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ABSTRAKT 
 

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede k řidnutí kostní hmoty, ke 

zvýšené křehkosti kostí a zvýšenému riziku vzniku zlomenin. Patofyziologie 

tohoto onemocnění je multifaktoriální. Osteoporózou trpí okolo 13 -18% ţen a 

4 - 8% muţů České republiky nad padesát let a prevalence neustále stoupá.  

 

Diagnóza osteoporózy má určit příčinu úbytku kostní hmoty, ale často 

nesprávně se omezuje pouze na osteodenzitometrické vyšetření (DEXA). Pro 

diagnostiku osteoporózy je nezbytné komplexní vyšetření, které se rozděluje na 

klinické, zobrazovací a laboratorní. 

K rozvoji osteoporózy přispívá i dlouhodobá léčba antiepileptiky – enzymovými 

induktory (AE-IND).  

 

Do vyšetřovaného souboru bylo zařazeno 18 muţů dlouhodobě léčených 

AE-IND. U těchto pacientů bylo vyšetřena hustota kostního minerálu (BMD) a 

markery týkající se kostního metabolismu. Na základě výsledků bylo zjištěno, 

ţe tito muţi mají niţší hodnoty BMD a tím zvýšené riziko rozvoje osteoporózy. 
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ABSTRACT 
 

Osteoporosis is a bone tissue disease, which leads to decrease in bone 

density, increased bone fragility and a higher risk of fracture. Pathophysiology 

of this disease is multifactorial. About 13 – 18 % of women and 4 – 8 % of men 

50 and over in the Czech Republic suffer from osteoporosis and the prevalence 

is still increasing.  

 

The diagnosis of osteoporosis should establish   the cause of bone density 

decrease, but it is very often simply reduced to using osteodensitometric 

examination only.  The diagnosis of osteoporosis requires a complex 

examination including clinical, visual and laboratory part. . 

A long-time treatment with antiepileptic drugs – inductors of hepatic enzymes 

(AE-IND) also contributes to osteoporosis progress. 

 

18 men  treated with AE-IND for a long time were included in the group 

investigated. Bone mineral/mass density (BMD) and markers with relation to 

bone metabolism were examined in these patients. Based on these results it 

was discovered that these men have lower BMD and therefore a higher risk of 

osteoporosis development. 
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Seznam použitých zkratek  
 

AE-IND antiepileptika – enzymové  induktory 

AMPA amino-3hydroxy-5-methyl-4-isoxazol  propionová kyselina 

BMD denzita kostního minerálu (bone mineral/mass density) 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

CBZ  karbamazepin  

CPS  epilepsie se záchvaty s loţiskovou symptomatologií 

CSF  kolonie stimulující faktor (colony stimulating factor) 

CT  počítačová tomografie 

DHEA – S dehydroepiandrosteron sulfát  

EEG elektroencefalogram 

FSH  hormon stimulující folikuly  

GABA kyselina gama-aminomáselná 

GM  grand mal 

GTCS záchvat s generalizovanými tonicko-klonickými křečemi („grand mal“) 

LH  luteinizační hormon  

LTG lamotrigin  

M-CSF  faktor stimulující makrofáfy (macrophage colony-stimulating factor  

MR magnetická rezonance 

MSTL  mesiotemporální 

MTLE  mesial temporal lobe epilepsy 

NMDA N-methyl-D –aspartát 

PB fenobarbital 

PET pozitronová emisní tomografie (Positron Emission Tomography) 

PHT fenytoin  

PRL  prolaktin  

PRM primidon  

PTH  parathormon 

PTHrP  peptid příbuzný parathormonu (parathyroid hormone-related protein) 

PSW mnohočetný hrot-vlna (poly spikes-waves) 

RANKL   receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand 

SHBG  globulin vázající pohlavní hormon 
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SPECT jednofotonová výpočetní emisní tomografie (Single Photon Emission 

Computed  Tomography ) 

SW komplex hrot-vlna ( spikes-waves) 

TGF – B  transformující růstový faktor - beta (transforming growth factor beta) 

TMP topiramat  

TP temporoparietální 

TSH  thyreotropin  

VPA valproat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordinace.cz/laboratorni-hodnoty/223/
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1. Úvod a cíl práce 

Terapie antiepileptiky (AE) patřících mezi enzymatické induktory (AE-IND), je 
spojena se zvýšenou biodegradací řady xenobiotik (léků) a některých 
endogenních látek. AE-IND navozená enzymatická indukce má z klinického 
hlediska svá specifika :  
a  /  četné lékové interakce a  
b / neţádoucí účinky s vazbou na enzymatickou indukci (tzn.: u nemocného 
uţívajícího AE-IND můţe - mimo jiné - dojít k narušení homeostázy steroidních 
hormonů, hormonů štítné ţlázy a vitaminu D ).  
Mezi významné  AE-IND v neurologické praxi patří  fenobarbital (PB), primidon 
(PRM), fenytoin (PHT) a karbamazepin (CBZ). Niţší schopnost enzymatické 
indukce mají i některá nová AE. 
Přestoţe je poměrně dlouho známo, ţe se neţádoucí účinky AE mohou týkat 
téţ kostí, existuje k této problematice jen několik málo systematických studií. 
Lze však uzavřít, ţe více neţ polovina pacientů, kteří dlouhodobě uţívají AE, 
trpí buď klinicky manifestní nebo i subklinickou osteopatií indukovanou těmito 
léky. Je známo (a bylo opakovaně publikováno), ţe se v souvislosti s 
podáváním starších AE, PB a PHT, častěji vyskytuje rachitida a osteomalacie. 
Další studie přinesly důkazy o tom, ţe dlouhodobá léčba AE můţe vést k 
urychlenému odbourávání kostní hmoty a můţe tak zvýšit riziko zlomenin. 
Nejvyšší sklon k rozvoji "s antiepileptiky asociované osteomalacie"  vykazují 
ţeny po menopause, starší muţi, děti, nemocní v dlouhodobé ústavní péči, 
riziko stoupá s délkou AE terapie a kombinací AE.  
První patofyziologické představy o příčinách "s antiepileptiky asociované 
osteomalacie" se v případě AE-IND opíraly o poruchu metabolismu vitaminu D, 
resp. AE-IND navozený zvýšený metabolismus 25-hydroxycholecalciferolu, 
nekonstantně i 1,25-dihydroxycholecalciferolu, s následnou hypokalcemií a 
hyperparathyroidismem.   Jsou uvaţovány i jiné mechanismy alterace 
metabolismu kalcia. Neméně významnou roli v etiopatogenesi "s AE 
asociované osteomalacie" můţe mít téţ změna hormonální homeostásy. 
Význam hormonálních změn v kontextu s kostním metabolismem potvrzují 
následující fakta: 
Pokles koncentrace dehydroepiandrosteronu (DHEA)-sulfátu, či vzestup 
koncentrace globulinu vázajícího pohlavní hormon (SHBG) má prognostický 
význam pro stanovení rizika fraktur.  
Patofyziologie "s AE asociované osteomalacie" je multifaktoriální a ne zcela 
objasněná. Klinickým faktem zůstává mírně zvýšené riziko fraktury v souvislosti 
s AE medikací. 
 
Cílem studie byla analýza souboru epileptiků dlouhodobě léčených AE-IND 
s ohledem na kostní denzitu a některé klinické a laboratorní ukazatele, které 
dle literárních údajů souvisí s patofyziologií metabolických osteopathií u 
epileptiků. 
 

Jelikoţ vyšetření zaměřené na osteologické účinky dlouhodobě podávaných 
AE provádí minimum neurologů, je třeba vzhledem k této situaci zdůraznit 
nutnost vyšetřit stav skeletu u všech dětí i dospělých pacientů jiţ před 
zahájením dlouhodobé léčby s AE. Doporučené postupy pro diagnostiku a 
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léčbu, které by vycházely z celostátního i mezinárodního konsensu, však u 
osteopatie indukované AE dosud chybějí.  
Proto hlavním cílem této práce bylo nejen na základě analyzovaného souboru 
potvrdit vliv AE-IND na denzitu kostního minerálu (BMD), ale i upozornit 
odbornou a širší veřejnost na nezbytnost klinického vyšetření na začátku a 
v průběhu léčby AE-IND. 
 
Přínos mé práce by měl spočívat v podání uceleného přehledu o patofyziologii  
a efektu AE na kostní denzitu a s tím spojenou „osteopathii antiepileptica“.  
 

2. Teoretická část 

2.1. Charakteristika onemocnění - Epilepsie 

Epileptický záchvat je vyvolán masivní spontánní synchronizovanou excitací 
větší populace neuronů, která vede k lokalizované nebo generalizované 
aktivaci motorických (křeče), senzorických (smyslové vjemy), vegetativních 
(např. slinění), nebo komplexních (kognitivních, emocionálních) funkcí. Za 
normálních okolností přenášejí mozkové buňky elektrické vzruchy dokonale 
regulovaným systémem. Nemocní epilepsií však zaţívají okamţiky, kdy velké 
mnoţství mozkových buněk je aktivováno najednou. Tento nekontrolovaný 
výboj má širokou paletu příznaků - od pouhého prázdného pohledu aţ po ztrátu 
vědomí provázenou křečemi. Tyto stavy se nazývají epileptické záchvaty. 
Ojedinělý epileptický záchvat ještě nemusí znamenat epilepsii, epileptické 
onemocnění je definováno opakujícími se záchvaty. Ve skutečnosti pouze 
čtvrtina z těch, kteří měli jeden záchvat, bude mít během tří let další epileptické 
záchvaty. V součastné době je známo více neţ 20 typů epileptických záchvatů 
a téměř 30 epileptických syndromů. 
Epileptické záchvaty mohou nastupovat lokálně, (např. v levém gyrus 
praecentralis - pravé nohy) tzv. parciální záchvat. Odsud se mohou rozšířit na 
celý gyrus praecentralis – např. tzv. Jacksonovy záchvaty. Pacient ještě 
nemusí ztratit vědomí (záchvat s jednoduchou symptomatologií), ale rozšíří-li 
se záchvat na druhou polovinu těla, pacient vědomí ztrácí (parciální záchvat se 
sekundární generalizací). Primárně generalizované záchvaty jsou spojeny se 
ztrátou vědomí (generalizovaný záchvat s komplexní symptomatologií). Určité 
typy záchvatů (absence) mohou také vést k izolované ztrátě vědomí, např. bez 
motorických symptomů. 
Můţe se ovšem vyskytnout i epileptický záchvat, který souvisí např. s nízkou 
hladinou cukru v krvi (obvykle u lidí léčených s cukrovkou) nebo v rámci cévní 
mozkové příhody. Záchvat můţe vyvolat i změna hladiny minerálů v krvi. Pak 
se sice jedná o epileptické syndromy, nikoliv však o onemocnění epilepsií.  
Epilepsie  představuje nejčastější neurologické onemocnění a to jak u 
dospělých, tak i dětských pacientů. Vyskytuje se po celém světě bez ohledu na 
věk, rasu, zeměpisnou polohu a socioekonomickou strukturu. V rozvinutých 
zemích je incidence nových případů  24-53 na 100 000 osob za rok, prevalence 
je asi 4-8 / 100 tisíc. V méně rozvinutých zemích je incidence zhruba 110-190 / 
100 tisíc. Obecně je incidence největší u dětí  (zejména v prvních měsících 
ţivota) , klesá  v dospělém věku a opět roste ve stáří (nad 70 let). Průměr  
statistik ukazuje, ţe asi 1-1,5 % populace trpí epilepsií. Výskyt je poněkud větší 
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v muţské populaci. Pravděpodobně více neţ 50 % nemocných má parciální 
záchvaty, lokalizačně vázané epilepsie a epileptické syndromy se vyskytují u 
50-60 % epileptické populace. Současně je třeba pamatovat na dalších asi 5% 
jedinců v populaci, kteří jsou v průběhu ţivota postiţeni ojedinělým 
epileptickým záchvatem a kteří tak nesplňují jedno z hlavních kritérií pro 
diagnózu epilepsie - opakování záchvatů. Především pro svou četnost tak 
představuje toto onemocnění v kaţdé společnosti významný zdravotnický a 
současně i sociální problém.  
Epilepsie (padoucnice) jako nemoc postihující lidstvo od nepaměti byla díky 
dramatickému průběhu epileptických záchvatů u části postiţených v popředí 
lékařského zájmu jiţ od nejstarších dob. Slavný Hippokratův spis o "morbus 
sacer" z doby kolem roku 400 před naším letopočtem jako první podrobně 
pojednával o epileptickém onemocnění - "nemoci jako kaţdé jiné". V průběhu 
věků však mnohdy byla epilepsie laickou i odbornou veřejností nahlíţena spíše 
jako "morbus demoniacus" a jako s "ďáblem posedlými" bylo s epileptiky 
nakládáno. Záchvaty byly dlouho povaţovány za trest boţstev. Jedno z 
označení hovoří o epilepsii jako o „Herkulově nemoci“. Prvním pacientem měl 
být podle legend právě bájný Herkules. Chorobou trpěla celá řada velkých 
osobností dějin. Patřil k nim například Sokrates, Alexandr Veliký, Julius Caesar, 
Dante Alighieri, George Byron, Moliere, Dostojevskij, Vincent van Gogh nebo 
Napoleon. Náboţenství vysvětlovalo epilepsii dvěma naprosto opačnými 
příčinami. Záchvaty byly podle jedné z interpretací známkou posednutí ďáblem, 
podle druhé spíše osvícení duchem svatým. Podstatu epilepsie se přitom 
podařilo poodhalit jiţ ve 4. století před naším letopočtem. Jako první tehdy byla 
vyslovena myšlenku, ţe příčina epilepsie tkví v mozku. Původcem záchvatů 
podle této myšlenky bylo slunce, zima a vítr, které mění konzistenci mozkové 
tkáně.  
Prakticky aţ dvacáté století znamenalo zásadní zlom v péči o epileptické 
pacienty se zavedením racionální farmakoterapie, potvrzením účinnosti 
operační léčby u farmakorezistentních epileptických pacientů a definitivním 
vznikem epileptologie jako neurologické subspecializace. Podobně jako 
v jiných oborech i v klinické epileptologii můţeme v posledních zhruba deseti 
letech pozorovat řadu podstatných změn, které mnohdy zásadně modifikují 
zaběhnuté diagnostické a terapeutické postupy. Dřívější nazírání epilepsie (či 
přesněji epileptických syndromů), jako nemoci prakticky neléčitelné u 
významné části pacientů, se mění zejména se zaváděním nových AE do běţné 
klinické praxe a současně s renesancí epileptochirurgických terapeutických 
zákroků [ 1,2,3,5,6,7,9,10,11,24 ] . 
. 

2.1.1. Příčiny a rizikové faktory epilepsie 

Epilepsie má mnoho příčin, ale ve více neţ polovině případů je příčina 
epilepsie neznámá.  Můţe být vrozená nebo získaná (způsobena úrazem, 
porodním traumatem, nádorem mozku, atd.). Pro pochopení vlastní nemoci je 
nutno vycházet z třech článků představovaných  epileptickým loţiskem, 
zvýšenou záchvatovou pohotovostí a epileptogenním podnětem. O 
symptomatické epilepsii mluvíme tehdy, je-li její příčina známa, u idiopatické 
příčina známa není, ale je velmi pravděpodobná genetická příčina, u 
kryptogenní epilepsie  příčina sice není známa, ale předpokládají se 
strukturální změny. U některých lidí můţe vyvolat epileptický záchvat nízká 
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hladina cukru v krvi (hypoglykemie) a nízké hladiny určitých nutričních látek, 
například hořčíku a vitaminů B. I u lidí, kteří epilepsii nemají, můţe vyvolat 
epileptiformní záchvat nedostatek spánku, velké mnoţství alkoholu, stres nebo 
některá nemoc. Epilepsie se můţe objevit v kaţdém věku, nejčastěji začíná v 
časném dětství a ve stáří (po 60. roce). V kaţdém věkovém období se uplatňují 
jiné příčiny. V dětství jde nejčastěji o vrozené genetické dispozice. U dospělých 
je častěji podkladem nádor, trauma, stavy po cévních mozkových příhodách, 
alkoholismus. Příčinou také můţe být virový či bakteriální zánět mozku. 
Záchvaty se mohou objevit v akutním stadiu základního onemocnění či po delší 
jako pozdní následek. 
Z hlediska etiologie se dnes uvádějí základní dva okruhy příčin, které se mohou  
vzájemně kombinovat : 

• Faktory genetické 

Genetických příčin je evidentně mnoho a  mohou být zakódované na více 
chromozomech. Popisují se tři typy dědičnosti epilepsie: 
 

 Autozomálně dominantní dědičnost – nemoc se dědí v několika 
generacích a přenáší se z postiţné osoby na potomstvo s 50 % 
pravděpodobností. Příznaky choroby u tohoto typu zpravidla nejsou tak 
těţké a začínají později neţ u recesivní  dědičnosti. Na celulární úrovni 
je nacházen narušený povrch buňky (změny integrálních, ale i 
strukturálních proteinů,  např. kolagenu) a to spíše neţ abnormality 
cytosolových enzymů. Gen můţe mít nedostatečnou penetraci a pak je 
přenášen některými potomky, aniţ by se manifestovaly nějaké příznaky 
nemoci. Příkladem je noční frontální epilepsie s mutací genu pro 
nikotinový acetylcholinový receptor lokalizovaný na q-raménku 20. 
chromozomu. 

 
 Autozomálně recesivní dědičnost – ta se můţe manifestovat tehdy, kdyţ 

obě alely na jednom lokusu jsou defektní. Proto také jsou příznaky těţší 
a mají ranější začátek neţ u dominantního typu dědičnosti. Častěji se 
zde objevují záchvaty  i psychická retardace. V neuronech jsou častěji 
nacházeny enzymopatie. Téměř ve všech případech jsou oba rodiče 
heterozygotními přenašeči a je zde 25 % pravděpodobnost přenosu na 
sourozence. Příkladem je progresivní myoklonická epilepsie typu 
Unvericht Lundborg, kde byla nalezena mutace na chromozomu 21 q. 

 
 Recesivní dědičné znaky přenášené X chromozomem – na X  

chromozom vázané infantilní spazmy se vyskytují pouze u muţského 
pohlaví, jsou spojeny s encefalopatií a léze byla lokalizována na lokus 
na chromozomu Xp  11.4. 

