmínkách nízkého kostního obratu byl již
opakovan demonstrován [69, 111]. Naopak zhlediska zachování mineralizace skeletu je
adynamická kostní nemoc považována u ESRD nemocných za optimální stav [68], zatímco
vysoký kostní obrat vdsledku hyperpathyreózy je spojen spredilek ním úbytkem
kortikálníkostníhmoty[67].
Uvedené vztahy tedy mohou vysvtlit nálezy dokumentované vnašem souboru a jsou
vsouladu se zjištnou negativní korelací pímých parametr kostního obratu (po zahrnutí
BMD do regresního modelu se OC a BAP neprosadily jako nezávislé faktory) se skóre
koronárních kalcifikací. Chybní souvislosti mezi koncentrací sérového kalcia resp. fosfátu,
parathormonu, parametry lé by a skóre kalcifikací je dokumentováno dalšími autory [17,
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110, 112] a tebaže vliv dávky kalciových vaza  je potvrzován i v interven ních studiích,
není podle metaanalýz význam kalcémie a fosfatémie jednozna ný [46]. Zdrojem
kontroverze mže být zna ná variabilita tchto parametr v ase a proto i relativn nízká
výpovdníhodnotaizolovanýchhodnot.A kolivbylyupacientvnašemsouborupoužity
dlouhodobéprmrykalcémieaiPTH,lepšípredikcicévníchkalcifikacíbylomožnéodvodit
ze stavu mineralizace skeletu, který poskytuje integrální (suma ní) informaci o vlivech za
delší asové období. Naproti tomu zobecné populace jsou kdispozici etné doklady o
souvislosti cévních kalcifikací a nízké kostní denzity (tedy inverzní korelace), pedevším
vsouboru postmenopauzálních žen. Osteoporóza pitom postihuje zejmén trabekulární
kost(kterávoblastipáteedeterminujeBMDpimeníprojek nímimetodami)[113].
Vprbhu ro ního sledování byl zjištn další, vysoce významný, nárst CACS. Pestože
zstala absolutní hodnota skóre kalcifikací významn vyšší u muž (ve shod s [109]),
rychlostprogresebylavýznamnvyššíveskupinžen.Tentopekvapivýnálezbymohlbýt
vysvtlen nižším výchozím skóre a následným výrazným vlivem terminálního selhání
ledvin.Umužmohlabýtateroskleróza,podobnjakovobecnépopulaci,rozvinutajižped
selhánímfunkceledvin,takževprbhudialyza nílé byuždalšíprogresenemohlabýttak
intenzivní. Nárst koronárních kalcifikací byl u muž, podobn jako pi prezovém
vyšetení celého souboru, spojen snárstem resp. zachováním kortikální (a trabekulární)
kostní hmoty. Naproti tomu u žen byla patrná opa ná tendence – progrese koronárních
kalcifikací byla provázena ztrátou trabekulární kostní hmoty, tento jev je pravdpodobn
analogickývztahuBMDaaortálníchkalcifikacípopsanémuvpopulacipostmenopauzálních
žen bez onemocnní ledvin [91, 93]. Asmus [26] popsal vsouboru 72 HD pacient
randomizovaných do skupiny lé ené sevelamerem a skupiny lé ené kalciovým vaza em
výraznjšínárstcévníchkalcifikacíapoklestrabekulárnídenzityhrudnípáteeveskupin
skalciumacetátem(kostnídenzitabylavšakpouzeaproximovánazesnímkEBCT).
Zdá se tedy, že u pacient schronickým selháním ledvin je situace komplikovanjší než
vobecné populaci, a to díky kombinaci rzných vliv. Zatímco u dialyzovaných žen
dominuje psobení podobných proces jako u žen bez onemocnní ledvin (spekulativn
mže být spole ným faktorem deficit estrogen), ve skupin dialyzovaných muž se
uplat uje odlišný vztah. Opa ná závislost zjištná vsouboru muž schronickým selháním
ledvin je vsouladu spedstavou o urychlené tvorb cévních kalcifikací vpodmínkách
adynamické kostní choroby a se závry studií korelujících tloušku cévní stny skostním
obratem resp. denzitou. Mení denzity bederní pátee vnašem souboru korelovalo s
vývojem koronárních kalcifikací lépe než monitorované biochemické parametry kalcium
fosfátovéhometabolismu.Vzhledemkprotichdnémupsobenírznýchprocesanutnosti
nezávislého mení kortikální a trabekulární denzity je však sporné, zda by kostní denzita
mohlanajítklinickéuplatnníjakomarkerkoronárníchkalcifikací.
Tebaže byl vprbhu sledování zachycen výrazný nárst koronárních kalcifikací, nebyl
prokázán vztah ke kalcium fosfátovému sou inu, markerm kostního obratu ani zpsobu
lé by. Tento pekvapivý nález nazna uje, že na progresi kalcifikací se mže podílet další
mechanismus spole ný cévním kalcifikacím i kostní demineralizaci. Podrobnjší analýza
mechanizm zodpovdných za popsané vztahy není na základ dostupných dat možná –
potenciálnísjednocujícíefektosteoprotegerinusevnašístudiinepodailoprokázat(zvýšení
korelovalopouzeskalcifikacívelkýchtepen).
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Kalcifikace aortální chlopn vprezové i prospektivní studii souvisely pouze svkem a
délkoudialyza nílé by,nikoliskostnídenzitou.Sérovékalcium,kalcium fosfátovýsou in,
ALP a OC se vregresním modelu neuplatnily a jejich korelace tak mže odrážet obecný
trendkpoklesukostníhoobratuvzávislostinadélcedialyza nílé bypozorovanývnašem
souboru. Shodné pozorování uvádí Raggi [109] – skalcifikacemi aortální chlopn souvisel
vmultivaria ní analýze pouze vk a délka dialyza ní lé by, významnosti se blížil sérový
fosfát a PTH. Vysvtlením mže být odlišný mechanismus (dystrofická kalcifikace) vzniku
chlopenníchkalcifikací,kterévýznamnzávisínamechanickýchvlivechapíméprecipitaci
hydroxyapatitu. Odpovídá tomu i nízká hladina korelace mezi výskytem chlopenních a
koronárních,resp.chlopenníchaaortálníchkalcifikací.
Naprotitomukalcifikacebišníaortyvsouladusvýsledkypopula níchstudiíprogredovaly
nejvíce ve skupin nemocných smaximálním úbytkem minerální kostní hmoty [91].
Kalcifikace hrudní i bišní aorty navíc vykazovaly tsnou souvislost skoronárními
kalcifikacemi, je tedy pravdpodobné (a svd í o tom i opakovaný nález typických
kolejnicovitých kalcifikací pi CT, obrázek 2C), že u dialyzovaných pacient dochází i
voblasti tepen menšího kalibru ke vzniku mediokalcinózy. Obtížn vysvtlitelná je
specifická a relativn tsná korelace kalcifikací viscerálních tepen sdobou trvání diabetu a
deficitembazí.
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2.5.ZÁVRY