 
Jestliţe jeden z rodičů trpí epilepsií, stoupá pravděpodobnost, ţe dítě bude 
epileptik na 5 %, pokud jsou oba rodiče postiţeni záchvaty, pak stoupá 
pravděpodobnost na 10 % - to platí pro symptomatickou  epilepsii. Jde-li o tzv. 
idiopatickou epilepsii rodičů, pak stoupá pravděpodobnost u dětí o dalších 5 % 
( tj. na 10 %,  eventuelně na 15 % ) [1,2,3,12,24,25,27]. 
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Příčinami či usnadňujícími faktory - mimo genetických defektů – mohou dále 
být: malformace a traumata mozku (gliová jizva, resp. glióza), nádory, krvácení 
nebo abscesy. Také otravy (především alkohol), záněty, horečka, otoky buňek, 
osmotické svrašťování buněk, hypoglykémie, hypomagnézie, hypokalcémie, , 
ischemie nebo hypoxie. Opakovaná dráţdění (např. blikající světlo) mohou 
vyvolat nebo usnadnit vznik záchvatu. Excitační vlivy jsou potlačovány 
inhibičními neurony, např. GABA-neurony. Kyselina gama-aminomáselná 
(GABA) je tvořena za pomoci glutamátdekarboxylázy (GD), enzymu, který 
potřebuje kofaktor pyridoxalfosfát (vitamin B6), nedostatek vitaminu B6 nebo 
sníţená afinita enzymu pro vitamin B6 usnadňují vznik epilepsie. 

• Faktory získané (negenetické faktory) 

 
Představují široké etiologické spektrum endogenních a exogenních nox 
působících v prenatálním, perinatálním či postnatálním období. 

 Prenatální faktory postihují mozek v průběhu jeho neurogeneze a 
způsobují vývojové dysplázie, které jsou často příčinou epileptického 
onemocnění. Můţe se jednat o infekce či toxické látky, vědomě nebo 
nevědomě uţívané matkou. Jejich vlivem dochází k poruchám migrace,  
špatnému umístění neuronů  a k jejich špatnému propojení, které se 
v horším případě projeví strukturální změnou mozku (často zjistitelnou 
na magnetické rezonanci (MR), později pak změnou funkční  (zjistitelnou 
elektroencefalogramem (EEG), pozitronovou emisní tomografií (PET), 
jednofotonovou výpočetní emisní tomografií (SPECT) . Takto postiţená 
tkáň je náchylná k tvorbě epileptických výbojů a následné epileptogenezi 
s rozvojem epilepsie jako nemoci. Mezi poruchy migrace patří  na  
příklad pachygyrie, isencefalie, agyrie, mikropolygyrie, páskové 
heterotopie, zdvojený  kortex, mikroskopické dysplazie. 
K neuroektodermální dysplazii  patří tuberózní skleróza, Sturge-
Weberova nemoc, meningo-encefalo-angio-neurinomatóza.  Mezi tzv. 
ostatní malformace patří  otevřené operkulum, schizencefalie, 
hemimegaencefalie. 

 
 Perinatální faktory: nejvýznamnějším rizikem je hypoxické poškození 

mozku v průběhu porodu, nejvíce  postihující hippokampální a 
temporální, méně mozečkové struktury. Méně často se objevuje 
mozkové krvácení, mechanické poškození při průchodu úzkými 
porodními cestami,  poranění způsobené kleštěmi, infekce a aktuální 
poruchy metabolismu matky a novorozence. 

 
 Postnatální faktory vyvolávají sekundární epilepsie. Nejčastější příčinou 

sekundárních epilepsií jsou cévní postiţení mozku, nádorová 
onemocnění, encefalopatie  (nejčastěji toxometabolické), traumata a 
infekční onemocnění  mozku. 

V časné fázi ischemické cévní mozkové příhody je  obvyklou příčinou  akutní 
ischémie, kdy se na vzniku epileptogenní léze podílí neuroexcitotoxické 
působení glutamátu.  V pozdějších  fázích hojení cévní příhody je dominující 
příčinou krvácení (resp.hemosiderin spouštějící toxický vliv glutamátu po 
resorpci hematomu). Následné epileptické záchvaty se objevují nejčastěji do 
jednoho roku po cévní příhodě. V případě cévních malformací se na vzniku 
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epilepsie či epileptického záchvatu můţe podílet ischémie při steal fenoménu u 
AV zkratu, krvácení z malformace či aneuryzmatu a v neposlední řadě 
mechanické dráţdění okolní tkáně při pulzaci abnormálně lokalizované a 
konfigurované cévy. 
Nádorová onemocnění jsou odpovědná za 10-15 % epilepsií dospělého věku. 
Způsobují epileptické záchvaty poškozením mozkové tkáně, útlakem nebo 
naopak dráţděním okolní tkáně a částečně i toxometabolicky při svém 
rozpadu. Pro nádory je typické, ţe pomalu rostoucí a převáţně benigní nádory 
jsou podstatně více epileptogenní neţ rychle rostoucí maligní nádory, existuje  
nepřímá úměra mezi malignitou a epileptogenností nádoru. Epileptické 
záchvaty po operacích  nádorů jsou  způsobeny pooperačními jizvami, 
vyvolávajícími v sousedství operačního pole změny neuronálních propojení i 
vlastní struktury mozkové tkáně. Epileptogenně můţe působit i změna struktury 
a metabolismu mozkové tkáně po chemoterapii a radiační terapii, která 
samozřejmě nepostihne jen tumor, ale i více či  méně okolní, do té doby 
zdravou, nádorem nepostiţenou tkáň. Riziko je největší do 1-2 roků po operaci 
a asi do 5  let po ozáření. 
Poranění mozku a úrazy hlavy jsou méně častou příčinou. O tom, zda se po 
úraze hlavy rozvine epilepsie, rozhoduje zejména závaţnost poranění. 
Například po poranění s průnikem předmětu do lebky a mozku je riziko 30-50 
%. Vysoké je téţ u krvácení do hlavy a zhmoţdění mozku. Naproti tomu běţný 
úraz hlavy a otřes mozku (s bezvědomím kratším neţ půl hodiny) neznamená 
vyšší riziko rozvoje záchvatů. V kaţdém případě preventivní podání 
odpovídající léčby (AE) po úrazu neovlivní to, zda se epilepsie rozvine. 
Záchvaty se nejčastěji objeví v průběhu prvního roku, v 70 % do 2 let od úrazu, 
moţný je i pozdější začátek. Pokud se záchvat objeví hned v prvním týdnu po 
úrazu, neznamená to vţdy, ţe se záchvaty budou opakovat později, a ani v 
tomto případě nemusí být nasazena dlouhodobá léčba. Poranění  mozku můţe 
způsobit z časového hlediska buď časnou, nebo pozdní, posttraumatickou 
epilepsii. Pozdní záchvaty jsou důsledkem epileptogeneze, a nejde tedy o 
nahodilé ojedinělé záchvaty, ale epilepsii jako nemoc, která se v poškozené 
tkáni rozvinula. Profylaktickým podáním AE není moţné potlačit rozvoj 
epileptogeneze, ty mohou pouze zabránit vzniku vlastního epileptického 
záchvatu. Mezi nádory vyvolávající epileptický záchvat  patří : astrocytom 
(pilocytický či fibrilární), pleiomorfní xantoastrocytom, dále oligodendrogliom, 
gangliogliom a gangliocytom.  
Epilepsie  vyvolaná toxicko-metabolickým postižením mozku způsobeným 
poţíváním alkoholu. Alkohol můţe působit jak mírně antikonvulzívně, tak i 
výrazně prokonvulzívně. Zatímco u dospívajících pacientů  se mohou objevit 
záchvaty po poţití alkoholu (často však ve spojitosti s deprivací spánku), u 
starších dospělých -  pravidelných pijáků– mohou být epileptické záchvaty aţ 
status epilepticus vyvolány náhlou abstinencí (jde vlastně o projev „rebound“ 
fenomenu).  Chronické poţívání většího mnoţství alkoholu způsobuje na druhé 
straně řadu neurologických chorob a poškození mozku, jejichţ součástí bývají 
epileptické záchvaty.  
Epileptické záchvaty se mohou vyskytnout asi u 1/3 nemocných s akutním 
selháním ledvin, u chronického selhávání je  příčinou uremická encefalopatie,  
způsobená hypertenzí, elektrolytovým rozvratem, vysokou hladinou 
neodstraněných  endotoxických látek, působením pouţitých léků a častými 
infekcemi.  
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Mezi nejčastější metabolické změny, způsobující epileptické záchvaty, 
můţeme zařadit hypoglykemii a méně epileptogenní hyperglykemii, kdy 
epileptické záchvaty jsou častěji parciální, zejména u starších jedinců 
v neketotické fázi. Z iontových změn, vyvolávajících epileptické záchvaty, jsou 
nejčastěji hypo- a hyperkalcemie, hypomagnezie (při poruše metabolismu 
elektrolytů je sníţená schopnost obnovit intracelulární koncentraci draslíku a 
z neuronu odstranit sodík, to vede k nerovnováze iontů a k další depolarizaci 
membrány).  
Excitabilitu neuronů a tím i proepileptický efekt mohou mít hormony. Nejdéle 
známý je v tomto směru efekt estrogenů. Antiepilepticky naproti tomu působí 
progesteron, u dětí pak kortikotropin a kortizol . 
Infekční onemocnění mozku mohou rovněţ vyvolat časné a pozdní projevy 
epilepsie. V časné fázi se jedná  o  akutně  vzniklé epileptické záchvaty nebo 
následně probíhající epileptogenezi se vznikem epilepsie jako nemoci. 
Postinfekční epilepsie jsou  charakteristické svou špatnou kompenzovatelností 
a léčitelností. Negativní roli  při vzniku epileptického záchvatu  nebo rozvoji 
epilepsie můţe hrát i očkování. Je proto vhodné načasovat očkování  u 
nemocných s epilepsií  do  doby dobré  kompenzace onemocnění a po dobu  
předpokládané postvakcinační reakce korigovat antiepileptickou  medikaci 
s ohledem na moţnost dekompenzace epilepsie  dané  zátěţí organismu 
očkováním [1,3,5,11,12] . 
Následující faktory zvyšují u lidí riziko vzniku epilepsie: 
 

 kojenci se záchvaty v prvním měsíci jejich ţivota  
 kojenci, kteří jsou příliš malí vzhledem na jejich vývojový stupeň 
 abnormální uspořádání cév v mozku  
 krvácení do mozku  
 mozkové nádory  
 osoby, které utrpěly zranění hlavy se ztrátou vědomí a s jedním nebo 

vícerými příznaky z následujících:  
 

o ztráta vědomí delší neţ 30 minut  
o porušení paměti po úrazu 
o slabost nebo poškozená koordinace zjištěná neurologickým 

vyšetřením  
o zlomeniny lebky 

 infekce centrálního nervového systému jako například meningitida, 
encefalitida  

 mozková obrna  
 mentální retardace  
 Alzheimerova nemoc  
 komplikovaný horečnatý záchvat  
 cévní mozková příhoda  
 nadměrné uţívání alkoholu 
 uţívání drog  
 výskyt epilepsie nebo horečnatých záchvatů v rodině 
 roztroušená skleróza mozkomíšní 
 záchvaty objevující se několik dní po úrazu hlavy (časné 

posttraumatické záchvaty)  [7]       
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2.1.2. Klasifikace epileptických záchvatů, průběh 
onemocnění   [1,2,3,4,6,11,15,26]     

V klasifikaci epileptických záchvatů a epileptických syndromů a epilepsií panuje 
nejednotnost, která je dána především rutinním pouţíváním starší popisné 
klasifikace epileptických záchvatů a současně řadou aktuálních poznatků 
z oblasti genetiky, detailních morfologických a funkčních paraklinických 
vyšetření, které dále upřesňují charakteristiku nemoci daného jedince a vztahu 
záchvatu k příčině, léčitelnosti a prognózování. Všechny tyto faktory jsou 
zohledněny  v novější klasifikaci epilepsií a epileptických syndromů. 
V současné době  vedle sebe existuje několik na sobě nezávislých klasifikací 
záchvatů (klasická, mezinárodní, sémiologická, anatomická ), z nichţ kaţdá má 
určité přednosti a úskalí. Výhodou dnes jiţ oficiálně  neplatné  klasické 
klasifikace je její jednoduchost a srozumitelnost. Rozlišení na velký epileptický 
záchvat (grand mal), malý epileptický záchvat (petit mal),  fokální jacksonský  a  
psychomotorický záchvat do určité míry vystihovalo hlavní příznaky záchvatu a 
mělo svůj význam i z hlediska prognostického a posudkového, na druhé straně 
bylo nepřesné. 
Klasifikace záchvatů, vycházející z popisu klinických projevů pozorovatelných 
na pacientovi bez ohledu na veškeré další souvislosti, je v současné době 
nedostačující. Pro svou jednoduchost je však dosud v praxi hojně pouţívaná.  
Klasifikace sémiologická (popisná) vychází především z hodnocení těchto 
hlavních komponent záchvatu : vědomí, senzorické příznaky, motorické 
projevy, vegetativní příznaky. Kromě formy záchvatu je kladen důraz na 
somatotopickou lokalizaci a evoluci záchvatu. Předpokládá, ţe většina přesně 
popsaných a definovaných záchvatů je projevem určitého specifického 
epileptického syndromu a neumoţňuje přesnější diferenciaci pomocí  EEG 
křivky.  
Anatomická klasifikace je vyuţívána v předoperační diagnostice, není  určena 
pro běţné praktické pouţití. Z pohledu lokalizace dělení na fokální a 
generalizované záchvaty není zcela logické (při předpokladu ţe 
pravděpodobně všechny záchvaty jsou primárně loţiskové). Stejně tak dělení 
na idiopatické (primární) a sekundární se nedá rovněţ  plně uplatnit, protoţe 
řada tzv. symptomatických (sekundárních) epilepsií splňuje charakteristiky 
epilepsií řazených do skupiny idiopatických. Dále je otázkou vhodnost termínu 
kryptogenní, v dřívějších klasifikacích běţně pouţívaný, který charakterizuje 
epilepsie  s předpokládanou, ale současnými  vyšetřovacími metodami 
nezjistitelnou  sekundaritou.  
Všechna uvedená dělení a klasifikace mají své výhody a zároveň i nevýhody a 
zřejmě proto ještě dosud nedošlo k celosvětové shodě, která klasifikace a 
dělení jsou nejvhodnější.  
Dalo by se tedy říct, ţe v současné době je oficiálně platnou a obecně 
uţívanou klasifikací  
Mezinárodní klasifikace epilepsií, epileptických syndromů a záchvatových 
poruch vztažených k určitým chorobám ( International Classification of 
Epilepsies, Epileptic Syndromes,  and Related Seizure Disorders (ICEES) ).  
Zde jsou epilepsie charakterizovány EEG změnami, etiologickými aspekty, 
prognózou, lokalizací epileptických změn a věkem. Tato klasifikace není  
uzavřena, neustále se přiřazují další,  přesněji specifikované syndromy. 
Současně však získáváním nových genetických informací, informací z EEG 
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monitorování a informací z nových zobrazovacích metod vede 
k přehodnocování struktury této klasifikace. Ve snaze o přehlednost a 
srozumitelnost se začíná povaţovat za vhodné třídění podle věku a následné 
podtřídění podle lokalizace. Dalším kritériem by měla být prognóza. 
 

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE EPILEPSIÍ A EPILEPTICKÝCH SYNDROMŮ 

(ICEES, 1989) 
 
Podobně jako předchozí mezinárodní klasifikace dělí i tato záchvaty na dvě 
hlavní skupiny : parciální epilepsie a epileptické syndromy a generalizované 
epilepsie a epileptické syndromy. Zároveň - zásadně dle etiologie - rozlišuje 
epilepsie a epileptické syndromy  symptomatické a idiopatické. Pojem 
symptomatický znamená, ţe epilepsie nebo syndrom má přesně definovanou, 
známou příčinu. Pojem „idiopatický“ představuje ty epilepsie a syndromy, 
jejichţ etiologie není známa a je pravděpodobný genetický, respektive dědičný 
podklad onemocnění. Idiopatické epilepsie a syndromy v této klasifikaci jsou 
charakterizovány mimo jiné věkově vázaným počátkem, klinickými a 
encefalografickými charakteristikami, které jsou více či méně specifické pro 
daný typ epileptického syndromu. Dále se zde pouţívá pojem „kryptogenní,“ 
kdy epilepsie nebo syndrom má pravděpodobně „symptomatickou“ příčinu, ta 
ale není známa. 
 

1. Parciální, fokální epilepsie a epileptické syndromy 
1.1. Idiopatické (věkově  vázaný  počátek) 

 Benigní epilepsie s rolandickými nebo centrotemporálními  hroty 
(BERS, BECTS) 

Poměrně častý věkově vázaný epileptický syndrom klinicky se 
projevující především záchvaty s motorickou symptomatikou, 
moţné jsou i sekundárně generalizované záchvaty. Prognóza 
syndromu je dobrá, většina pacientů nevyţaduje antiepileptickou 
léčbu. 

 Dětská epilepsie s okcipitálními záchvaty 
V současné době označovaná jako benigní dětská okcipitální 
epilepsie. Má dvě formy, časnou a pozdní („early-onset“ a „late-
onset“).  

 Primární „reading“ epilepsie ( tzn. epilepsie provokovaná čtením) 
V současné době se do této skupiny řadí epilepsie s reflexní 
sloţkou, záchvaty jsou vyvolávány specifickými stimuly(vizuální, 
muzikogenní, somatosenzorické a další).  

 Autozomálně dominantní noční frontální epilepsie (ADNFLE) a 
familiární temporální epilepsie 

1.2. Symptomatické 

 Chronická progresivní epilepsia partialis kontinua ( Koţevnikovův 
syndrom)  

 Syndromy charakterizované specifickými vyvolávajícími faktory 
Do této skupiny nejsou ještě zařazeny parciální epilepsie sekundární 
etiologie se vztahem k určité specifické oblasti mozku. K tomuto 
upřesnění vedl rozvoj zobrazovacích metod, zejména magnetické 
rezonance, v posledních 15 letech, umoţňující  zobrazení velmi 



 - 18 - 

diskrétních epileptogenních lézí.  
1.3. Kryptogenní 

 Podle anatomické lokalizace: 
o Epilepsie temporálního laloku 
o Epilepsie frontálního laloku 
o Epilepsie parietálního laloku 
o Epilepsie okcipitálního laloku  
o Koževnikovův syndrom  
o Bi- a multilobární epilepsie 

Koncový mozek se skládá ze 2 polokoulí a kaţdá z nich obsahuje 4 
laloky (čelní, temenní, týlní, spánkový). Kaţdý z těchto laloků má „na 
starosti“ určitou funkci. Jednoduše lze říci, ţe čelní lalok zodpovídá za 
řeč, myšlení a pohyb končetinami, spánkový za sluch, paměť, rozumění 
řeči, temenní za vnímání dotyků a orientaci v prostoru, týlní za zrakové 
vnímání. Vlastní nervové buňky jsou zčásti umístěny na povrchu, který 
se nazývá mozková kůra.  