Pacienti lé ení peritoneální dialýzou mají vporovnání sobecnou populací významn nižší
kostní denzitu bederní pátee. Vprbhu lé by vedené vsouladu saktuálními
doporu eními navíc dochází kdalšímu akcelerovanému úbytku kostní hmoty, který není
provázenvýznamnýmizmnamibiochemickýchparametrkostníhoobratu.
Rovnž pacienti lé ení hemodialýzou vykazují oproti obecné populaci významn nižší
denzitu bederní pátee. Tento stav je navíc provázen vysokou prevalencí obratlových
fraktur. Nejlepším prediktorem fraktur je kortikální kostní denzita obratl, která má u
pacientschronickýmselhánímledvinvýznamnvyššívýpovdníhodnotunežparametry
používané kdiagnostice osteoporózy vsouboru žen bez onemocnní ledvin. I u
hemodialyzovaných pacient dochází kurychlenému úbytku kostní hmoty (pedevším
kortikální) vzávislosti na dob náhrady funkce ledvin, a to zejména u žen. Tento pokles
kostní denzity dosahujemaximální intenzity u pacient snízkou hladinou sérové alkalické
fosfatázy.
Pacientilé eníhemodialýzouvykazujívýznamnvyššístupe kalcifikacekoronárníchcéva
aortální chlopn než pacienti stradi ními rizikovými faktory aterosklerózy. Dialyzovaní
nemocnísesymptomatickouischemickouchoroboumajívýraznvyššístupe koronárních
kalcifikací než pacienti sprokázanou koronární insuficiencí a zachovanou funkcí ledvin.
Skóre koronárních kalcifikací však i vsouboru dialyzovaných pacient odliší osoby
sischemickouchorobousrde ní.Vsouboruženschronickýmselhánímledvinbylprokázán
urychlený rozvoj koronárních kalcifikací vsouvislosti spoklesem mineralizace bederní
pátee. Tento nález je analogický literárním údajm o populaci žen spostmenopauzální
osteoporózou. Naproti tomu u dialyzovaných muž byla zjištna opa ná závislost, tedy
maximálníprogresekoronárníchkalcifikacípizachováníkostníhmoty.Vobecnépopulaci
nebyla korelace mezi cévními kalcifikacemi a kostní demineralizací u muž spolehliv
prokázána – jedná se pravdpodobn o vztah specifický pro pacienty se selháním ledvin a
lze jej vysvtlit odlišnou dynamikou kalcia (fosfátu) u nízko  a vysokoobratové kostní
choroby. Rozvoj chlopenních kalcifikací vykazuje odlišné charakteristiky než kalcifikace
tepen,dominujezdevlivvkuanespecifikovanéfaktoryselháníledvin.
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3.PÍLOHY