Zjednodušeně lze téţ říci, ţe podle toho, ve které části mozku se 
abnormální elektrická aktivita objeví, mohou vznikat dané příznaky. 
Například v oblasti týlního laloku se mohou před záchvatem anebo v 
průběhu záchvatu objevovat záblesky nebo jiné zrakové vjemy, v oblasti 
temenního laloku pocity brnění, v oblasti čelního laloku záškuby 
končetin, coţ souvisí s abnormální aktivitou těchto struktur v době před 
anebo v průběhu vlastního záchvatu.  

 

2. Generalizované epilepsie a  epileptické syndromy 
2.1. Idiopatické (s věkově vázaným počátkem) 

 Benigní idiopatické novorozenecké křeče (BINNC) 

 Benigní familiární novorozenecké křeče ( BFNNC) 

 Benigní myoklonická epilepsie (BME) 

 Dětská epilepsie s absencemi (CAE), dříve pyknolepsie 

 Juvenilní epilepsie s absencemi (JAE) 

 Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) 

 Myoklonicko-astatická epilepsie (MAE, Dooseho syndrom) 

 Epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po 
probuzení (GMA) 

 Ostatní generalizované idiopatické epilepsie 

 Generalizované epilepsie se specifickými vyvolávajícími faktory 
 

2.2. Kryptogenní nebo symptomatické 

 Westův syndrom ( infantilní spazmy) 
Vzniká v průběhu prvního roku ţivota. Jsou pro něj typické pro něj 
typické tři projevy: infantilní spazmy (bleskové křeče), zástava 
psychomotorického vývoje a abnormality v EEG obraze. Nejčastější 
formou křečí jsou flekční spazmy, flexe šíje, trupu a horních končetin 
při současné extenzi dolních končetin. 

 Lennox-Gastautův syndrom 
Onemocnění vzniká v dětství,výjimečně v adolescenci. Je 
charakterizováno  klasickou triádou : polymorfní epileptické záchvaty,  
pomalé generalizované  výboje typu „hrot – vlna“  na  nepravidelném 
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a zpomaleném pozadí v EEG  obraze, a mentální retardace. 
Morfologické vyšetření prokazuje mozkovou atrofii. Záchvaty jsou 
špatně ovlivnitelné, dítě fyzicky poškozují jiţ kvůli moţnosti poranění 
při  pádech, stagnuje intelektuální vývoj. 

 Epilepsie s myoklonicko-astatickými záchvaty 
Typickým znakem jsou : genetická predispozice s vysokým výskytem 
EEG abnormit nebo záchvatů v příbuzenstvu, normální 
psychomotoricý vývoj a neurologický nález před vznikem nemoci a 
typ vlastního záchvatu představovaného generalizovanými 
myoklonickými a atonickými křečemi, výjimečně výskytem absencí a 
tonicko-klonických křečí. 

 Epilepsie s myoklonickými absencemi (EMA) 
2.3. Symptomatické 

2.3.1. Nespecifická etiologie 

 Časná myoklonická encefalopatie 

 Časná infantilní epileptická encefalopatie se „suppression-bursts“ 

 Ostatní  
2.3.2. Specifické syndromy 

Různá definovaná onemocnění, kde je epilepsie dominujícím 
příznakem, klinicky se projevují podobně jako při nespecifické 
epilepsii a věková vazba je stejná jako u nespecifické etiologie. 
 

3. Epilepsie a epileptické syndromy bez možnosti určení, zda  
jsou fokální nebo generalizované  
3.1. Přítomny jak generalizované, tak fokální (parciální) záchvaty 

 Neonatální záchvaty 

 Těžké myoklonické encefalopatie raného dětského věku 

 Epilepsie s kontinuálními výboji hrot-vlna  ve spánku (ESES) 

 Získaná epileptická afázie (Landau-Kleffnerův syndrom) 

 Ostatní  
3.2. Bez  jasných generalizovaných nebo fokálních projevů 

Všechny případy generalizovaných tonicko-klonických záchvatů, u nichţ 
klinické projevy a EEG nedovolují rozhodnout, zda se jedná o fokální 
nebo generalizovanou epilepsii 

 

4. Speciální syndromy  
 Situačně vázané záchvaty 

 Febrilní křeče 

 Izolované neprovokované záchvaty a izolovaný status epilepticus 

 Záchvaty vázané na akutní metabolické nebo toxické noxy 
 

2.1.3. Průběh epileptického záchvatu: 

Velký generalizovaný epileptický záchvat (grand mal), nejčastější a klinicky 
nejzávaţnější forma záchvatu, probíhá zhruba ve čtyřech stádiích: 
1. Prodromální stadium  
- několik hodin aţ dnů před záchvatem se dostavují tzv. prodromy (předzvěsti). 
Mezi tyto prodromy patří např. bolesti hlavy, svalové záškuby, dráţdivost, 
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zvýšená únavnost, úzkostné stavy aj. 
2. Aura  
- dostavuje se obvykle několik vteřin před vlastním záchvatem. Existuje několik 
forem aury, např. aura motorická, která je charakterizována několika záškuby 
těla nemocného, aura senzitivní, kdy nemocný cítí mravenčení brnění apod., 
nejčastější je aura senzorická, kdy nemocný vidí zář, blesky (aura optická), 
slyší bzučení, hudbu nebo slova (aura optická), cítí vůně (aura čichová), má 
pocit hořkosti (aura chuťová). Dále můţe být aura vegetativní, kdy nemocný 
zbledne, zpotí se atd., aura psychická, ke které patří úzkostné stavy, iluze 
proţitého aj., nebo aura smíšená, kdy se objevuje současně více forem. 
3. Vlastní záchvat (ztráta vědomí)  
- dochází při ní ke krátkodobé ztrátě svalového tonu. Někteří nemocní upadají 
do bezvědomí velmi rychle, někteří pomaleji. Pád do bezvědomí následují 
tonické stahy svalstva (včetně svalstva dýchacího - vyráţení výkřiků). Po asi 
půl minutě se objevují klonické záškuby jednotlivých částí těla. Po různě dlouhé 
době křeče ustávají, nemocný zůstává různě dlouhou dobu v bezvědomí.  
4. Postparoxysmální stadium  
- postupný návrat k normě. Někteří nemocní se vrací k vědomí poměrně rychle, 
někteří pomaleji přes mrákotné stavy, kvalitativní změny ve vědomí, někteří po 
prodělaném záchvatu usínají. 
Někteří nemocní kromě velkých záchvatů prodělávají také malé epileptické 
záchvaty (petit mal). Existuje jich celá řada typů, např. absence, absence s 
automatismy, epileptická mdloba, epileptická závrať aj. tyto záchvaty jsou 
častější u dětí. Projevují se tím, ţe se dítě na chvíli "zahledí" a nereaguje na 
okolí [6,28] .  
 

2.1.4. Patofyziologie onemocnění 

Epileptický záchvat je důsledkem abnormálních výbojů nervových buněk v 
mozku. Ty jsou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí chemických a 
elektrických signálů. Tvorba a vedení elektrických výbojů je klíčovou vlastností 
normálních nervových buněk. „Epileptické“ buňky jsou však zvýšeně dráţdivé a 
mohou vytvářet výboje i nekontrolovaně. Dostatečně velká skupina těchto 
buněk dokáţe vytvořit takový stupeň aktivity, ţe se dále šíří a vyvolává 
záchvat. Abnormální výboje skupin nervových buněk mohou být omezeny na 
určitou část mozku, pak se jedná o záchvat parciální (= částečný, fokální, 
lokalizovaný). Pokud se abnormální elektrická aktivita rozšíří na obě hemisféry, 
mluví se o záchvatech generalizovaných (= „celkových“), kam patří i „velký 
záchvat“ (tzv. grand mal) s bezvědomím a křečemi. Na vzniku epilepsie se 
podílejí následující faktory: 
- epileptické loţisko, 
- zvýšená záchvatová pohotovost,  
- epileptogenní podnět. 
 
   Z obecného hlediska můţeme na epilepsii pohlíţet jako na závaţné narušení 
rovnováhy mezi excitačními a inhibičními mediátorovými systémy mozku. 
V tomto ohledu lze vlastní záchvat chápat jako výsledek buď nadměrné 
excitace nebo sníţené inhibice, případně kombinaci obojího. Průvodním jevem 
je pak dysbalance koncentrací iontů podílejících se přímo na membránových 
napěťových změnách, případně i dalších minerálů. 
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a) Inhibiční neurotransmiterový systém 
Kyselina γ-aminomáselná (GABA) je hlavním inhibičním mediátorem v CNS. 
GABA se uvolňuje z presynaptických zakončení GABAergních neuronů. 
Vlastní syntéza v neuronu probíhá z α−ketoglutarátu na kyselinu glutámovou, 
která se potom dekarboxyluje na GABA za pomoci glutamátdekarboxylázy 
(GD) -  enzymu, který potřebuje jako kofaktor pyridoxalfosfát (vit.B6). 
Nedostatek vit.B6 nebo sníţená afinita enzymu pro vit.B6 (genetický defekt) 
usnadňují vznik epilepsie.  
Presynaptické uvolňování se realizuje prostřednictvím Ca2+ závislých 
mechanizmů, které jsou regulované napěťově řízenými kanály. GABA se po 
uvolnění do synaptické štěrbiny váţe  na postsynaptický GABA-A nebo 
GABA-B receptorový komplex.  

 Ionotropní GABA-A receptor tvoří makromolekulární proteiny, které 
obsahují specifická vazebná místa pro navázání GABA, benzodiazepinů, 
barbiturátů a neurosteroidů. Aktivovaný receptor otevírá chloridový kanálek. 
GABA efekt je inhibiční. Zvyšuje influx negativních Cl- iontů intracelulárně, 
coţ způsobí hyperpolarizaci membrány a tzv. rychlý typ neuronové inhibice.  

 Metabotropní GABA-B receptor tvoří sedm transmembránových 
segmentů, jeho aktivace otevírá  kalciové nebo draslíkové kanálky. 
Presynaptická aktivace GABA-B receptoru sniţuje cytosolový vstup 
kalciových iontů. Postsynaptická inhibice vede k vzestupu intracelulární 
hladiny draslíku a k následné stabilizaci membrány neuronu. Výsledkem je 
tzv. pomalý typ neuronové inhibice následkem sníţené vodivosti 
membrány. 

 
b) Excitační neurotransmiterový systém  

Nejdůleţitějším představitelem je kyselina glutamová (glutamát) a kyselina 
asparágová (aspartát). Obě působí jako agonisté na všechny typy 
glutamátových  receptorů. 
Kyselinu glutamovou můţeme povaţovat za hlavního reprezentanta excitační 
neurotransmise. Její uvolňování z presynaptického nervového zakončení  je – 
podobně jako u ostatních mediátorů – závislé na intracelulárním influxu 
vápníku. Po vazbě na  postsynaptický receptor dochází k depolarizaci 
postsynaptické membrány.  

Jednotlivé typy těchto postsynaptických receptorů odpovídají za určité rozdíly 
v účincích excitačních aminokyselin. Rozlišujeme dva typy:  
1. Ionotropní receptory obsahující kationtové kanálky, které se dále rozdělují 

na : 

 NMDA receptory (N-methyl-D –aspartát) 

 AMPA receptory (amino-3hydroxy-5-methyl-4-isoxazol  propionová 
kyselina) 

 Kainátové receptory byly lokalizovány na základě specifického ligandu – 
kyseliny kainové. Jejich transdukční mechanismus není popsán, 
experimentálně však byl prokázán jejich vliv na epileptogenezi v podobě 
tzv. „rozněcování“ („kindling“ fenomen). 

 
   AMPA receptory způsobují velmi rychlou depolarizaci. Přidruţené kanály se 
rychle aktivují a dezaktivují. Vazba glutamátu na AMPA receptor způsobí influx 
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Na+ intracelulárně. Permeabilita pro K+ a Na+ je rozdílná a pro Ca2+ je jen velmi 
malá. AMPA-kanál je normálně blokován Mg2+, depolarizace a hypomagnézie 
tedy usnadňují akktivaci těchto kanálů. 
   NMDA receptory se označují jako „dvojitě otevírané“ neboť pro svoji aktivaci 
vyţadují – vedle vazby glutamátu – i  změnu napětí. Jedná se o napěťově 
závislý a zároveň ligandem řízený kanál, který se stává propustným  pro 
kalciové a sodíkové ionty. Aktivace je však výrazně pomalejší neţ u AMPA 
receptoru. Receptor obsahuje vazebná místa pro glutamát a glycin. Glycin je 
nezbytný pro aktivaci kanálků a zesiluje odpověď. Po navázání glutamátu na 
NMDA receptor dochází k otevření Na+ a Ca2+ iontových kanálků. NMDA 
receptor je navíc modulován Mg, Zn a neurosteroidy. Mg2+ ionty tlumí aktivaci a 
to i v případě přítomnosti glutamátu a glycinu. Naopak  
vystupňování depolarizačních dějů můţe zvýšit cytosolovou hladinu Ca2+ iontů 
tak, ţe dojde k narušení homeostatických mechanismů a k riziku ireverzibilního 
poškození neuronů. 
 
2. Metabotropní receptory jsou takové, které nepůsobí přímo na iontové 

kanálky, ale prostřednictvím efektorových proteinů (enzymů) syntetizujících 
cytosolové posly. Výsledkem jejich aktivace jsou různé biochemické 
kaskády, které ovlivňují celou řadu buněčných funkcí. V současné době 
známe tři typy a osm podtypů glutamátových metabotropních receptorů: 

 typ I se specifických ligandem 3,5-dihydroxyfenylglycinem, 

 typ II selektivně aktivovaný dikarboxycyklopropylglycinem a 

 typ III se selektivním agonistou kyselinou 2-amino-4-fosfonomáselnou.  
Funkční úloha glutamátových metabotropních receptorů není blíţe 
prozkoumána, předpokládá se modulační efekt 
[1,2,3,8,16,17,18,19,20,21,22] . 

 
Excitační neurotransmise a epilepsie 

Synaptická excitace hraje rozhodující úlohu v kaţdé CNS funkci. Jiţ 
relativně malé narušení rovnováhy mezi excitačními a inhibičními procesy 
můţe vyvolat  záchvat. Permanentní změny v excitačním synaptickém 
mechanismu nebo změny v lokálních rekurentních excitačních okruzích 
mohou způsobit hyperexcitabilní stav, který je podstatou epilepsie. V tomto 
procesu excitace na patofyziologické a farmakologické úrovni hrají hlavní 
úlohu AMPA a NMDA receptor-kanálové procesy. Metabotropní glutamátové  
receptory spíše  působí jako modulační element. 
Glutamát tak hraje důleţitou roli při vzniku, šíření a udrţování epileptické 
aktivity (aplikace glutamátu na kortex experimentálních zvířat způsobuje 
epileptické záchvaty). Dále se experimentálně zjistilo, ţe zvýšení glutamátu a 
aspartátu se vyskytuje před záchvatem, ale nikoli však uţ během vlastního 
záchvatu. Abnormality v transportu nebo v metabolismu glutamátu také 
přispívají ke vzniku epilepsie (epileptici např. mívají vyšší hodnoty glutamátu 
v mozku). U epileptiků bylo zjištěno i zvýšení hustoty glutamátových 
receptorů. 
 

Napěťově závislé iontové kanálky 
Určují excitabilitu neuronů, jsou součástí neuronálních membrán a 

odpovídají za uvolňování mediátorů z presynaptických zakončení. Jedná se o 
rodinu integrálních proteinů, které tvoří průchody v membránách. Jejich 
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otevření a často i zavření se reguluje transmembránovým napěťovým 
gradientem. Kanály jsou tvořeny různými proteinovými podjednotkami, coţ 
vysvětluje jejich rozdílné vlastnosti. V membránovém proteinovém komplexu 
se nachází napěťový senzor (reguluje otvírání kanálků), kaţdý kanálek dále 
obsahuje selektivní filtr určující typ iontu, který můţe projít.  

Funkčnost napěťově závislých iontových kanálů se dá ovlivnit léky. Ty 
působí jednak na samotnou fluiditu membrány, ale hlavně na schopnost 
otvírání a zavírání kanálků a mohou také ovlivnit práh pro jejich aktivaci. 
Obecně jsou však napěťově řízené kanály méně citlivé k efektu léčiv neţ 
ligandem řízené iontové kanály. 
Aktivita Na+ kanálků je velmi důleţitá pro vznik a udrţování záchvatové 
aktivity. Blokovaní této aktivity pak má význam při sniţování neuronových 
výbojů. Tímto způsobem působí řada AE (PHT,  LTG, VPA).  Navázání těchto 
léčiv na Na+ kanálek můţe předcházet neuronovým výbojům. 

Zvýšená činnost K+  kanálků je základem při zástavě záchvatové aktivity. K+ 
napěťově závislé kanálky na rozdíl od sodíkových jsou značně 
heterogenní,proto se některé otvírají při hyperpolarizaci a jiné při depolarizaci 
membrány. Proud K+ iontů způsobí repolarizaci a při jeho zvýšení dochází ke 
stabilizaci membrány, tzn. ke ztíţení podmínek pro šíření vzruchové aktivity. 

Aktivita Ca2+ a pomalý Na+ průtok má význam při vzniku záchvatových 
výbojů a udrţování neuronové excitability. Ca2+ kanály způsobují uvolňování 
mediátorů zvýšením intracelulární koncentrace Ca2+. 
Aktivita Cl- kanálů má význam převáţně v inhibičních neurotransmiterových 
procesech (GABA). Napomáhají při vzniku membránové hyperpolarizace a 
zabraňují epileptické aktivitě.  

Kombinace zvýšeného excitačního účinku a sníţeného inhibičního 
synaptického efektu s vytvořením lokálních rekurentních okruhů a dalším 
zapojením axonálních drah můţe zvýšit celkovou excitabilitu a způsobit  tak 
„hyperexcitační stav“, který je základem epileptického záchvatu 
[16,18,20,21,22] . 