3.1.TABULKY



Parametr

p

relativníriziko(95%CI)

mediálníkalcifikace(ano=1)

0.0000

15.7(4.8–51.4)

intimálníkalcifikace(ano=1)

0.0036

4.85(1.68–14.0)

diabetes(ano=1)

0.0018

2.66(1.44–4.92)

sérovékalcium[mmol/l]

0.0062

20.6(2.36–180)

CRP[logmg/l]

0.0276

1.67(1.06–2.63)

tlakováamplituda[torr]

0.0014

1.02(1.01–1.03)

parathyreoidektomie(ano=1) 0.0173

3.23(1.23–8.33)


Tabulka1
Relativnírizikocelkovémortalityupacientschronickýmselhánímledvin
(Londonetal.,NDT2003[114]).


OR (95%CI)

Dobadialyzaníléby

muži

ženy

3 12msíc

3,62(3,34 3,92)

3,75(3,52 4,0)

12 24msíc

3,72(3,37 4,1)

3,76(3,47 4,08)

24 48msíc

6,12(5,57 6,74)

5,8(5,37 6,27)

>48msíc

9,83(8,61 11,2)

8,1(7,23 9,07)


Tabulka2
Relativnírizikofrakturudialyzovanýchpacientvporovnánísobecnoupopulací
(Alemetal.,KI2000[9]).
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Parametrspolehlivosti

%(95%CI)

senzitivita

41.7(15.2–72.3)

specificita

78.5(68.8–86.3)

pozitivnípredik níhodnota 20.0(6.8–40.1)
negativnípredik níhodnota 91.3(82.8–96.4)

Tabulka3
SpolehlivostBMDpipredikcifrakturobratl.Frakturyobratlbylyode tenyzlaterálního
snímkuhrudníabedernípátee,odlišenípacientsfrakturamiabezfrakturnebylomožné
podleBMD(menímetodouDXA)bedernípáteeanikr kufemuru
(Jamaletal.,AJKD2002[98]).



Predialýza

PPV%

NPV%

senzitivita specificita

iPTH(cutoff75pg/ml)

50

93.8

0.846

0.732

iPTH(cutoff100pg/ml)

42.3

92.9

0.845

0.634

ALP

52.9

80.8

0.474

0.84

hemodialýza

PPV%

NPV%

senzitivita specificita

iPTH(cutoff75pg/ml)

61.1

94.4

0.688

0.923

iPTH(cutoff100pg/ml)

54.2

96.4

0.813

0.879

ALP

62.5

95.4

0.714

0.933


Tabulka4
SchopnostiPTHaALProzlišitmeziadynamickoukostníchorobouasmíšenouosteodystrofií
upacientspokro ilourenálnídysfunkcí(79)anemocnýchlé enýchhemodialýzou(107)–
ovenokostníbiopsií.
(Coenetal.,Nephron2002[115])
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Charakteristikasouboru

prezovástudie

prospektivnístudie

po etpacient

32

13

vk[roky]