 

2.2. Charakteristika onemocnění - 
Osteoporóza 

Osteoporóza představuje metabolické progresivní systémové onemocnění 
skeletu charakterizované úbytkem anorganické i organické sloţky kosti a 
poruchou její mikrostruktury, která vede k řídnutí kostní tkáně, úbytku kostní 
hmoty, ke sniţování funkčnosti a ke zvýšené náchylnosti kosti ke vzniku 
zlomenin. Jedná se zejména o tzv. nízko zátěţové zlomeniny, které mohou 
vzniknout jiţ po minimální zátěţi, např. při prudkém předklonu, švihu či otočení 
nebo pádu z výšky dospělého člověka. Znamená to tedy zhoršení jak 
kvantitativní tak kvalitativní charakteristiky kostní tkáně. Samotný nedostatek 
vápníku v kosti způsobí sice měkkost kosti, ale nevede k její křehkosti a 
lámavosti - to je důleţité - kost je sice měkká, nikoliv lámavá. Osteoporóza má 
také nedostatek vápníku, ale kost není měkká, naopak křehká jako sklo. Takţe  
nedostatek vápníku sám o sobě to nemůţe být. Příčiny nutno hledat v širších 
souvislostech, zejména pak v dysbalanci proteinového metabolismu a 
hormonálních regulací.  
Osteoporóza byla známa jiţ ve starověku o čemţ svědčí některé staré čínské a 
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řecké malby znázorňující ţeny s typickým tvarem osteoporotické hrudní 
hyperkyfózy. Dnes se obecně povaţuje za civilizační chorobu s poměrně 
vysokým výskytem a patří k nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, 
které postihuje především ţeny ve vyšších věkových kategoriích. Zákeřnost 
osteoporózy je v tom, ţe pacienti s touto nemocí bývají prakticky bez příznaků, 
dokud neutrpí nějakou zlomeninu. Zvýšené odbourávání kostní tkáně se 
navenek nikterak neprojevuje. Ve své podstatě můţe být osteoporózou 
postiţena kaţdá kost, ale nejčastěji se osteoporotické zlomeniny vyskytují 
v oblasti těl obratlů, distálního předloktí a proximální části stehenní kosti, která 
je klinicky nejzávaţnější zvláště u starší generace. Nutnost dlouhodobé 
imobilizace představuje zvýšené riziko tromboembolické nemoci a pneumonií. 
Zdánlivě „obyčejná“ zlomenina stehenní kosti tak můţe nemocného 
invalidizovat nebo dokonce nepřímo usmrtit, do jednoho roku po fraktuře umírá 
aţ 20% nemocných. Zlomeniny obratlů také deformují postavu a mohou 
způsobit i poškození míšních nervů. To je příčinou bolestí nebo dokonce 
částečného ochrnutí. Nadměrné zakřivení páteře způsobuje v nejtěţších 
případech i dýchací obtíţe.  
U kaţdého člověka dochází s postupujícím věkem k procesům úbytku, 
opotřebení a degenerace  kostí. Kostní hmota se tvoří zhruba do věku 25 aţ 30 
let, potom uţ se kvalita kostí jen ztrácí. Stářím podmíněná pozvolná ztráta 
kostní hmoty, která začíná asi mezi třicátým a čtyřicátým rokem ţivota, činí u 
zdravého člověka přibliţně 0,5 aţ 1,5% ročně. Člověk tak za normálních 
ţivotních okolností přijde asi o třetinu své kostní hmoty. Problém nastává, 
pokud řídne rychleji, neţ by měla. Osteoporóza je výsledkem nerovnováhy 
mezi odbouráváním a novým tvořením kosti. Osteoporózou trpí okolo 13-18% 
ţen a 4 - 8% muţů České republiky nad padesát let a prevalence neustále 
stoupá. Čísla jsou nepřesná právě pro tichý průběh choroby. Kaţdá třetí ţena 
utrpí v ţivotě některou z osteoporotických zlomenin a po 65. roce věku se jejich 
výskyt zvyšuje. Nárůst výskytu osteoporózy se připisuje jednak prodluţování 
průměrné délky ţivota a jednak změnou ţivotního stylu. Uţ dnes vyrůstá ve 
škole široká masa budoucích osteoporotiků. Mladá generace prosedí většinu 
svého ţivota ve školních lavicích, potom doma u počítače a večer před televizí. 
Velký problém také představuje změna stravovacího návyku – místo zdravé 
mléčné stravy se nejčastěji přejídají hamburgery, hranolkami a coca colou. 
Následky osteoporózy se sice většinou projevují aţ v pozdějším věku, ale 
základ pro dostatečnou mineralizaci kostí se vytváří uţ v období dospívání. 
Zlomeniny kostí při osteoporóze ve stáří jsou tak vlastně následkem 
nedostatečné prevence  v podstatně mladších věkových obdobích. Stav mohou 
zhoršit chronická onemocnění – např. revmatické poruchy, vstřebávání ţivin, 
nádorová onemocnění či některé léky. Téměř polovina kostní hmoty se vyvíjí v 
průběhu dospívání. Po třicátém roce se kosti poškozují mnohem rychleji, neţ 
se stihnou obnovovat. Z toho důvodu je nutné, aby měl člověk vybudovaný 
kvalitní kostní základ. Mnohem více jsou frakturami ohroţené děti s nadváhou. 
A to i přesto, ţe teoreticky by jejich kosti měly být odolnější, protoţe nesou 
větší váhu. Ve skutečnosti jsou však tyto děti méně pohyblivé a pruţné, takţe u 
nich stoupá mnoţství úrazů. Silné a zdravé kosti vyţadují velké mnoţství 
kalcia, avšak podle statistik má dostatečné mnoţství vápníku méně neţ čtvrtina 
adolescentů. Mimořádně důleţitý je ale i pohyb [29,30,31,32,35,37,38,41,42,43
]. 
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2.2.1. Formy osteoporózy 

Obecně se dá rozlišovat mezi lokalizovanou a generalizovanou formou 
osteoporózy. Lokalizovaná forma značí úbytek kostní hmoty v úzce vymezené 
oblasti. Generalizovaná je častější a značí ztrátu kostní hmoty v celé kostře.  
 
Rozeznáváme dvě formy osteoporózy: 

2.2.1.1. Primární osteoporóza 

Příčina této formy choroby tkví v kosti samotné, to znamená, ţe jde o poruchy 
v kosti, jejichţ vznik není v detailech přesně znám. Tato forma postihuje asi 
95 % nemocných. 

I. Postmenopauzální osteoporóza – u této formy je hlavním etiologickým 

faktorem chybění estrogenů u ţen nebo androgenů u muţů. Děje se tak opět 
v důsledku stárnutí, neboť se přestávají tvořit ţenské pohlavní hormony, 
které mají důleţitou úlohu v řízení kostního metabolizmu, v kostní tkáni 
působí přímo prostřednictvím estrogenových receptorů. Estrogeny 
regulují ukládání vápníku do kostní hmoty, brání apoptóze osteocytů a 
osteoblastů a indukují v osteoblastech tvorbu osteoprotegerinu, kterým 
neutralizují negativní účinek cytokinů na osteoblasty. Osteoporotický 
proces probíhá především v kosti trabekulární. Zde je příčina sice známá 
(pokles ţenských hormonů), ale vyvine se pouze u třetiny ţen. U muţů 
vzniká později, ale postupně se průběh u obou pohlaví vyrovnává 
(kolem 65. roku ţivota). Pokles hormonů vede k vystupňované 
osteoresorpci, k vysoké aktivitě osteoklastů, zvýšené hladině 
interleukinu 6 a koncentraci kalcia v krvi. To působí tlumivě na sekreci 
parathormonu, coţ má dále za následek sníţení tvorby 1,25(OH)2D3 a 
tím sníţenou střevní absorpci kalcia. V období přechodu má asi 35% 
všech ţen podprůměrnou kostní hmotu a přibliţně 14% ţen trpí 
osteopenii. 

II. Stařecká (senilní) osteoporóza - vzniká jako součást stárnutí, kde 
se jedná o přirozený úbytek kostní hmoty v pokročilém věku, většinou 
nad 65 roků. Tato forma nemá jednoznačně definovanou konkrétní 
příčinu. Během procesu stárnutí organismu dochází k útlumu funkce 
většiny orgánů. Sniţuje se také rychlost novotvorby kosti a svalů ( 
sarkopenie). Svaly reagují na udrţení rovnováhy se zpoţděním, čímţ se 
významně zvyšuje riziko pádů. Pády jsou další příčinou zlomenin.  
U našich starších spoluobčanů jde o nedostatečný příjem kalcia 
potravou. Sníţená funkce ledvin ve vyšším věku má dále za následek 
sníţenou tvorbu vitaminu D, který je velmi důleţitý pro vstřebávání 
vápníku ze střeva, udrţení mnoţství svaloviny a kostní hmoty. Sníţená 
hladina vápníku v krvi stimuluje příštítná tělíska k tvorbě parathormonu, 
ten umoţní, aby se hladina vápníku v séru doplnila z kostí, čímţ se dále 
zhoršuje osteoporóza. Podstatně se v tomto věku sniţuje i schopnost 
syntézy vitaminu D kůţí. Pokud se při nedostatku vitaminu D špatně 
mineralizuje kost, mluvíme o osteomalacii. 
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2.2.1.2. Sekundární osteoporóza 

Sekundární forma osteoporózy je způsobena zvýšeným vyplavováním vápníku 
z kostí, které je podmíněné konkrétní příčinou, např. určitým onemocněním, 
některými léky nebo špatnými nutričními návyky. 

I. Hereditárně podmíněna – osteoporosis imperfecta, homocystinurie 
II. Endokrinně podmíněna – hypogonadismus ( Turnerův syndrom, 

Klinefelterův syndrom), hyperkortizolismus, Cushingova choroba, 

Addisonova choroba, Akromegalie, Hyper- a hypothyreosa, 
Hyperparathyreosa, Hypopituitarismus 

III. Iatrogenně podmíněná – antikoaguancia, glukokortikoidy, 
antiestrogeny, imunosupresiva, kortikoidy, antikonvulsiva, heparin, 
chemoterapeutika, thyroxin, lithium, antacida,  

IV. Při chronických onemocněních – onemocnění ledvin, jater nebo 
trávicího ústrojí, sarkoidóza, diabetes mellitus 

V. Při nádorových onemocněních – mnohočetný myelom, nonHodginské 

lymfomy, M. Hodgkin leukémie, lymfomy,  
VI. Nutriční příčiny - alkohol, káva, malnutrice, nízký přísun vápníku, 

vitaminu D, dalších vitaminů (K, C, Bl2, B6), vysoký přísun sodíku 
VII. Jiné vlivy - kouření, stav beztíţe, imobilita [29,30,32,33,38,41,42] 

2.2.2. Remodelace kosti a kostní buňky 

Kostní buňky zajišťují metabolickou aktivitu kosti. Řadíme sem jednak 
osteoblasty, které tvoří osteoid, do níţ se ukládají minerální soli, dále 
osteoklasty, jejichţ hlavní funkcí je kostní resorpce, a osteocyty, jejichţ úloha 
v remodelaci kostí tkví v jemné regulaci kostní resorpce, čímţ doplňují funkci 
osteoklastů. Metabolická buněčné činnost probíhá na tzv. metabolických 
kostních površích, např. periostálním, Haversově, endostálním nebo 
trabekulárním. 
Osteoblasty i osteoklasty vznikají v kostní dřeni. Osteoblasty pocházejí 
z mezenchymálních buněk dřeňového stromatu, zatímco osteoklasty pocházejí 
z buněk hemopoetické tkáně stromatu. 
Tvar osteoblastů se mění podle jejich funkce. Ty osteoblasty, které nejsou 
dočasně aktivní, lemují povrch kosti a aktivují se, jakmile vyplňují kavitu, která 
vznikla činností osteoklastů. Aktivní osteoblasty secernují a deponují 
organickou matrici - osteoid, který je postupně mineralizován za vzniku nové 
kostní struktury. Zabudováním do vnitřních částí kosti se osteoblasty mění na 
osteocyty. Ty vytvářejí v kosti syncycium, propojené kanálky obsahující 
tekutinu. V lidských osteoblastech bylo prokázáno zkracování telomer a 
zhoršení funkce osteoblastů po 10 – 15 replikacích. Mezi dalšími moţnými 
příčinami poklesu funkce osteoblastů se věkem se uvádí porucha metabolické 
signalizace oxidativním stresem, kterou dále zhoršuje zvyšování endogenní 
produkce glukokortikoidů. Apoptóza osteoblastů je vystupňovaná při podávání 
glukokortikoidů nebo při imobilizaci. 
Osteoklasty jsou velké mnohojaderné buňky, které jsou uloţeny na povrchu 
kortikální nebo trabekulární kosti.V kortikální kosti zahajují svou resorpční 
aktivitou a následnou osteoblastickou aktivitou tvorbu nových osteonů. 
Osteoklasty po adherenci na povrch kosti aktivují svůj enzymatický systém a 
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produkují kyseliny – především tedy vodíkové ionty, které za pomoci 
chelátotvorných iontů degradují anorganickou sloţku kosti. Součastně dochází 
k aktivaci enzymového systému osteoklastů s uvolněním proteolytických 
enzymů typu kolagenázy a kyselé fosfatázy, které degradují organickou kostní 
matrici. V osteoklastogenezi se uplatňují zejména cytokiny a kolonie stimulující 
faktory (CSF) ( interleukiny – 1, 3, 6, 11, TNF, M-CSF) Významný vliv na tvorbu 
osteoklastů z prekurzorových buněk se připisuje interleukinu – 6 .Ten je 
secernován v nanomolárních mnoţstvích jak buňkami stromatu, tak i 
osteoblasty v odpovědi na stimulaci osteotropních hormonů, jako jsou např. 
PTH, peptid příbuzný parathormonu  (PTHrP) a 1,25 (OH)2D3 . Tvorba 
interleukinu – 6 je v kultuře buněk dřeňového stromatu inhibována estrogeny a 
androgeny. Při úbytku estrogenů a androgenů působí osteotropní hormony 
parathormon (PTH) a 1,25 (OH)2D3 zvýšenou tvorbu interleukinu – 6 a tím se 
zvyšuje počet i funkce osteoklastů. Důleţitou roli hraje i M-CSF, který stimuluje 
makrofágy a jejich prekurzory. Zvláště tento růstový faktor má mimořádnou 
důleţitost. Tvorba aktivních osteoklastů totiţ vyţaduje faktor stimulující 
makrofágy (M-CSF) a zahrnuje mezibuněčné kontakty a reakce mezi 
prekurzory monocyto-makrofágové linie a osteoblasty a především T- a B-
buňkami. Všechny tyto buňky jsou schopny exprimovat ligand receptor-
aktivátor nukleárního faktoru κB (RANKL). RANKL patří do tzv. rodiny ligandů 
tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). RANKL je naprosto nezbytný pro 
diferenciaci prekurzorů osteoklastů a pro jejich dozrávání. Dokonce i zralé 
osteoklasty vyţadují přítomnost RANKL, který je jejich aktivátorem. Tento 
RANKL, fysiologicky v kostním metabolismu produkovaný především 
osteoblasty a stromálními buňkami kostní dřeně, se váţe na specifický receptor 
na povrchu prekurzorů osteoklastů či vlastních osteoklastů, tzv. RANK. 
Osteoblasty produkují současně „falešný receptor“ zvaný osteoprotegerin, který 
je schopen v solubilním prostředí RANKL vyvázat dříve, neţ se naváţe na 
povrchový receptor osteoklastů a kaskádou nitrobuněčných dějů zahájí 
diferenciaci a aktivaci osteoklastů s následnou kostní resorpcí.. Estrogeny jsou 
schopny útlumem produkce IL-1, IL-6 a TNF-α tlumit produkci M-CSF a 
RANKL. Tím následně tlumí diferenciaci osteoklastických prekurzorů a aktivaci 
osteoklastů. Estrogeny současně zvyšují produkci osteoprotegerinu a 
transformujícího růstového faktoru - beta (TGF-β). Zpětnovazebně pak TGF- β 
stimuluje produkci osteoprotegerinu a současně zvyšuje apoptozu osteoklastů. 
Mnoţství RANKL v preosteoblastech, ale i T- a B-buňkách je u 
postmenopausálních ţen 2-3x vyšší neţ u ţen premenopausálních a pozitivně 
koreluje s markery kostní resorpce a negativně se sérovou koncentrací 17 β -
estradiolu. 
 
Přestoţe jsou kosti pevné a tvrdé, nejedná se o mrtvý materiál. Kosti ţijí, rostou 
, tvarují se a popřípadě se také mohou křivit. Stejně jako ve všech ţivých 
tkáních také v kostech probíhá neustálá obměna – nová kost se tvoří a stará 
kost se odbourává, coţ se nazývá "kostní remodelace" nebo "kostní obrat". 
Staré kostní buňky, jsou rozpouštěny nebo resorbovány osteoklasty, čímţ 
dochází k tvorbě drobných dutin. A poté tyto dutinky vyplňují osteoblasty 
měkkou vrstvou proteinových vláken, které se postupně mineralizací zpevňují. 
Tato mineralizovaná vrstva podobná plástvi medu zodpovídá za pevnost kostí 
a je závislá na dostatečném přijmu vápníku. Pro udrţení zdravého stavu kostí 
jsou také klíčové estrogeny, protoţe zpomalují odbourávání staré kosti 
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a podporují tvorbu nové.  
Celý cyklus kostní remodelace trvá okolo dvou aţ tří měsíců. V mládí je tvorba 
nové kosti rychlejší neţ její odbourávání, tudíţ dochází ke zvyšování kostní 
hmoty. Mnoţství kostní hmoty dosáhne vrcholu ve věku okolo 25 - 35 let 
(maximální kostní hmota). Asi kolem 35 roku ţivota začíná fáze stagnace, 
kostní hmota je zprvu stabilní – označuje se jako fáze „plató“. Poté následuje 
průvodní fáze stáří, kdy se kost sice dále remodeluje, ale převaţuje její úbytek 
nad novotvorbou - kaţdý rok asi okolo 3 procenta nárůstu oproti 5 procentům 
úbytku. A v menopauze, kdyţ klesnou hladiny estrogenů, se ztráta kostní 
hmoty urychluje o l aţ 3 procenta ročně. Okolo 60 let dochází ke zpomalení 
kostní ztráty, avšak nezastaví se. S pokročilým věkem ztratí ţeny okolo 35 aţ 
50 procenty jejich celkové kostní hmoty a muţi asi 20 aţ 35 procent. 
Riziko, ţe se rozvine onemocnění osteoporózou závisí na tom, kolik kostní 
hmoty člověk získá do věku mezi 25 a 35 rokem ( vrchol kostní hmoty), a jak 
rychle jí pak ztrácí. Znamená to, ţe základní kámen zdravých kostí si člověk 
pokládá v mladí a z této rezervy pak čerpá po celý ţivot. Čím vyššího vrcholu 
kostní hmoty je během období mineralizace (tzn. ukládání vápníku spolu 
s fosforem do kostního "základu")  dosaţeno, tak tím také je niţší 
pravděpodobnost, ţe se osteoporóza rozvine. Proto by se měla zvýšit zejména 
péče v oblasti stravování dětí. Nezbytný je dostatečný příjem vápníku a 
vitaminu D potravou [29,30,32,33,]. 
 
Vápník 
Vápník má společně s vitaminem D nezastupitelnou úlohu jak v prevenci 
osteoporózy, tak i při všech způsobech její léčby. Vápník se vstřebává jak 
aktivním transportním mechanismem přes enterocyty za účasti aktivního 
metabolitu vitaminu D (1,25 – dihydroxy vitaminu D3), tak pasivní paracelulární 
cestou. Dostupnost vápníku z potravy můţe sníţit příjem potravin s vyšším 
obsahem oxalátů, fytátů nebo vlákniny. Některé léky jako např. glukokortikoidy 
narušují metabolismus vitaminu D a sniţují tak absorpci vápníku. Vstřebaný 
vápník se zčásti ukládá do kostí a zčásti se vylučuje ledvinami. Při sníţeném 
příjmu se mírně sniţuje hladina ionizovaného vápníku v krvi a zvyšuje se 
sekrece PTH, který stimuluje renální 1α-hydroxylázu. Zvýšená koncentrace 
kalcitriolu  pak stimuluje aktivní transportní mechanismy vápníku v duodenu. 
Koncentrace ionizovaného vápníku v krvi je udrţována přísnými regulačními 
mechanismy v konstantním úzkém fyziologickém rozmezí (1,13 – 1,32 mmol/l) 
V regulaci homeostázy vápníku se uplatňují tzv. kalciotropní hormony, zejména 
parathormon (PTH) a 1,25 – dihydroxy vitaminu D3 (kalcitriol). Cílovými orgány 
jsou kost střevo a ledviny. Buňky příštítných tělísek reagují na hypokalcemický 
podnět zvýšením sekrece PTH. Ten pak působí prostřednictvím receptorů na 
osteoblastech, kde stimuluje produkci některých cytokinů (RANKL), které 
následně aktivují osteoklasty a zvyšují kostní resorpci – výdej vápníku do 
extracelulární tekutiny. PTH zvyšuje tubulární reabsorpci vápníku v distálním 
tubulu ledvin a inhibuje tubulární reabsorpci  fosfátů v proximálním tubulu 
ledvin. PTH dále stimuluje renální produkci 1,25 – dihydroxy vitaminu D3, který 
následně zvyšuje střevní absorpci vápníku. Naopak při zvýšené kalcémii se 
uplatňuje další kalciotropní hormon kalcitonin, který přímo inhibuje aktivitu 
osteoklastů.  
Nedostatečný příjem vápníku, zejména v obdobích rychlého růstu v dětství a 
během dospívání, má za následek nedosaţení geneticky determinovaného 
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maxima kostní hmoty,  a znamená tak vyšší riziko vzniku osteoporózy 
v pozdějším věku. U starších osob se na sníţené střevní absorpci vápníku 
uplatňuje deficit pohlavních hormonů a deficit vitaminu D. Deficit 1,25-dihydroxy 
vitaminu D3  můţe být způsoben jeho nedostatečnou syntézou při porušené 
funkci ledvin nebo rezistních receptorů vitaminu D ve střevě ,další příčinou 
můţe být 
 nedostatečnou tvorbou vitaminu D v kůţi, porušenou jaterní hydroxilací na 
25-hydroxyvitamin. Za zvýšenými ztrátami vápníku močí můţe stát vyšší příjem 
sodíku potravou [35,37,45].  
 

2.2.3. Rizikové faktory 

Na vzniku a rozvoji osteoporózy se podílejí faktory, které lze ovlivnit a stejně 

tak zde sehrávají svou roli i faktory, které ovlivnit nelze. 

K faktorům, které jsou pacientem neovlivnitelné, patří: 

 věk – u muţů nejčastěji nad 65 rokem a u ţen v období po menopauze. 
Moţnost vzniku zlomeniny předloktí, krčku kosti stehenní nebo 
obratlového těla se zvyšuje od 45 let do 85 let u ţen 8x a u muţů 
5x. 

 pohlaví – niţší výskyt osteoporózy u muţů je dán větší robustností 
kostry 

 dědičné faktory –  na manifestaci osteoporózy se podílí celá řada genů a 
jejich vzájemná interakce. Jsou známy geny odpovídající za 
regulaci syntézy kolagenu typu I, geny pro syntézu osteokalcinu, 
receptory pro vitamin D a estrogeny. Heritabilita BMD v páteři a 
kyčli je 70-85%, pro kosti předloktí pak 50-60%. Geometrie krčku 
femuru je geneticky podmíněna z 60-85%.  Genetické vlivy ale 
existují i v regulačních mechanismech. Dědičnost regulace hladin 
PTH ale i 1,25-(OH)2D3 je asi 60-65%, zatímco laboratorní 
markery resorpce a novotvorby kostní tkáně jsou geneticky 
vázány velmi rozdílně – u osteokalcinu se předpokládá genetická 
vazba asi 20-ti procentní, u kostní isoformy ALP aţ 74%. 

 nedostatek hormonů – pohlavní hormony regulují kostní hmotu u ţen i u 
muţů. Estrogeny zabraňují nadměrnému odbourávání a pomocí 
vitaminu D podporují příjem vápníku. Z jejich nedostatkem se 
nejčastěji setkáváme po operativním odstranění vaječníků, 
primárním hypogonadismu, opoţděné menarche, sekundární 
amenorrhoey, předčasné menopauze, ukončení hormonální 
terapie, adrenopauze. 

 
Faktory nemocným ovlivnitelné: 

 stravovací návyky – nesnášenlivost mléka a mléčných výrobků, 
nedostatečný příjem bílkovin nebo naopak nadměrný příjem ( ten 
vede ke vzniku aminoacidurie a hyperkalciurie), vysoký obsah 
vlákniny v potravě vyvazuje kalcium. Nedostatečný příjem 
vápníku (zejména v dospívání), který je nepostradatelný pro 
výstavbu, stabilitu a pevnost kosti, často přispívá k rozvoji 
osteoporózy 

http://www.osteoporoza.cz/osteoporoza
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 nedostatek pohybu – kost je třeba zatěţovat, aby se zachovala kostní 
hmota a podporovala její výstavba. Nedostatek pohybu 
napomáhá odbourávání kostní hmoty. Význam se také přikládá 
změnám koncentrace některých hormonů v krvi, přičemţ roli hraje 
zejména pravidelná pohybová aktivita narozdíl od jednorázového 
cvičení. Příliš intenzivní fyzická zátěţ vedoucí k acidóze a zvýšení 
vápníku v krvi můţe spíše vyvolat hormonální nerovnováhu a tím 
vést k úbytku kostní hmoty. 

 nezdravý ţivotní styl – nadměrný příjem černé kávy a alkoholu nebo 
kouření vede rovněţ ke sníţení vstřebávání a ke zvýšenému 
vylučování vápníku čímţ se  podporuje úbytek kostní hmoty. 
Alkohol můţe navíc sniţovat aktivitu osteoblastů a můţe být 
příčinou poruch funkce pankreatu, cirhózy jater a steatorey, které 
velmi často způsobují malabsorpci vápníku a vitamínu 
rozpustných v tucích. 

 chronické uţívání léků – AE, kortikoidy 

 chronické onemocnění – diabetes mellitus, revmatoidní artritida, střevní 
zánětlivá onemocnění – ulcerózní kolitis či Crohnova nemoc, 
malabsorpční syndrom, laktózová intolerance, hypertyreóza 

 
Uvedené rizikové faktory se vzájemně kombinují a násobí, z tohoto důvodu 
nelze jednoznačně přesně stanovit, který z nich je nejhorší a který s sebou 
přináší nejmenší riziko. 
Důsledky neovlivnitelných rizikových faktorů lze významně pozměnit pomocí 
ovlivnitelných faktorů. Jedním z faktorů, který přirozeným způsobem působí 
proti uvedeným rizikovým činitelům, je dostatečná pravidelná pohybová aktivita 
(nejvíce jsou doporučovány pravidelné procházky, běh nebo jízda na kole). 
Zvyšující se hustota kostní tkáně při fyzické činnosti se dá připodobnit zbytnění 
svalů při pravidelné zátěţi. Na kaţdou výstavbu je ovšem potřeba dostatek 
kvalitního stavebního materiálu, a ani v případě kostí tomu není jinak. 
Organismus by měl mít dostatečný přísun bílkovin, vápníku a vitaminů C, D a 
K. Často tak lze dosáhnout naprosto dostatečné kompenzace toho, co ovlivnit 
nemůţeme, aniţ by bylo třeba začínat s pravidelným uţíváním léků 
[29,30,32,35,40,42]. 
 

2.2.4. Příznaky onemocnění 

Osteoporóza je chronické onemocnění, které má plíţivý charakter a není 
doprovázeno pro ni typickými příznaky (specifickými symptomy) a proto je zcela 
nemoţné ji zpočátku poznat. Osteoporóza se ve vztahu ke kostní tkáni nemusí 
projevovat jen prořídnutím kostních struktur, mohou to to být i degenerativní 
změny meziobratlových plotének. I z této skutečnosti tedy vyplývá, ţe nelze 
určit diagnózu pouze na základě našich osobních zdravotních problémů. Přesto 
však výskyt některých rizikových faktorů spolu s osobními zdravotními 
těţkostmi můţe lékaře přivést na stopu, která vede kratší či delší cestou k 
diagnóze osteoporózy.  
Důleţitým údajem, který souvisí s rozvojem osteoporózy, jsou bolesti v zádech. 
Záleţí však na jejich trvání, intenzitě, vyvolávajícím momentu apod. Bolesti zad 
jsou velice častým příznakem i řady jiných onemocnění. Vyskytují se např. u 

http://www.osteoporoza.cz/prevence
http://www.osteoporoza.cz/riziko
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chorob srdce a cévního systému, při poškození nervových či svalových 
struktur, jsou časté u zánětů.  
Prvním projevem osteoporózy můţe být aţ zlomenina obratle, která se projeví 
náhlou bolestí zad. Příčinou dlouhodobé bolesti zad mohou být změny 
fyziologického postavení páteře při deformaci osteoporotických obratlů. 
Drobnými zlomy a borcením obratlů dochází k deformaci páteře - sniţování 
výšky nemocného, typické ohýbání jeho postavy s vypouklým bříškem a 
bolestivosti páteře. Nejčastěji se bortí obratle ve spodní části hrudní páteře a 
v bederní páteři, kde je zatíţení největší. Tím se zásadně mění cela statika 
páteře. Bolest se zpočátku objeví při delším stání, chůzi do schodů, při 
oblékání, zavazování tkaniček nebo zvedání z lehu. Dlouhodobé stání či sezení 
vyvolává nepříjemné pocity v oblasti páteře. Později bolest vyvolává uţ i 
sebemenší pohyb.  
Častou nápovědou bývají následující faktory:  
 

 zlomeniny kosti stehenní v krčku;  
 jiţ prodělané zlomeniny, pokud síla způsobující úraz byla malé či 

zanedbatelné velikosti; 
 nedostatek pohybové aktivity třeba i při jiných závaţných 

onemocněních;  
 sníţení tělesné výšky o více neţ 3 centimetry;  
 nadměrné pití alkoholu (2 a více sklenek vína za den, 2 a více piv 

apod.);  
 nadměrné kouření cigaret (více neţ 20 denně);  
 léčba kortikoidy (prednison,  apod.);  
 u ţen pak časný přechod (menopauza, klimakterium) tedy konec 

reproduktivního věku před 45. rokem. 
 
Z výše uvedených údajů lze vyvodit skutečnost, ţe osteoporóza je 
onemocněním, jehoţ diagnostika je zaloţena na skládání drobných 
"informačních střípků". Výsledný obraz mozaiky tak můţe být zaměněn s jiným, 
podobně vypadajícím onemocněním, které se můţe jevit stejně na první a 
moţná i druhý pohled [29,30,35,37,40].  
 

2.2.5. Diagnostika [29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,44,45,46] 

Jediným způsobem jak sníţit počet zlomenin a náklady na jejich léčbu, je včas 
identifikovat ohroţené osoby, předejít u nich dalšímu úbytku kostní hmoty a tím 
i sníţit riziko osteoporózy. Diagnóza onemocnění má být stanovena zásadně 
před zahájením léčby a má určit příčinu úbytku kostní hmoty a absolutní riziko 
zlomeniny během dalších 10 let. Diagnostika osteoporózy se často nesprávně 
omezuje na osteodenzitometrické hodnocení stupně úbytku BMD v porovnání s 
hodnotami u mladých dospělých osob stejného pohlaví. Pro diagnostiku 
osteoporózy je však nezbytné komplexní vyšetření, které se rozděluje na 
klinické, zobrazovací a laboratorní. 
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2.2.5.1. Klinická diagnostika 

Pro klinickou diagnostiku je nezbytná osobní anamnéza, ze které se lékař snaţí 
zjistit rizikové faktory (léčba kortikoidy, hypogonadismus, menopauza, 
imobilizace…). V rodinné anamnéze pak pátrá po osteoporotických frakturách 
u rodičů. Důleţité jsou i subjektivní příznaky (zmenšování výšky, omezení 
pohybu, bolesti) a objektivní nález ( funkční poruchy, reflexní změny, vadné 
drţení těla, svalová dysbalance, porucha hybných stereotypů).  
 

2.2.5.2. Zobrazovací metody 

U pacientů zatím nelze změřit pevnost kostí – ta je určena objemem kostní 
hmoty, její geometrií, tloušťkou kortikální kosti, morfologií spongiózní kosti a 
vlastnostmi kostní tkáně. Jednu z vlastností kostí, které lze měřit je hustota 
(mnoţství) kostního minerálu. 

1)Rentgenové vyšetření – osteoporózu lze diagnostikovat klasickým 
rentgenovým vyšetřením hrudní a bederní páteře v předozadní a bočné 
projekci. Je-li zde popisována kompresivní zlomenina z osteoporózy a 
vyloučí-li se jiná příčina zlomeniny obratle, diagnostikuje a léčí se 
osteoporóza. Rentgenové vyšetření je také indikováno v případě 
podezření na nově vzniklou zlomeninu z osteoporózy při náhle vzniklé 
bolesti zad. Je však známo, ţe projeví-li se jasně osteoporóza na rtg 
snímku, znamená to, ţe uţ ubylo asi 30-35% kostní hmoty. 

2) DXA (rentgenové absorpční fotometrie vyuţívající energie dvou paprsků) – v 
současné době je jednou z nejčastěji pouţívaných metod. Tato metoda je 
zároveň spojena s nízkou radiační zátěţí (asi 20 krát niţší neţ při běţném 
snímku plic) a je bezbolestná. Denzitometrické vyšetření se pouţívá ke 
stanovení hustoty kostní tkáně a k určení mnoţství minerálů v kostech. 
Díky tomuto vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika 
zlomenin spojených s osteoporózou. . V praxi se denzita kostního 
minerálu měří většinou ve dvou místech skeletu - v oblasti lumbální páteře 
(L1 – L4) a proximálního femuru (krček, trochanter a Wardův trojúhelník – 
místo s nejniţší hodnotou BMD). Někdy můţe být vyuţita i k měření kostí 
zápěstí, prstů a paty. 
DXA vyuţívá dvou energií svazku X-záření, např. dvojice efektivních 
energií 50keV + 100keV, či 35keV + 75keV. Vyuţívá se zde toho, ţe 
kaţdá energie záření je jinak absorbována (pohlcena) kostí a jinak tukem 
a svalovinou při nízké energii a naopak při vysoké energii záření. Tento 
princip zajišťuje přesné odlišení kosti od okolní měkké tkáně a umoţňuje 
měřit prakticky jakoukoli část skeletu. 
Matematickou analýzou exponenciálních zákonů absorpce pro jednotlivé 
energie a druhy tkání se stanoví podíl absorpce v měkké tkáni a v 
samotné kosti, z čehoţ je po vhodné kalibraci moţno stanovit denzitu 
kosti. Obsah minerálů v kosti se kvantifikuje pomocí parametrů BMC 
(Bone Mineral Content) v [g/cm] a plošné hustoty minerálů BMD (Bone 
Mineral Density) v [g/cm2]. Tyto parametry se porovnávají se soubory 
referenčních (normálových) hodnot a stanovují se relativní indexy 
(poměry) zvané skóre:  
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 T-skóre vyjadřuje odchylku výsledku vyšetření od tabulkové 
hodnoty kostní minerální denzity mladých zdravých jedinců (30let) 
stejného pohlaví. Výsledky jsou vyjádřeny pomocí směrodatné 
odchylky (SD), kde kaţdá 1SD představuje asi 10% kostního 
minerálu. Dělení podle WHO :  

 normální BMD : hodnoty T-skóre vyšší neţ –1 SD 
 osteopenie : hodnoty T-skóre mezi –1 a –2,5 SD 
 osteoporóza : hodnoty T-skóre rovna nebo niţší –2,5 SD 

 
 T skóre se pouţívá k vyjádření rizika zlomeniny.  
 Z-skóre porovnává výsledek vyšetření s průměrnými normálovými 

hodnotami u osob stejného pohlaví i věku.  
 Někdy se téţ sleduje rovnoměrnost denzity kosti BHI (Bone 

Homogenity Index). 
 

Moderní RTG denzitometrické přístroje pouţívají prozařování 
vyšetřovaného místa rozbíhavým ("jehlanovitým") svazkem X-záření s 
následnou detekcí prošlého záření digitálním snímačem obrazu do paměti 
počítače (viz obr příloha). Zde se provedou příslušné výpočty absorpce 
mezi snímkem s nízkou (L) a vysokou (H) energií X-záření a získá se 
výsledný obraz denzity skeletu, který podává jak informace o obsahu a 
hustotě minerálů v kosti, tak i morfologické informace o stavbě skeletu. 
Nejdokonalejší přístroje tohoto druhu umoţňují provádět celotělovou 
obrazovou diagnostiku kostní tkáně, stanovit obsah svalové hmoty, tukové 
tkáně, vody a minerálů v jednotlivých částech těla. 
Pro detekci prošlého X-záření se pouţívají buď scintilační detektory 
NaI(Tl) či CaWO4, nebo polovodičové detektory většinou na bázi CdZnTe 
(kadmium-zinek-tellurid - CZT), které mají vysokou detekční účinnost. V 
moderních zobrazovacích denzitometrech jsou detektory uspořádány do 
2-rozměrné mozaikové konfigurace s vysokým prostorovým rozlišením - 
tvoří digitální snímač RTG obrazu, např. plochý panel o rozměru 20×20cm 
a matici 512×512 elementů, který snímá celou skenovanou oblast během 
jedné expozice. 
Vyšetření DXA přístroji je moţno pouţít nejen k diagnostice osteoporózy, 
ale i ke sledování změn mnoţství kostního minerálu při léčbě. Proto se 
osteodenzitometrie opakuje zpravidla jednou za rok aţ dva roky (podle 
stupně onemocnění, typu léčby a rychlosti kostního obratu). 
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Obr.1 Principiální schéma DEXA zobrazovacího digitálního rtg denzitometru 
[44]. 
 