51(20 79)

49(20 70)

ženy[%]

47

19

délkanáhradyfunkceledvin[msíce]

31(5 167)

37(25 87)

ztohoCAPD[msíce]

17(5 53)

28(25 76)

diabetes[%]

22

15


Tabulka5
Souborpacientlé enýchperitoneálnídialýzou–obecnácharakteristika(studiesledující
vývojminerálníkostnídenzitybedernípátee).Datajsouudánajakomedián(rozsah).



Charakteristikasouboru

zaátekstudie

po1roce

n

72

53

pohlaví[%žen]

44

45

vk[roky]

65(1.4)

66(1.5)

rasa[%kavkazská]

100

100

hormonálnístatusužen[%postmenopauzální]

100

100

kuáckénávyky[%aktivníkuák]

8

6

BMI[kg/m2]

25(0.6)

25.5(0.7)

dobadialyza nílé by[msíce]

43(4.6)

46(5.6)

diabetes

31(44%)

23(43%)

anamnézakardiovaskulárnípíhody(%)

24(34%)

19(36%)


Tabulka6
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–obecnácharakteristika(studiesledující
prevalentnífrakturyaBMDbedernípátee,cévníkalcifikace).Datajsouudánajakoprmr
(stedníchybaprmru)
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Charakteristikasouboru

souborA

souborB

n

64

96

pohlaví[%žen]

44

43

vk[roky]

67(0.95)

42(0.92)

diabetes[%]

22

100

anamnézaICHS[%]

100

0


Tabulka7
KontrolnísouborpacientspozitivnímkoronarografickýmnálezemICHS(A)akontrolní
souborpacientsdiabetem,hyperlipoproteinémiíahypertenzí(B)–obecnácharakteristika.



Biochemické
parametry

prezovástudie
(n=32)

Ca(mmol/l)

prospektivnístudie(n=13)
zaátek

po22m sících

2.3(2.2,2.4)

2.3(2.2,2.4)

2.4(2.3,2.6)

NS

P(mmol/l)

1.8(1.6,1.9)

1.8(1.5,2.1)

2.0(1.4,2.0)

NS

ALP(kat/l)

1.2(0.7,1.7)

1.2(0.8,1.8)

1.6(0.8,2.6)

NS

iPTH(pg/ml)

128(36,336)

148(35,297)

95(44,346)

NS

CT(pg/ml)

84(56,158)

82(58,300)

107(42,260)

NS

OC(ng/ml)

10.5(8.7,12.8)

10.7(8.4,36.8)

13.0(9.1,29.5) NS

Albumin(g/l)

31.3(29.1,34.9)

32.3(31.1,35.3) 31(28.7,32.7)

NS


Tabulka8
Souborpacientlé enýchperitoneálnídialýzou–vývojbiochemickýchparametr(studie
sledujícívývojminerálníkostnídenzitybedernípátee).Statistickávýznamnosttestována
párovýmt testem,datajakomedián(kvartily).(CT=kalcitonin)
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Parametr

zaátekstudie

po1roce

norma

korigovanékalcium[mmol/l]

2.3(0.02)

2.2(0.02)

(2.1,2.6)

sérovýfosfát[mmol/l]

1.9(0.04)

2.0(0.06)

(0.7,1.6)

ALP[kat/l]

1.7(0.08)

1.8(0.09)

(0.6,2.3)

iPTH[pg/ml]

297(30)

454(44)

(10,55)

irOC[ng/ml]

142(13)

186(10)

(5,15)

albumin[g/l]

39(0.5)

39(0.5)

(35,53)

CRP[mg/l]

23(2.5)

28(3.3)

(<10)

baseexcess[mmol/l]

2.9(0.44)

4.1(0.45)

( 2.5,2.5)

pHkrve

7.36(0.01)

7.36(0.01)

(7.36,7.44)

kalciumvdialyzátu[mmol/l]



1.23(0.01)



vit.D:%pacient/týdennídávka[g]



19/1.3(0.2)



CaCO3:%pacient/dennídávka[g]



91/3(0.2)



sevelamer:%pacient/dennídávka[g]



23/1.8(0.3)




Tabulka9
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–biochemicképarametryalé ba(studiesledující
vztahfrakturaBMDbedernípátee).Datajsouudánajakoprmr(stedníchybaprmru)
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Parametr

bezfraktur(n=57)

sfrakturami(n=15) p

kort.BMD[mgCaHA/ml]

260(8.8)

193(7.7)

p<0.001

trab.BMD[mgCaHA/ml]

101(5.9)

73(5.3)

p=0.02

BMD[mgCaHA/ml]

97(5.3)

73(5.3)

p=0.02

korigovanékalcium[mmol/l]

2.32(0.02)

2.43(0.03)

p=0.04

2.7(0.18)

3.4(0.26)

p=0.05

T score
pohlaví[%ženy]

40

67

p=0.09

vk[roky]

64(1.5)

70(2.7)

p=0.12

Z score

0.1(0.18)

0.7(0.31)

p=0.17

irOC[ng/ml]

132(13)

178(39)

p=0.18

sérovýfosfát[mmol/l]

1.9(0.05)

2.0(0.09)

p=0.2

ALP[kat/l]

1.7(0.09)

1.8(0.11)

p=0.3

iPTH[pg/ml]

282(31)

354(85)

p=0.3

baseexcess[mmol/l]

3.0(0.48)

2.6(1.07)

p=0.5

BMI[kg/m2]

25(0.6)

26(1.7)

p=0.6

diabetes[%]

39

47

p=0.6

albumin[g/l]

39(0.6)

40(0.7)

p=0.6

CRP[mg/l]

24(2.9)

21(4.7)

p=0.8

délkadialyza nílé by[msíce]

43(5.5)

43(6.8)

p=0.9


Tabulka10
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–potenciálnírizikovéfaktoryprevalentníchfraktur
bedernípátee(za áteksledování).Datajsouuvedenajakoprmr(stedníchybaprmru).
Statistickávýznamnosttestovánat testemaFisherovýmtestem.
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Parametr

ženy(n=24)

muži(n=29)

p

kortikálníBMDpomr[%]

7(1.7)

1.2(1.9)

0.003

kortikálníBMDrozdíl[mgCaHA/ml]

14.9(4)

0.9(5.1)

0.02

trabekulárníBMDrozdíl[mgCaHA/ml]

1.2(2.9)

4.2(2.4)

0.16

BMDrozdíl[mgCaHA/ml]

1.2(2.8)

3.9(2.4)

0.17

trabekulárníBMDpomr[%]

0.3(3.6)

4.8(3.4)

0.36

BMDpomr[%]

0.3(3.5)

3.4(2.4)

0.46


Tabulka11
Souborpacientlé enýchhemodialýzou vývojbederníBMDajejíchsložek(kortikálnía
trabekulární)vprbhuro níhosledování.HodnocenjerozdílBMDnaza átkuanakonci
sledováníresp.relativnízmnavprocentech.Datajsouuvedenajakoprmr(stedníchyba
prmru).Statistickávýznamnosttestovánat testem.



ALPtercily[ kat/l]

pokleskortikálníBMD(SEM)



[mgCaHA/ml]

<1.4
1.4 1.8
>1.8

16(4.6);p<0.01
6(6.4)
9(6);p=0.09

[%]
6(1.7);p=0.01
2(2.3)
3(2.8);p=0.17


Tabulka12
Souborpacientlé enýchhemodialýzou zmnakortikálníBMDvprbhuro ního
sledovánívevztahuktercilmALP.Datajsouuvedenajakoprmr(stedníchyba
prmru),statistickávýznamnosttestovánaprotistednímutercilu(ANOVA,Kruskal
Wallis).
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Lokalizace

Agatstonovoskóre
[AU]

objemkalcifikací
[mm3]

koncentraceCaHA
[mg/ml]

LM

267(95)

219(76)

47(16)

LAD

405(57)

324(45)

81(16)

CX

287(48)

267(42)

49(8)

RCA

587(136)

498(111)

103(24)

koronárníeišt

1536(238)

1298(196)