2.2.5.3. Laboratorní diagnostika 

Prokáţe-li osteodenzitometrie osteopenii nebo osteoporózu, je nezbytné zjistit 
jednak příčinu úbytku kostní hmoty, jednak jeho dynamiku, tedy jak rychle 
kostní hmoty ubývá. K tomuto účelu slouţí různá doplňující vyšetření, mezi něţ 
patří i laboratorní vyšetření krve a moče. Cílem základního laboratorního 
vyšetření, je zhodnocení celkového stavu pacienta a vyloučení jiných 
onemocnění, při kterých dochází k úbytku kostní hmoty (např. zvýšená činnost 
štítné ţlázy nebo příštítných tělísek, onemocnění jater, ledvin, cukrovka, 
nádorové onemocnění, atd.). Mezi tato vyšetření patří: sedimentace, krevní 
obraz, vyšetření koncentrace vápníku, fosforu a ostatních iontů, stanovení 
dusíkatých katabolitů - močoviny a kreatininu, vyšetření krevních bílkovin 
pomocí elektroforézy, jaterní testy, vyšetření hladiny glukózy, lipidů, stanovení 
hormonů štítné ţlázy, vitamínu D, ev. Parathormonu (PTH). 
Specializovaná pracoviště navíc provádějí laboratorní vyšetření ukazatelů 
kostní přestavby (tzv. markerů kostní remodelace), t.j. látek, které se z kostí 
vylučují do krve a do moče. V krvi a moči tak lze vyšetřit jak ukazatele kostního 
odbourávání (např. degradační produkty kolagenu typu I), tak ukazatele kostní 
novotvorby (bílkoviny, vznikající v kostních buňkách, např. osteokalcin). 
Zvýšené odbourávání kosti lze laboratorně prokázat zvýšením krevní nebo 
močové koncentrace látek, které v kosti vznikají při rozpadu kolagenu a 
uvolňují se pak do krve a odtud přecházejí i do moči. 
Tak lze pomocí laboratorního vyšetření krve a moče včas potvrdit účinnost 
podávané léčby, zatímco pomocí opakované osteodenzitometrie toto lze aţ za 
1 aţ 2 roky. Výše uvedená laboratorní vyšetření také pomáhají zjistit příčinu 
úbytku kostní hmoty, určit rychlost tohoto úbytku, stanovit riziko vzniku 
zlomenin. 
 
1)Vápník (Ca) - vyšetření kalciového metabolismu patří mezi základní vstupní 

laboratorní vyšetření všech pacientů. U nekomplikované osteoporózy se 
prakticky nemusí nalézt ţádné odchylky, protoţe regulační mechanismy 
dovedou kalcémii udrţet poměrně velmi dlouho. Stanovení je však nutné 
pro vyloučení jiného onemocnění související s poruchou metabolismu 
kalcia ( např. onemocnění ledvin, jater, pohybového a trávicího ústrojí, 
dlouhodobá léčba glukokortikoidy a AE)  

 kvantitativní stanovení vápníku v lidském séru, plazmě a moči, na 
automatických biochemických analyzátorech Roche: 

Obsah vápníku v těle dospělého člověka činí okolo 2 % tělesné 
váhy. Z toho je 99 % přítomno jako hydroxyapatit vápenatý v 
kostech a méně neţ 1 % se nachází mimo kosti, v intracelulárním 
(ICP) nebo extracelulárním prostoru (ECP). Hladina vápníku v ECP 
je udrţována v dynamické rovnováze s frakcí rychle disponabilního 
vápníku v kostech. V plazmě je značná část vápníku vázána na 
proteiny (cca 40 %), 10 % je přítomno je formě anorganických 
komplexů a 50 % představuje volný, ionizovaný vápník. Rovnováha 
vápníku v těle je regulována parathormonem (PTH), kalcitriolem 
(CT) a kalcitoninem. Stanovení vápníku je pouţíváno při diagnostice 
a sledování hypokalcémie a hyperkalcémie v séru. Hyperkalcémie 
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můţe mít původ ve zvýšené mobilizaci vápníku ze skeletu 
(osteoporóza) nebo ve zvýšené absobci ve střevech. 
Komplexometrická stanovení vápníku jsou pouţívána vedle 
atomové absorpční spektrometrie (AAS). Uváděný princip stanovení 
vápníku je zaloţen na komplexotvorné reakci vápníku s o-
krezolftataleinem v alkalickém prostředí. Vliv hořčíku je maskován 
8-hydroxychinolinem. 
 
Princip testu 
Kolorimetrické stanovení s endpoint měřením a blankem vzorku 
• ke vzorku se přidá R1(Etanolaminový pufr: 1 mol/L, pH 10,6) 
• následně pak R2 (o-krezolftalein komplexon: 0,3 mmol/L; 8-
hydroxychinolin:13,8 mmol/L; kys. chlorovodíková: 122 mmol/L a 
zahájení reakce: 
Intenzita zabarvení vytvářeného purpurového komplexu je přímo 
úměrná 
koncentraci vápníku a je stanovena fotometricky. 
Močové vylučování kalcia se měří ve 24-hodinovém sběru.  
 
Referenční rozmezí dle Tietze 
Sérum/plazma 
Děti (0–10 dní): 7,6–10,4 mg/dL (1,89–2,59 mmol/L) 
Děti (10 dní - 2 roky): 9,0–11,0 mg/dL (2,24–2,74 mmol/L) 
Děti (2-12 let): 8,8–10,8 mg/dL (2,19–2,69 mmol/L) 
Dospělí (12-60 let): 8,4–10,2 mg/dL (2,09–2,54 mmol/L) 
Dospělí (60-90 let): 8,8–10,2 mg/dL (2,19–2,54 mmol/L) 
Dospělí (> 90 let): 8,2–9,6 mg/dL (2,04–2,39 mmol/L) 
Moč: 100–300 mg/24 h (2,5–7,5 mmol/24 h) při běţném příjmu 
potravy. 

 
2) Fosfor (P) – stanovení v krvi a moči má u pacientů podstatně niţší 

výpovědní hodnotu, neţ stanovení kalcémie, můţe však být uţitečným 
ukazatelem při diferenciální diagnostice. Moč se sbírá po dobu 4hodin, po 
sběru se okyselí kyselinou chlorovodíkovou. 

 kvantitativní stanovení fosforu v lidském séru, plazmě a moči na 
automatických biochemických analyzátorech Roche: 

88% fosforu, obsaţeného v lidském těle, je umístěno v kostech v 
podobě fosfátů vápníku ( Ca2+[Ca3(PO4)2]32). Fosfor se nalézá v 
krvi ve formě anorganických fosfátů a organicky vázané kyseliny 
fosforečné.  Vzájemný poměr fosfátů vůči vápníku v krvi je přibliţně 
6:10. Zvýšení hladiny fosforu je příčinou poklesu hladiny vápníku. 
Mechanismus je ovlivňován interakcemi mezi parathormonem a 
vitaminem D. Upřednostňovaná metoda pro stanovení 
anorganického fosforu je zaloţena na tvorbě fosfomolybdátu 
amonného s následnou redukcí na molybdenovou modř. 
 
Princip testu 
Endpoint metoda s bezbarvým vzorkem 
• Napipetování vzorku a přidání R1 (Kyselina sírová: 0,36 mol/L; 
detergent) 
• Přidání R2 (Molybdenan amonný: 3,5 mmol/L; kys. sírová: 0,36 
mol/L;chlorid sodný: 150 mmol/L) a zahájení reakce: 
Anorganické fosfáty vytváří komplex fosfomolybdenanu amonného s 
molybdenanem amonným v přítomnosti 
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kyseliny sírové. Komplex je stanoven fotometricky v ultrafialové 
oblasti (340 nm). 

 
3) 25-Hydroxyvitamin D3 – stanovení vitaminu D3 je nezbytné jako pomůcka při 

zjišťování jeho dostatku v organismu. Jeho nízká hladina koreluje se 
vzestupem PTH, coţ můţe být příčinou zrychleného kostního obratu 
s výslednou negativní kostní bilancí. 

 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení 25-
hydroxyvitaminu D3 v 
lidském séru a plazmě. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití 
na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

Vitamin D je v tuku rozpustný prekurzor steroidního hormonu, který 
je produkován hlavně v kůţi po vystavení slunečnímu světlu, nebo 
je dodáván potravou. Vitamin D je biologicky inertní a aby se stal 
biologicky aktivním, musí 1,25 dihydroxyvitamin D podstoupit 2 
úspěšné hydroxylace v játrech a ledvinách. 2 nejvýznamnější formy 
vitaminu D jsou vitamin D3 (cholekalciferol) a vitamin D2 
(ergokalciferol). Na rozdíl od vitaminu D3 musí být vitamin D2 
přijímán potravou. V lidském těle jsou vitaminy D3 a D2 navázány 
na vitamin D váţící protein v plazmě, a přemístěny do jater, kde 
jsou oba hydroxylovány a vytvářejí 25-OH vitamin D, který se měří v 
krvi pro stanovení celkového stavu vitaminu D, jelikoţ je hlavní 
zásobárnou vitaminu D v lidském těle. Primární cirkulující forma 
vitaminu D je biologicky inaktivní. Poločas cirkulujícího 25-OH 
vitaminu D je 2-3 týdny. Nedostatek vitaminu D je častou příčinou 
sekundárního hyperparatyroidismu. Zvýšené hladiny PTH, obzvláště 
u starších pacientů s nedostatkem vitaminu D, mohou způsobit 
osteomalacii, zvýšené kostní obraty, sníţení hmotnosti kostí a riziko 
zlomenin kostí. Nízké koncentrace 25-OH vitaminu D jsou rovněţ 
spojeny s niţší kostní denzitou. Ve spojení s dalšími klinickými údaji 
mohou být výsledky pouţity jako pomůcka při posouzení 
metabolismu kostí.  
 
Princip testu 
Stanovení Elecsys Vitamin D3 (25-OH) vyuţívá polyklonální 
protilátku směrovanou proti 25-OH vitaminu D3. 
Kompetiční test.  
• 1. inkubace: 25-OH vitamin D3 ve vzorku (35 μL) soutěţí s 
vitaminem D, označeným biotinem v komplexu obsaţeném v R2 
(biotin-vitamin D/polyklonalní vitamin 25-OH vitamin D3-specifická 
protilátka značená rutheniovým komplexem). Zbývající mnoţství 
komplexu (biotin-vitamin D/polyklonalní 25-OH vitamin D3-
specifická protilátka značená rutheniem) je závislé na koncentraci 
analytu ve vzorku. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potaţených streptavidinem, se 
komplex váţe na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi 
biotinem a streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena 
fotonásobičem. 
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• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 

 
4) Parathormon (PTH) – jeho stanovení je nezbytné tam, kde je podezření na 

hyperparathyreózu. Při jasné diagnóze osteoporózy neposkytuje prakticky 
ţádnou důleţitou informaci. 

 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení intaktního 
parathormonu v lidském séru a plazmě pro diferenciální 
diagnostiku hyperkalcemie a hypokalcemie. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

Parathormon (PTH) je vytvářen v příštítných ţlázách a vylučován do 
krevního řečiště. Intaktní PTH je představován jednoduchým 
polypeptidickým řetězcem z 84 aminokyselin. Biologicky aktivní N-
terminální fragment má poločas trvání jen pár minut. Selektivní 
stanovení (především) intaktního parathormonu umoţňuje 
přímo zjistit sekreční aktivitu příštítných ţláz. PTH, spolu s 
vitaminem D a kalcitoninem, zajišťují mobilizaci vápníku a fosfátů, 
uloţených v kostech a zvyšují příjem vápníku v tenkém střevě a 
vylučování fosfátů ledvinami. Vylučování PTH je inhibováno 
vysokou koncentrací vápníku a naopak nízká hladina ji stimuluje. 
Souprava Elecsys pro stanovení intaktního PTH vyuţívá 
sendvičového principu testu, kdy biotinylovaná monoklonální  
protilátka reaguje s N-terminálním fragmentem a monoklonální 
protilátka značená rutheniovým komplexem  reaguje s C-
terminálním fragmentem. Protilátky pouţité ve stanovení jsou 
reaktivní s epitopy v oblastech aminokyselin. 
 
Princip testu 
Sendvičový princip.  
• 1. inkubace: 50 μL vzorku, biotinylovaná monoklonální protilátka 
proti PTH a monoklonální protilátka proti PTH, značená rutheniovým 
komplexem reagují za tvorby sendvičového komplexu. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potaţených streptavidinem, se 
komplex váţe na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi 
biotinem a streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena 
fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 

 
5) Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA – S) - vzhledem k relativně vysoké 

koncentraci, dlouhému biologickému poločasu, stabilitě je moţné pouţít 
jeho koncentraci jako indikátoru androgenní sekrece nadledvin. Stanovení 
DHEA sulfátu je neocenitelnou pomocí při diagnostice metabolických 
abnormalit. U ţen v postmenopauze se stanovení DHEAS stále častěji 
pouţívá jako významný ukazatel rizika osteoporózy. 
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 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení 
dehydroepiandrosteron sulfátu (DHEA-S) v lidském séru a 
plazmě. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

DHEA-S je steroidní hormon, který je vytvářen z prekursoru, 
cholesterolu, v zóně reticularis a fasciculata (zde méně) kůry 
nadledvin. Zjištění zvýšených hladin DHEA-S hraje důleţitou roli v 
diagnostice hirsutismu, virilismu,androgenizace, hyperprolaktinemie, 
syndromu polycystických ovarií a vyloučení androgeny 
produkujícího tumoru kůry nadledvin. DHEA-S vykazuje jen slabou 
androgenní aktivitu ale můţe být metabolizován na mnohem 
aktivnější androgeny, jako androstendion a testosteron. DHEA-S se 
relativně silně váţe na albumin a jen malá část zůstává bez vazby 
na proteiny, přičemţ nebyla zaznamenána vazba na sex hormone-
binding globulin (SHBG). V důsledku své vysoké koncentrace a 
nízké denní a mezidenní variability se jeví být DHEA-S výborným 
indikátorem produkce androgenů kůrou nadledvin. Spolu s 
testosteronem DHEA-S představuje metodu pro volbu úvodního 
skríningového testu, zdali je zvýšená hladina androgenů. Stanovení 
Elecsys DHEA-S vyuţívá kompetičního principu s pouţitím 
polyklonální protilátky (králičí) proti DHEA-S. Endogenní DHEA-S ve 
vzorku soutěţí s přídavkem derivátu DHEA-S, značeného 
rutheniovým komplexem  o vazebná místa na biotinylované 
protilátce. 
 
Princip testu 
Kompetiční test.  
• 1. inkubace: Při inkubaci vzorku (15 μL) s biotinylovanou 
protilátkou specifickou proti DHEA-S je vytvářen imunokomplex, 
jehoţ mnoţství je závislé na koncentraci analytu ve vzorku. 
• 2. inkubace: Po přidání streptavidinem potaţených mikročástic a 
derivátu DHEA-S, značeného rutheniovým komplexem, jsou 
obsazena dosud volná místa biotinylované protilátky a je vytvářen 
komplex protilátka-hapten. Celý komplex se váţe na pevnou fázi 
prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá 
chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 

 
6) Globulin vázající pohlavní hormon (SHBG) - stanovení má význam pro 

výpočet indexu volného testosteronu (TFI index), který lépe informuje o 
moţném zvýšení biologicky aktivní volné frakce testosteronu i na CBG 
(Corticosteroid binding globulin) vázané frakce testosteronu, neţ celková 
hladina hormonu v krvi. Dále je uţitečné při hodnocení mírných poruch 
metabolismu androgenů a umoţňuje identifikovat ţeny se sníţenou 
hladinou estrogenů. 
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 Imunoradiometrické stanovení „sandwichového“ typu na 
analyzátoru Immunotech /Beckman 

Globulin vázající pohlavní hormony (SHBG) je glykoprotein 
o molekulové hmotnosti přibliţně 80 – 100 kDa; obsahuje jedno 
vazebné místo s vysokou afinitu k 17-betahydroxysteroidním 
hormonům jako je testosteron a estradiol. Z toho důvodu jsou vyšší 
koncentrace SHBG v krvi u ţen neţ u muţů, dále v pokročilém 
těhotenství nebo při podávání estrogenů. Koncentrace SHBG 
v plazmě je mimo jiné regulována bilancí androgenů /estrogenů, 
hladinami tyreoidálních hormonů, inzulínu a nutričními faktory. 
Podání androgenů koncentraci SHBG v krvi sniţuje. SHBG je 
nejdůleţitějším transportním proteinem pro estrogeny a androgeny 
v periferní krvi. Jeho koncentrace je hlavním faktorem ovlivňujícím 
pro tyto hormony poměr mezi volnou formou a formou vázanou na 
proteiny. Na koncentrace SHBG v plazmě má vliv celá řada různých 
onemocnění; jeho vysoké hladiny lze zjistit při hypertyreóze, 
hypogonadismu, androgenové insenzitivitě a cirhóze jater u muţů. 
Nízké koncentrace lze zjistit při myxedému, hyperprolaktinémii 
a syndromech zvýšené androgenní aktivity. Poměr testosteronu 
: SHBG, známý jako index volného androgenu (FAI - Free Androgen 
Index) nebo index volného testosteronu (FTI - Free Testosterone 
Index), dobře koreluje s naměřenými i s vypočtenými hodnotami 
volného testosteronu a pomáhá rozlišit jedince se zvýšenou 
androgenní aktivitou od zdravých jedinců. 
 