268(42)

ascendentníaorta



387(90)

79(20)

descendentníaorta 

1765(359)

459(94)

aortálníchlope 



324(58)

64(13)

mitrálníchlope 



1051(330)

279(102)


Tabulka13
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–stupe kalcifikacípodlelokalizaceameného
parametru.LMkmenlevékoronárnítepny,LADramusinterventricularisanterior,CX
ramuscircumflexus,RCAarteriacoronariadextra



Stupe
kalcifikace

poetpacient(%)
bišníaorta

viscerálnív tve

0

9(13%)

27(38%)

1

10(14%)

19(26%)

2

18(25%)

4(6%)

3

21(29%)

11(15%)

4

14(19%)

11(15%)


Tabulka14
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–stupe kalcifikacíbišníaortyaviscerálníchvtví
(truncuscoeliacus,a.mesentericasuperior,a.mesentericainferior)podlesemikvantitativní
škály(0 4).
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Logistickáregresníanalýza,ICHSjakozávisleprom nná
nezávisleprom nná

OR

CI95%

p

vk[roky]

2,6

1,4 4,8

0,0015

z skóre

1,9

1,1 3,2

0,017

Agatstonovoskóre[AU] 1,6

1,1 2,3

0,029


Tabulka15
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–multivaria níanalýza(logistickáregrese)faktor
ovliv ujícíchvýskytkardiovaskulárníchpíhod(ICHS).


VýznamnékorelaceCACS
parametr

r

p

sérovýalbumin

0.32

0.006

sérováBAP

0.27

0.02

sérovýosteokalcin

0.24

0.03

kortikálníBMD

0.25

0.03

délkadialyza nílé by

0.23

0.05

trabekulárníBMD

0.15

0.16


Tabulka16
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–faktorysouvisejícíseskórekoronárních
kalcifikací(CACS).KorelacebylytestoványSpearmanovýmtestem.


Lineárníregrese,CACSjakozávisláprom nná
nezávisleprom nné

beta

p

délkadialyza nílé by

0.42

<0.001

kortikálníBMD

0.38

<0.001

sérovýalbumin

0.25

<0.05


Tabulka17
Souborpacientlé enýchhemodialýzou multivaria níanalýza(Stepwiseregrese)faktor
ovliv ujícíchskórekoronárníchkalcifikací(CACS).
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Relativnízm naCACS–korelaceužen
parametr

r

p

délkadialyza nílé by

0.51

<0.05

relativnízmnatrabekulárníBMD

0.43

<0.05

celkovýsérovýcholesterol
sérovýalbumin
CRP
relativnízmnakortikálníBMD
korigovanésérovékalcium
sérovýfosfát

0.2
0.18

0.4
0.4

0.19

0.4

0.2

0.4

0.06

0.8

0.03

0.9


Tabulka18
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–faktorysouvisejícísprogresískórekoronárních
kalcifikací(CACS)užen.KorelacebylytestoványSpearmanovýmtestem.



Relativnízm naCACS–korelaceumuž
parametr

r

p

relativnízmnakortikálníBMD

0.41

<0.05

relativnízmnatrabekulárníBMD

0.4

<0,05

korigovanésérovékalcium

0.24

0.2

sérovýfosfát

0.22

0.2

CRP

0.22

0.3

sérovýalbumin

0.14

0.4

délkadialyza nílé by

0.12

0.5

celkovýsérovýcholesterol

0.07

0.7


Tabulka19
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–faktorysouvisejícísprogresískórekoronárních
kalcifikací(CACS)umuž.KorelacebylytestoványSpearmanovýmtestem.
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VýznamnékorelaceAoCS
parametr

r

p

vk

0.37

<0.01

korigovanésérovékalcium

0.32

<0.01

CaPsou in

0.31

<0.01

sérováALP

0.28

0.02

irOC

0.23

0.05

délkadialyza nílé by
iPTH

0.23
0.21

0.05
0.07


Tabulka20
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–faktorysouvisejícíseskórekalcifikacíaortální
chlopnahrudníaorty(AoCS).KorelacebylytestoványSpearmanovýmtestem.



bišníaorta

Parametr

viscerálnív tve

r

p

r

p

diabetesmellitus(trvání)