Princip testu 
V soupravě jsou pouţity myší monoklonální protilátky proti dvěma 
různým epitopům molekuly SHBG. Vzorky séra, kontrolní vzorky a 
kalibrátory s inkubují ve zkumavkách potaţených první 
monoklonální protilátkou. Po inkubaci se zkumavky promyjí a 
napipetuje se do nich druhá monoklonální protilátka, značená 125I. 
Po druhé inkubaci se obsah zkumavek vymyje, aby se odstranila 
nenavázaná značená protilátka. Vázaná aktivita 125I se poté měří na 
gama-čítači. Koncentrace SHBG ve vzorcích je přímoúměrná 
změřené radioaktivitě a získá se interpolací z kalibrační křivky. 

 
7) Volný testosteron - měření testosteronu je rutinně pouţíváno u ţen v 

případech suspektního klinického hyperandrogenismu (hirsutismus), při 
terapii estrogeny a při podezření na nádory ovária, nádory a hyperplázie 
nadledvin. Hlavní indikační oblastí u muţů je hodnocení hypogonadálních 
stavů. 

 Imunoradiometrické stanovení za použití DSL-4900ACTIVE® kitu  
Testosteron je steroidní hormon o molekulové hmotnosti 288,4, 
který je povaţován za hlavní androgen. U muţů je syntetizován 
Leydigovými buňkami varlat, u ţen pochází z kůry nadledvin a z 
ovárií. Jeho produkce je řízena hormony předního laloku hypofýzy 
(LH). Vzniká rovněţ periferní konverzí androstendionu. V krvi 
testosteron cirkuluje jak volný (2,5 %), tak vázaný na TeBG 
(testosteron váţící globulin) nebo SHBG (sex-hormone binding 
globulin) a albumin. Změny koncentrací vazebných proteinů mohou 
významně ovlivnit koncentraci cirkulujícího testosteronu. Z toho 
důvodu se pouţívá index volných androgenů (FAI), vypočítaný jako 
poměr koncentrací celkového testosteronu a SHBG, nebo lépe 
stanovení koncentrace volného testosteronu. Testosteron je 
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odpovědný za udrţování primárních a sekundárních pohlavních 
znaků. 
 
Princip testu 
Imunochemická analytická metoda zaloţená na principu 
kompetitivní reakce mezi radioaktivně značeným (125I ) a 
neznačeným testosteronem o vazebná místa specifické králičí 
polyklonální protilátky. Kompetice (soutěţe) obou testosteronů o 
vazebná místa protilátky je docíleno přítomností omezeného 
mnoţství protilátky. Výsledkem reakce je vznik dvou komplexů 
antigen-protilátka a to s neznačeným a značeným antigenem, 
přičemţ mnoţství značeného komplexu je  nepřímo úměrné 
původnímu mnoţství stanovovaného antigenu. Do všech reakčních 
zkumavek se nadávkuje konstantní mnoţství specifické protilátky 
Ab (resp. antiséra) a značeného antigenu Ag°, přičemţ jeho 
mnoţství je větší neţ je vazebná kapacita protilátky. Další reakční 
sloţkou je neznačený antigen Ag, který je určovanou látkou a jehoţ 
mnoţství v reakční směsi se  mění v závislosti na jeho obsahu v 
analyzovaném vzorku. Stabilita podmínek je obvykle zajišťována 
přídavkem vhodného reakčního pufru. Kvantitativní vyhodnocení 
reakce je zaloţena na detekci radioaktivity. Na základě zjištění 
odezvového parametru vzorku je potom moţné odečtením z 
kalibrační závislosti určit koncentraci analytu. 

 
8) Markery osteoresorpce – největší význam pro sledování kostního obratu 

mají degradační produkty kolagenu typu 1. V praxi se pouţívá zejména β-
CrossLaps, zatímco stanovení hydroxyprolinu, ACP, deoxypyridinolinu a 
pyridinolinu se jiţ většinou nedělá. Biochemické markery nelze vyuţívat 
k diagnostice osteoporózy, ale jsou vhodné k monitorování efektu léčby. 
Koncentrace markerů osteoresorpce vyšší neţ horní mez referenčních 
hodnot svědčí pro nadměrnou remodelaci skeletu a zvýšené riziko 
zlomeniny. Koncentrace těchto markerů pod dolní hranici referenčních 
hodnot svědčí pro nadměrně utlumenou aktivitu kostních buněk, např. při 
hyperkortizolismu.  

 

 N- a C- terminální telopeptidy kolagenu - Jde o koncové oblasti 
kolagenu, které jsou uvolňovány do moči během resorpce kostní hmoty. 
Ty, které pocházejí z N-terminálního telopeptidu, jsou označovány jako 
NTx, ty, které pocházejí z C-terminální oblasti, pak CTx (firemní název 
CrossLaps). Jsou stále častěji  pouţívány jako citlivé ukazatele kostní 
resorpce. Za výhodu stanovení NTx a CTx je moţno povaţovat, ţe je lze 
kromě moči stanovovat i v krvi, kde vykazují významně niţší biologickou 
variabilitu. 

 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení degradačních 
produktů kolagenu typu I v lidském séru a plazmě pro zhodnocení 
resorpce kostí. Test je možné použít při monitorování 
antiresorpční léčby (např.bisfosfonátů, hormone replacement 
therapy - HRT) u postmenopausálních žen a jedinců s 
diagnostikovanou osteopenií. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití 
na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 
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Více jak 90% organické matrix kostí je představováno kolagenem 
typu I, který je syntetizován především v kostech. Zde je regulován 
anabolismus a katabolismus bazických součástí kostí. Během 
normálního metabolismu kostí je zralý kolagen typu I degradován a 
malé fragmenty procházení do krevního oběhu a jsou vylučovány 
ledvinami. 
Podle stanoveného markeru resorpce lze odhadnout aktivitu 
kostního obratu. Při fyziologicky nebo patologicky zvýšené resorpci 
kostí (např. ve stáří nebo jako důsledek osteoporózy) je kolagen 
typu I degradován ve zvýšené míře a zvýšení je úměrné hladině 
fragmentů kolagenu v krvi. Z fragmentů kolagenu typu I je 
nejvýznamnějším C-terminální telopeptid (CTx). C-terminální 
telopeptid obsahuje α-aspartovou kyselinu, která se mění na β-
formu během stárnutí kosti (β-CTx). Tyto isomerní telopeptidy jsou 
specifické pro degradaci kolagenu typu I, především v kostech. 
Zvýšené koncentrace isomerizovaného C-terminálního telopeptidu 
kolagenu typu I v séru jsou typické pro pacienty se zvýšenou 
resorpcí kostí. Hladiny v séru se navrací k normálu během 
inhibičního léčení. Stanovení C-terminálního telopeptidu v séru je 
doporučeno pro monitorování úspěšnosti antiresorpční terapie 
(např. bisfosfonáty nebo hormone replacement therapy - HRT) u 
osteoporózy nebo jiných chorob kostí. Stanovení Elecsys β-
CrossLaps/serum je specifické pro kroslinkové isomerizované 
fragmenty kolagenu typu I, nezávisle na povaze kroslinku (např. 
pyrrol, pyridolin ). Specifita metody je zaručena pouţitím dvou 
monoklonálních protilátek, kdy kaţdá rozpoznává lineární β-8AA 
oktapeptidy (EKAHD-β-GGR). Stanovení Elecsys β-
CrossLaps/serum proto kvantifikuje všechny degradační fragmenty 
kolagenu typu I, obsahující isomerizované dvojice oktapeptidů β-
8AA (β-CTx). 
 
Princip testu 
Sendvičový princip.  
• 1. inkubace: 50 μL vzorku a biotinylovaná monoklonální protilátka 
proti β-CrossLaps jsou inkubovány dohromady, antigen ze vzorku je 
uvolněn z vazeb v séra. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, značených streptavidinem a 
monoklonální protilátky specifické proti β-CrossLaps, značené 
rutheniovým komplexema, je vytvářen sendvičový komplex, který se 
váţe na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a 
streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena 
fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky,dodávané 
v čárovém kódu reagencie. 

 

 Hydroxyprolin - Kostní kolagen obsahuje velké mnoţství aminokyseliny 
hydroxyprolinu – asi 13%, vznikající posttranslační hydroxylací prolinu 
v jiţ hotové molekule kolagenu. Uvolňuje se po odbourání kolagenu a 
nemůţe jiţ být znovu k jeho stavbě vyuţit. Glomeruly je filtrován 
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hydroxyprolin volný, který je téměř úplně reabsorbován a oxidován 
v játrech, a hydroxyprolin v peptidech, který se vyloučí močí. 
Hydroxyprolin byl proto dlouho pouţíván jako ukazatel kostní resorpce, 
je však do moči uvolňován nejen z kostní hmoty, ale i z ostatních 
pojivových tkání, ze sloţek komplementu, a navíc značná část kolagenu 
v moči pochází z masité části potravy. Pouze cca 50 % hydroxyprolinu v 
moči pochází z degradace kostního kolagenu 1. typu. Z tohoto důvodu je 
dnes měření hydroxyprolinu povaţováno za málo citlivé a nespecifické. 

 

 Kyselá fosfatáza (ACP) – Z enzymových ukazatelů aktivity osteoklastů je 
vyuţíváno především stanovení aktivity kyselé fosfatázy v krevním séru. 
Osteoklasty tento enzym vyuţívají při odbourávání kostní hmoty, proto 
jeho aktivita v plazmě odráţí intenzitu kostní resorpce. Existuje však 
několik izoenzymů a stanovení kostního izoenzymu, tzv. tartarát-
rezistentní kyselé fosfatázy, je metodicky poměrně obtíţné. Navíc 
klinická interpretace výsledků stanovení je zatím dost nejasná. Aktivita 
prostatického enzymu se musí inhibovat tartarátem, pro vyloučení 
uvolnění ACP z trombocytů se stanovení provádí z plazmy. 

 

 Deoxypyridinolin, pyridinolin – Jde o pyridiniové příčné vazby (cross 
links) mezi paralelními řetězci kolagenu kostní hmoty, jmenovitě mezi 
lysinovými aminokyselinovými zbytky (PYD), resp. mezi lysinovými a 
hydroxylysinovými zbytky (DPD). Vyskytují se v nonhelikálních 
koncových (N- a C-terminálních) oblastech kolagenových makromolekul 
- telopeptidech. Jde o konečné produkty biodegradace kolagenu, 
vylučované ledvinami do moči. Zatímco DPD je obecně povaţován za 
degradační produkt kostního kolagenu 1. typu, přítomnost PYD v moči 
lze zčásti téţ přičíst degradaci kolagenu jiných pojivových tkání 
(chrupavek, kůţe atd.). DPD a PYD jsou obecně povaţovány za 
uţitečné ukazatele zvýšené kostní remodelace, přičemţ DPD je 
povaţován za selektivnější. 
Koncentrace, resp. vylučování deoxypyridinolinu močí stoupá u všech 
procesů s převahou degradace kostní tkáně, tedy nejen u osteoporózy  
primární, ale i u ostatních kostních chorob, především u morbus Paget. 
Pro praxi zatím nejsou definitivně dořešeny otázky, zda je výhodnější 
stanovovat koncentraci deoxypyridinolinu v ranní nebo tzv. druhé ranní 
nebo 24hodinové moči.  

 
 9) Markery novotvorby-  

 Aktivita alkalické fosfatázy: ALP – je enzym, lokalizovaný v buněčných 
membránách. Má mnoho izoenzymů (izoforem), které se nacházejí v 
různých tkáních. Z hlediska kostního metabolismu má největí význam 
kostní izoforma – B-ALP, která je lokalizována v membránách 
osteoblastů. Pro sledování metabolismu kostní tkáně je mnohem 
výhodnější měřit aktivitu kostní izoformy neţ celkové ALP. 
Aktivita alkalické fosfatázy v krevním séru a zvláště jejího kostního 
izoenzymu bývá povaţována za dobrý a spolehlivý ukazatel aktivity 
osteoblastů, a tedy novotvorby kostní tkáně. Imunochemické metody 
stanovení B-ALP vykazují spolehlivou analytickou úroveň. 
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 In vitro test pro kvantitativní stanovení alkalické fosfatázy 
v lidském séru a plazmě na systémech Roche/Hitachi cobas c. 

Alkalická fosfatáza v séru pochází ze čtyř strukturálních genotypů: 
typ vyskytující se v játrech, kostech a ledvinách, dále střevní typ, 
placentální typ a varianta vyskytující se v pohlavních buňkách. Je 
moţné se s nimi setkat v osteoblastech, hepatocytech, ledvinách, 
slezině, placentě, prostatě, leukocytech a v tenkém střevě. Typ z 
jater, kostí, ledvin se přitom jeví jako nejdůleţitější. Se vzestupem 
aktivity alkalické fosfatázy se setkáváme u všech forem cholestázy 
a zejména, je-li spojena s obstrukcí. Zvýšena je rovněţ při 
onemocněních skeletu, jako je Pagetova choroba, 
hyperparatyroidismus, křivice a osteomalacie, a pochopitelně i u 
zlomenin a maligních tumorů. Značně zvýšené hodnoty aktivity 
alkalické fosfatázy jsou někdy zaznamenány v dětství a dospívání. 
Příčinou je zvýšená aktivita osteoblastů v souvislosti s růstem kostí. 
Mezinárodní federace klinické chemie (IFCC) doporučila 
standardizovanou metodu pro stanovení alkalické fosfatázy 
pouţitím optimalizované koncentrace substrátu a 2-amino-2-metyl-
1-propanol jako pufr s kationty hořčíku a zinku. 
 
Princip testu 
Kolorimetrický test v souladu se standardizovanou metodou. 
V přítomnosti hořečnatých a zinečnatých iontů je p-nitrofenyl fosfát 
štěpen fosfatázou na fosfát a p-nitrofenol. 
Mnoţství uvolněného p-nitrofenolu je přímo úměrné katalytické 
aktivitě ALP. Stanovuje se měřením nárůstu absorbance. 

 

 Alkalická fosfatáza kostní (B-ALP) - je membránová izoforma ALP, 
typická pro membránu osteoblastů. Pouţívá se jako spolehlivý marker 
osteoformace. Je citlivějším markerem kostní novotvorby neţ celková 
ALP. Relativní zvýšení kostní izoformy je u kostních chorob výraznější 
neţ zvýšení celkové ALP. Určitou výjimku tvoří rozvinuté formy 
osteoporózy, kde bylo prokázáno podobné zvýšení celkové i kostní ALP. 

 Imunoradiometrické kvantitativní stanovení kostní frakce ALP 
v séru 

Stanovení kostního isoenzymu alkalické fosfatázy je 
imunoradiometrické stanovení (IRMA). Pouţívá se tzv. "two-
site" IRMA, také označovaná jako sendvičová IRMA. Do 
reakce se stanovovaným antigenem vstupují v nadbytku dvě 
specifické protilátky (dvě myší monoklonální protilátky) jako 
vazebné reagens. Kaţdá z nich je namířena proti jiné 
antigenní determinantě antigenu, přičemţ jen jedna je 
vhodným způsobem označena a slouţí tak jako indikátor 
průběhu reakce.  
První protilátka bez indikátoru Ab1 bývá označována také jako 
"vychytávací" ("capture antibody"), druhá - Ab2* - jako protilátka 
signální. Pouţití uvedených protilátek v tomto uspořádání zajišťuje 
vysokou specifitu systému právě pro kostní isoenzym ALP. 
Pro vyhodnocení výtěţku reakce je třeba separovat vázanou frakci 
indikátoru, tedy komplex [Ab1-Ag-Ab2*], od frakce volné, tj. 
nezreagované značené protilátky Ab2*. Neznačená protilátka bývá 
většinou zakotvena na stěnu reakční zkumavky, nebo na jinou 
pevnou fázi (partikule, kuličky,…). Tím zůstává rovněţ celý komplex 
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přichycen k pevné fázi. Nevyuţitý nadbytek protilátky je z reakční 
směsi odstraněn obvykle pouhým odsátím nebo dekantací a 
propláchnutím vhodným promývacím pufrem. Mnoţství vzniklého 
značeného komplexu [Ab1-Ag-Ab2*] je i v tomto případě úměrné 
mnoţství určovaného antigenu. Z kalibrační křivky, kterou je 
závislost změřené radioaktivity (osa y) jako funkce koncentrace 
stanovovaného antigenu (osa x), je potom odečtena koncentrace 
analyzovaného vzorku. 
Stanovení je prováděno pouze v séru. Po odběru krve separovat 
sérum (do 2 h). 

 

 Osteokalcin (OC) – Při novotvorbě kostní hmoty syntetizují osteoblasty 
malý nekolagenní protein, zvaný osteokalcin. Ten je ukládán do kostní 
matrice, část se ho však dostává do krevního oběhu. Není dosud přesně 
vyjasněno, zda se osteokalcin uvolňuje z resorbované kosti i při její 
degradaci, stanovení jeho koncentrace je však pokládáno za jeden z 
nejcitlivějších markerů osteosyntézy. Osteokalcin je majoritní 
nekolagenní bílkovina kostní hmoty, syntetizovaná výhradně v 
osteoblastech. Intenzita biosyntézy závisí na koncentraci 
1,25-dihydroxyvitaminu D. Osteokalcin tvoří asi 10-20 % bílkovinné 
matrice kostní hmoty. Vzhledem k místu tvorby se předpokládá vliv na 
tvorbu kostní hmoty, fakticky však vlivem řady okolností nelze jasný 
kauzální vztah mezi koncentrací OC a intenzitou osteoformace prokázat. 
Syntetizovaný a posttranslačně změněný osteokalcin je inkorporován do 
kostní matrice, kde je pevně vázán s hydroxyapatitem, a podílí se tak na 
mineralizaci kosti. Určitý podíl je současně uvolňován do krevní 
cirkulace. Podíl zabudované a uvolněné sloţky není konstantní, mění se 
v intervalu 60-90 %. Podíl uvolněný do krevní cirkulace závisí také na 
podílu nedokarboxylovaného (undercarboxylated) osteokalcinu, který se 
zabudovává do matrice kostí hůře vlivem sníţené afinity k 
hydroxyapatitu. 
Stanovení koncentrace osteokalcinu je jedním z nejcennějších způsobů 
pro posouzení aktivity osteoblastů. Koncentrace osteokalcinu stoupá při 
rychlém metabolickém obratu kostí při osteoporóze, ale také při 
hyperparatyreóze, hypertyreóze, akromegalii, morbus Paget a jiných 
stavech. Sníţená koncentrace bývá popisována při hypotyreóze, 
hypoparatyreóze, ale také po podávání vyšších dávek kortikoidů.  
Při tvorbě osteokalcinu sehrává aktivní roli vitamin K a při jeho deficitu 
se tvoří osteokalcin nekarboxylovaný, nefunkční. Tento tzv. 
„undercarboxylated“ ostekalcin můţe být dokonce ukazatelem 
nedostatku vitaminu K. 