0.06

0.64

0.45

<0.001

osteoprotegerin

0.22

0.07

0.35

0.003

baseexcess

0.23

0.06

0.32

0.007

délkadialyza nílé by

0.28

0.02

0.31

0.008

LDLcholesterol

0.04

0.72

0.23

0.06

0.20

0.09

bodymassindex

0

0.98

korigovanésérovékalcium

0.17

0.16

iPTH
vk

0.21
0.18

0.17

0.15

0.07

0.06

0.56

0.14

0.03

0.79


Tabulka21
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–faktorysouvisejícísestupnmkalcifikacíbišní
aortyajejíchviscerálníchvtví(truncuscoeliacus,a.mesentericasuperior,a.mesenterica
inferior)hodnocenýchpodlesemikvantitativníškály(0 4).Korelacebylytestovány
Spearmanovýmtestem.
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Logistickáregresníanalýza(závisleprom nná)
nezávisleprom nná
délkadialyza nílé by[roky]

kalcifikaceaorty

kalcifikaceviscerálníchtepen

OR (95%CI)

p

OR

(95%CI)

p

1.18 (1 1.41)

0.05 1.39

(1.03 1.85) 0.028

diabetesmellitus(trvání)[roky] 





1.14

(1.05 1.24) 0.002

BE[mmol/l]





1.41

(1.13 1.76) 0.003




Tabulka22
Multivaria níanalýzavýskytukalcifikacíbišníaortyaviscerálníchvtví.
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3.2.GRAFY
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Graf1
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–vývojkortikálníatrabekulárníminerálníkostní
denzity(BMD)vpodskupinženamuž.StatistickávýznamnosttestovánaWilcoxonovým
testem(***p<0.001v ase)resp.testemMann Whitney(###p<0.001meziskupinami).
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Graf2
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–skórekoronárníchkalcifikacípodleAgatstona
vzávislostinavýskytuischemickéchorobysrde ní(ICHS)aselháníledvin.Statistická
významnosttestovánapomocíANOVA(Kruskal Wallis,p<0.001).
hemodialyzovanípacienti
ICHS+pacientisdokumentovanoukardiovaskulárnípíhodouvminulosti
ICHS pacientibezdokumentovanékardiovaskulárnípíhody
kontrolnísoubory
ICHS+pacientisangiografickyprokázanoukoronárnínemocí
ICHS pacientisdiabetemahyperlipoproteinémiíbezprokázanékoronárnínemoci
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Graf3
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–vývojskórekoronárníchkalcifikací(CACS)a
kalcifikacíaortálníchlopnasousedícíhrudníaorty(AoCS)vpodskupinženamuž.
StatistickávýznamnosttestovánadleWilcoxona(***p<0.001v ase)atestemMann Whitney
(srovnáványrelativnínársty#p<0.05meziskupinami).
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Graf4
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–korelacemezikoronárnímikalcifikacemia
kalcifikacemihrudníaorty(Spearmanvtest,r=0.58,p<0.001).
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Graf5
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–korelacemezikoronárnímikalcifikacemia
kalcifikacemiaortálníchlopn(Spearmanvtest,r=0.29,p<0.05).
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Graf6
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–vztahmezikalcifikacemibišníaorty(stupe 0 4)
askórekoronárníchkalcifikací(ANOVA Kruskal Wallis,p<0.001).
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Graf7
Souborpacientlé enýchhemodialýzou–vztahmezikalcifikacemibišníaorty(stupe 0 4)
askórekalcifikacíaortálníchlopn(ANOVA Kruskal Wallis,p<0.05).
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3.3.OBRÁZKY


A



C


B

Obrázek1
ALinieozna ujítransverzálníchezybederníchobratl,vnichžjemenaBMD.
BVnjšíkivkaohrani ujeoblastkortikálníkostipromeníkortikálníBMD,vnitníkivka
vyzna ujeoblasttrabekulárníkostipromenítrabekulárníBMD.Šipkyukazujíumístní
fantom,kterétvoístandardpropesnoukvantifikaciCaHA(mg/mlkostnítkán)
CŠipkyozna ujíkompresivnífrakturybederníchobratlnasagitálnímezu.
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B


A



C

Obrázek2
ALinievyzna ujítransverzálníezy,vnichžjsoumenykoronárníkalcifikace
BSchémaukazuje asovéintervalyvnichžjeprovádnosnímkování(synchronizacesfází
srde níhocyklu)
CNaezujsoupatrnékalcifikace(charakterumediokalcinózy)vprbhuLADaaorty.
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3.4.PODKOVÁNÍ

Klinické studie byly provedeny na Hemodialyza ním stedisku I. interní kliniky a vCentru
peritoneálnídialýzyI.interníklinikyFNPlze .Zobrazovacívyšeteníajejichhodnoceníbylo
provedenovespoluprácisRadiodiagnostickouklinikouFNPlze .
Za pomoc pi plánování, realizaci a hodnocení studií bych rád podkoval pedevším tmto
kolegm:
Doc.MUDr.SylvieOpatrná,PhD.sejakomjškolitelpodílelanavšechfázíchprezentovaného
výzkumu a vprbhu doktorského studia m neustále motivovala a korigovala. Bez její
spoluprácebytatodizertacenepochybnnevznikla.
Prof.MUDr.KarelOpatrnýJr.,DrSc.psobiljakopednostaI.IKvdobza átkuméhostudia
avstupdo doktorskéhoprogramu miumožnil.Prof.Opatrnýbylvelkýmvzoremazdrojem
inspirace,jehozásluhoujsemsiosvojiltechnikuvdecképráce.
MUDr. Kristina Ohlídalová, PhD. provádla velmi pracné a asov náro né analýzy
obrazovéhomateriáluaposkytovalaodbornoupomocvoblastechradiodiagnostiky,kterépro
mneužnavždyzstanouneproniknutelnouzáhadou.
Za vytrvalou podporu a nezmrnou toleranci nemohu dostate n podkovat své žen
Markét...
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3.5.PODPORAPRÁCE

Vzniktétoprácebylpodporovánznásledujícíchzdroj:
Výzkumný zámr MSM 111400002 “Náhrada funkce ledvin metodami o išování krve a
transplantací”
VýzkumnýzámrMSM0021620819“Náhradaapodporafunkcenkterýchživotndležitých
orgán”
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3.7.SEZNAMZKRATEK

ABD
ACP
ALP
AoCS
AS
AU
BAP
BMD
BMP
BSP
Ca
CACS
CaHA
CAPD
CBFA
CRP
CT
CX
DPA
DPD
DXA
DYP
EBCT
ENPP1
ESRD
Gla
HD
HTBD
HU
ICHS
IL
IMT
IVUS
LAD
LM
LTBD
M CSF
MGP
NKF DOQI
OCN
OPG
OPN


adynamicbonedisease
amorphouscalciumphosphate
alkalinephosphatase
aorticcalcificationscore
Agatstonscore
Agatstonunits
bonealkalinephosphatase
bonemineraldensity
bonemorphogenicprotein
bonesialoprotein
calcium
coronaryarterycalcificationscore
calciumhydroxyapatite
continuousambulatoryperitonealdialysis
core bindingfactoralpha
C reactiveprotein
calcitonin
circumflex(coronaryartery)
dualphotonabsorptiometry
deoxypyridinolin
dualx rayabsorptiometry
pyridinolin
electronbeamcomputedtomography
ektonukleotidpyrofosfatázou
end stagerenaldisease
 carboxyglutamicacid
hemodialysis
high turnoverbonedisease
Hounsfieldunits
ischemickáchorobasrde ní
interleukin
intima mediathickness
intravascularultrasound
leftanteriordescending(coronaryartery)
leftmain(coronaryartery)
low turnoverbonedisease
macrophage colonystimulatingfactor
matrixGlaprotein
NationalKidneyFoundation–DialysisOutcomeQualityInitiative
osteocalcin
osteoprotegerin
osteopontin
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P
PTH
qCT
RANKL
RCA
RT PCR
TNF
TRAP
VSMC

phosphate
parathyroidhormone
quantitativecomputedtomography
receptoractivatorNF Bligand
rightcoronaryartery
realtime polymerasechainreaction
tumornecrosisfactor
tartrate resistantacidicphosphatase
vascularsmoothmusclecell
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