 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení osteokalcinu v 
lidském séru a plazmě. Stanovení je používáno pro kontrolu 
účinnosti antiresorpční terapie, např. u pacientů s osteoporózou 
nebo hyperkalcemií. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití 
na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

Osteokalcin je důleţitým nekolagenovým specifickým proteinem 
kostní matrix, proteinem váţícím vápník, který je závislý na vitaminu 
K. Skládá se z 49 zbytků aminokyselin s molekulovou hmotností 
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přibliţně 5800 daltonů. Jeho součástí jsou aţ 3 zbytky γ-
karboxyglutamové kyseliny (bone-GLA-protein, BGP). Při kostní 
syntéze je osteokalcin syntetizován v osteoblastech. Jeho produkce 
je závislá na vitaminu K (tvorba zbytků γ-karboxyglutamové 
kyseliny) a je stimulována vitaminem D3. Po jeho uvolnění 
z osteoblastů není osteokalcin jen prostě zařazen do kostní matrix, 
ale je také vylučován do krevního řečiště. Hladina osteokalcinu v 
séru (plazmě) odráţí tudíţ rychlost kostního obratu při různých 
poruchách metabolismu kostí. Podle výsledků stanovení 
osteokalcinu je moţné sledovat terapii preparáty s antiresorpčními 
účinky (bisfosfonáty nebo hormonální substituční léčba, HRT). V 
krvi lze zaznamenat jak intaktní osteokalcin (1-49), tak velký N-MID 
fragment (aminokyseliny 1-43). Intaktní osteokalcin je nestabilní, 
podléhá štěpení proteázami mezi aminokyselinami 43 a 44. N-MID 
fragment, takto vzniklý štěpením, je mnohem stabilnější.  
Stanovení Elecsys N-MID Osteocalcin pouţívá dvě monoklonální 
protilátky specificky zaměřené proti epitopům N-MID fragmentu a N-
terminálnímu fragmentu. Metoda tak umoţňuje detekci stabilního N-
MID fragmentu stejně jako (dosud) intaktního osteokalcinu. Metoda 
je nezávislá na nestabilním C-terminálním fragmentu (aminokyseliny 
43-49) molekuly osteokalcinu a zabezpečuje stabilní výsledky 
měření v běţných rutinních laboratorních podmínkách. 
 
Princip testu 
Sendvičový princip.. 
• 1. inkubace: 20 μL vzorku, biotinylovaná monoklonální protilátka 
proti N-MID osteokalcinu a monoklonální protilátka proti N-MID 
osteokalcinu, značená rutheniovým komplexem reagují za tvorby 
sendvičového komplexu. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potaţených streptavidinem, se 
komplex váţe na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi 
biotinem a streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá 
chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 

 
 Propeptid kolagenu typu 1 – Při biosyntéze kolagenu typu 1 se tyto 

propeptidy odštěpují z prokolagenu, a to jak z jeho C-terminálního konce 
(PICP), tak z N-terminálního konce (PINP). Účinkem proteáz se uvolňují 
do krevní cirkulace, a mohou být ukazateli kostní formace. Koncentrace 
obou markerů se zvyšuje nejen při zvýšené kostní formaci, ale i se 
zvýšenou rychlostí remodelace nekostních (koţních, svalových) 
kolagenů. Důsledkem je nízká klinická specifičnost. Zvýšenou 
koncentraci PICP nacházíme nejen u osteoporózy primární, ale i u 
sekundárních osteoporóz při hypertyreóze, hyperparatyreóze, při 
plazmocytomu, karcinomu prostaty s metastázami v kostech, ale i u 
chronické polyartritidy. Sníţená koncentrace v krevním séru bývá 
popisována např. při léčbě kortikoidy nebo při osteogenesis imperfecta. 
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 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení celkového 
P1NP v lidském séru a plazmě. Stanovení Elecsys total P1NP je 
určeno pro sledování léčení v souvislosti s osteoporózou u post-
menopauzálních žen a pacientů, u nichž 
byla diagnostikována Pagetova choroba kostí. 
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro 
použití 
na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

Více jak 90% organické matrix kostí je představováno kolagenem 
typu 1, který je syntetizován především v kostech. Kolagen typu 1 
vzniká z prokolagenu typu 1, který je syntetizován fibroblasty a 
osteoblasty. Prokolagen typu 1 obsahuje N-terminální i C-terminální 
propeptidy. Tyto propeptidy jsou odstraněny specifickými 
proteázami při konverzi prokolagenu na kolagen a jeho následném 
začlenění do matrix kostí. Propeptid stanovovaný touto soupravou 
je aminoterminální, proto P1NP - prokolagen typu 1 aminoterminální 
- propeptid. Tento marker, P1NP, je proto specifickým indikátorem 
ukládání kolagenu typu 1 a tím i skutečným markerem vytváření 
kosti. P1NP je při vytváření kolagenu typu 1 v intracelulárním 
prostoru nebo případně v krevním řečišti. P1NP je uvolňován, jako 
trimetr, ale je rychle štěpen na monomery při tepelné degradaci.  
Stanovení Elecsys P1NP detekuje obě tyto frakce přítomné v krvi a 
proto se nazývá celkový P1NP. 
 
Princip testu 
Sendvičový princip.  
• 1. inkubace: 20 μL vzorku a biotinylovaná monoklonální protilátka 
(myší) specifická proti P1NP jsou společně inkubovány. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, značených streptavidinem a 
monoklonální protilátky specifické proti P1NP, značené rutheniovým 
komplexem, je vytvářen sendvičový komplex, který se váţe na 
pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a 
streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá 
chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 

 
Všechny tyto ukazatele jsou dnes součástí klinické praxe. Analytické metody 
jejich stanovení jsou vesměs dosti sloţité a málo standardizované. Bohuţel se 
vyskytuje značný nesoulad mezi výsledky analýz, dosaţenými analytickými 
systémy různých výrobců. Velmi potřebná celosvětová standardizace metodik a 
systémů kontroly kvality nebyla dosud realizována v potřebné míře.  
Interpretaci výsledků laboratorních měření komplikuje mimo analytické 
problémy téţ velká intraindividuální biologická variabilita sledovaných kostních 
markerů. Fyziologické změny v hodnotách mezi jednotlivými dny jsou 
nezanedbatelné, a vedou k tomu, ţe u většiny markerů musí být změna 
výsledku mezi 1. a 2. měřením (např. po 3 měsících léčby) větší neţ 25 %. 
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Platí, ţe biologická variabilita při měřeních v krvi je 2-3krát niţší neţ při měření 
v moči. 
Přesto jsou laboratorní markery mnohostranně uţitečné. Jsou prokazatelně 
samostatným a velmi významným prediktivním markerem rizika zlomeniny. 
Přinášejí v tomto smyslu informaci odlišnou od měření kostní denzity. 
Informaci, která má výpovědní hodnotu směřovanou spíše ke kvalitě neţ 
kvantitě kostní hmoty a která je o to cennější. Jsou nenahraditelným 
ukazatelem, který vypovídá o účinku léčby. Při nasazení antiresorpční léčby 
obvykle klesají ukazatele kostní resorpce během několika týdnů. 
 

2.3. Stručný přehled antiepileptik zařazených 
do vyšetřovaného souboru 

2.3.1. Karbamazepin ( CBZ ) 

CBZ se uţívá k léčbě epilepsie, potlačuje repetitivní nervové impulsy, tlumí 
synaptický přenos a tím sniţuje další šíření křečového výboje (antikonvulzivní 
efekt). Uplatňuje se zejména u jednoduchých parciálních záchvatů (fokálních) 
komplexních parciálních záchvatů (psychomotorických), záchvatů typu grand 
mal, zvláště loţiskového původu (spánkový grand mal, difúzní grand mal) a u 
smíšených epileptických poruch. Dále se pouţívá k léčbě záchvatovité bolesti v 
oblasti obličeje (neuralgie trojklanného nervu) a jiných bolestivých křečových 
stavů různého původu (např. neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivé 
postiţení nervů v průběhu cukrovky, záchvatovité bolestivé a křečové stavy u 
roztroušené sklerózy). Protibolestivý účinek při neuralgiích nastává 
pravděpodobně potlačením přenosu vzruchů v jádrech trojklanného nervu. 
Slouţí i při prevenci epileptických záchvatů a při odvykací léčbě závislosti na 
alkoholu (pouze při pobytu v nemocnici, nikoliv tedy ambulantně). V psychiatrii 
nalezl uplatnění v léčbě bipolární afektivní poruchy (odtud jeho řazení do 
skupiny tzv. „stabilizátorů nálady“).. 
Rychlost absorpce CBZ se u různých pacientů liší, ale vstřebávání je relativně 
pomalé a téměř kompletní. Samotná rychlost se dá zpomalit podáváním po 
jídle, coţ napomáhá tolerovat vyšší dávky. 
Obecně sice má CBZ relativně dlouhý biologický poločas (25-65 hodin), ten  se 
však zkracuje autoindukcí jaterních enzymů při opakovaném podání. Po 3-6 
týdnech podávání se zkracuje na 8-20 hodin. CBZ se vstřebává pomalu, 
vrcholné koncentrace v plazmě dosahuje po 4-24 hodinách. 
Distribuce je pomalá a omezená pouze na bohatě perfundované tkáně. 
Distribuční objem je přibliţně 1 l/kg tělesné hmotnosti. Terapeutické rozmezí 
stabilní plazmatické koncentrace CBZ je 3-12 mg/ml. Mnoho pacientů si stěţuje 
na diplopii při koncentraci nad 7mg/ml, jiní tolerují i koncentrace nad 10 mg/ml, 
zvláště  pokud jde o monoterapii.  
CBZ se váţe na plazmatické bílkoviny ze 70 - 85 %. V játrech je zčásti 
biotransformován na 10,11-dihydro-derivát, který je potom konjugován. Tento 
derivát se tvoří přes stabilní epoxid,  karbamazepin-10,11-epoxid, který má 
vlastní antikonvulzivní účinky. 2-3% podaného CBZ se vylučují v nezměněné 
formě močí.  
CBZ je biotransformován cytochromem P-450 CYP3A4, zároveň je relativně 
silným induktorem CYP2C19 a CYP3A4.  
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CBZ se nesmí uţívat současně, nebo nejméně 14 dní po skončení léčby tzv. 
inhibitory MAO (např. moclobemid, Aurorix®). Dále jej nelze podávat u 
nemocných se záchvaty absencí a s myoklony, protoţe můţe sám tyto 
záchvaty vyvolávat, nebo jiţ existující zesilovat. Neţádoucí účinky bývají 
častější při kombinované léčbě s jinými přípravky. Zejména na počátku léčby a 
v závislosti na dávce se mohou projevit některé z následujících neţádoucích 
účinků: malátnost, spavost, únavnost, závratě, poruchy rovnováhy a pohybová 
nejistota, příleţitostně téţ bolesti hlavy, u starších nemocných vzácně i 
zmatenost a neklid. Ojediněle se vyskytují depresivní rozlady, agresivní 
jednání, zpomalené myšlení, popudlivost, aţ poruchy vnímání (halucinace) a 
ušní šelesty. U starších osob a u nemocných s organickým postiţením mozku 
lze pozorovat pohybové poruchy, jako např. mimovolní pohyby ústního a 
obličejového svalstva, ojediněle poruchy řeči, změny citlivosti, záněty nervů, 
ochabnutí aţ ochrnutí dolních končetin a poruchy chuti. Občas se zjišťují 
změny jaterních funkcí, zřídka se ţloutenkou, zcela ojediněle se můţe 
vyskytnout zánět jater. Vzhledem ke sníţenému vylučování moči se můţe 
vzácně objevit pokles hladiny sodíku v séru se zvracením a bolestmi hlavy, 
ojediněle aţ se stavy zmatenosti. CBZ můţe téţ ovlivnit hladiny hormonů štítné 
ţlázy. Jeho podávání u ţen vede ke sníţení hladin thyreotropinu  (TSH), 
DHEA-S a LH ve folikulární fázi menstruačního cyklu a estradiolu v luteální fázi 
menstruace. Hladiny kortisolu, SHBG a prolaktin (PRL) jsou naopak zvýšeny. 
Výsledkem sníţení poměru estradiol/SHBG mohou být poruchy menstruačního 
cyklu při dlouhodobé terapii CBZ [47,48]. 
 

2.3.2. Fenytoin ( PHT ) 

Je nejstarším nesedativním AE ze skupiny hydantoinátů. Primárním místem 
účinku je zřejmě motorický kortex, kde inhibuje šíření záchvatové aktivity. PHT 
má stabilizující efekt na klidový membránový potenciál a tím tlumí 
hyperexcitabilitu způsobenou nadměrnou stimulací. Tento efekt je 
pravděpodobně dosaţen sníţením „hnacího“ sodíkového gradientu a podporou 
Na+ efluxních mechanismů. To nepřímo přispívá ke sníţení posttetanické 
potenciace na synaptické úrovni. Ztráta posttetanické potenciace brání 
kortikálním záchvatovým loţiskům v dalším šíření výboje do přilehlých 
kortikálních oblastí. PHT sniţuje aktivitu center mozkového kmene 
zodpovědných za tonickou fázi tonicko-klonických záchvatů (grand mal). 
Působí především inhibicí sodíkových kanálů (nejenom v CNS, ale i v srdci - 
antiarytmikum skupiny 1b). Ovlivňuje však i K+ a Ca2+ vodivost  a koncentrace 
neurotransmiterů (např. GABA). Upravuje transport sodíku membránou 
patologicky změněných neuronů, má afinitu k mediátorům noradrenergního a 
dopaminergního systému, a proto má intenzivní účinek v limbických 
strukturách. 
Slouţí k léčbě epileptických záchvatů parciálních s jednoduchou 
symptomatologií (motorických, senzitivních) a téţ parciálních záchvatů 
s komplexní symptomatologií (psychomotorické nebo temporální epilepsie), při 
primárně generalizovaných epileptických záchvatech s tonicko-klonickými 
konvulzemi, při sekundárních generalizovaných epileptických záchvatech 
s fokálním počátkem a extrapyramidových syndromech s choreoatetózou.  
Je lékem volby v prevenci a léčbě posttraumatické epilepsie po těţkých 
kraniocerebrálních traumatech i po neurochirurgických výkonech na mozku. 

http://www.ordinace.cz/laboratorni-hodnoty/223/
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PHT není účinný u absencí (petit mal) a není ani vhodný k léčbě a prevenci 
febrilních křečí. Příčinou nedostatečného léčebného účinku mohou někdy být 
nepřiměřeně nízké dávky. Pokud jsou přítomny tonicko-klonické (grand mal) 
záchvaty i absence (petit mal), je potřeba přejít na kombinovanou 
medikamentózní léčbu. PHT není indikován u záchvatů při hypoglykémii nebo 
záchvatů z jiných metabolických příčin. Při léčbě status epilepticus se 
nedoporučuje intramuskulární podávání PHT, protoţe nelze obvyklými dávkami 
rychle dosáhnout terapeutických sérových hladin a tím i rychlého efektu. Proto 
se při léčbě status epilepticus dává přednost intravenóznímu podávání.  
Běţná léčba se začíná menšími dávkami s postupným zvyšováním, protoţe se 
tak sníţí riziko tlumivého účinku. Dávkování se upravuje na základě stanovení 
hladiny PHT v krevním séru. Terapeuticky účinná hladina je 10-20 mg/ml.  
PHT je slabá kyselina s omezenou rozpustností ve vodě, a to i ve střevě. Po 
perorálním podání látka prochází pomalou a poněkud nestálou absorpcí. Po 
intramuskulárním podání je absorpce PHT pomalejší neţ po perorálním 
podání, díky slabé rozpustnosti látky ve vodě a moţnosti precipitace v místě 
vpichu injekce.  
Poločas PHT se pohybuje mezi 12 aţ 36 hodinami. Ustálené koncentrace v krvi 
se dosáhne za 5 – 7 dní při nízkých plazmatických koncentracích, při vysokých 
koncentracích se mohou hladiny v krvi ustalovat aţ za 4 – 6 týdnů. Distribuční 
objem PHT je 0,6 l/kg. PHT se poměrně silně váţe na plazmatické proteiny, 
převáţně na albumin (z 90%, u novorozenců z 84% a u hyperbilirubinemických 
dětí z 80%). Nízký podíl albuminů, který se vyskytuje v případě nutričních 
deficitů nebo u jaterních a ledvinných onemocnění, zvyšuje podíl nevázané 
látky a tím i celkové účinky.  
PHT je dobře rozpustný v tucích, snadno proniká do mozkomíšního moku, slin, 
spermatu, gastrointestinálních tekutin, ţluči a mateřského mléka. Koncentrace 
PHT v mozkomíšním moku, mozku a slinách je obdobná jako hladina volného 
PHT v plazmě.  
K biotransformaci PHT dochází oxidací v játrech. Primárně se PHT 
metabolizuje parahydroxylací na 5 – (p-hydroxy- fenyl) –5-fenyl-hydantoin 
(HPPH), který se potom konjuguje s kyselinou glukuronovou. Metabolity nejsou 
klinicky aktivní a vylučují se močí. Farmakokinetika PHT je nelineární. To 
znamená, ţe závisí na podané dávce. Tento fenomén je podmíněný 
dosaţením maxima jaterní kapacity při terapeutických hladinách, takţe další 
i malé zvýšení dávky můţe vést k velké změně koncentrace PHT. 
V biotransformaci PHT hraje hlavní roli CYP2C9 (90% čisté vnitřní clearance), 
zatímco CYP2C19 se na tomto procesu podílí méně (10% čisté vnitřní 
clearance). CYP2C19 se na přeměně PHT můţe více podílet při vyšších 
koncentracích PHT. Protoţe biotransformační cytochromové systémy  jsou při 
vysokých koncentracích PHT v séru rychle saturovatelné, mohou další malé 
dávky PHT zvýšit plazmatický poločas a vést k velmi podstatnému vzestupu 
sérových hladin a k překročení horní hranice terapeutického rozmezí. Bylo 
prokázáno, ţe inhibitory CYP2C9 sniţují clearance PHT.  
Většina léčiva se vylučuje ţlučí v podobě inaktivních metabolitů, které se poté 
reabsorbují ze střeva a vylučují se do moči částečně glomerulární filtrací, avšak 
ve významnějším rozsahu tubulární sekrecí. 5% podaného PHT je vylučováno 
v nezměněné formě močí a stolicí, zbytek je biotransformován.  
Jelikoţ jsou játra hlavním místem biotransformace PHT, je nezbytná opatrnost 
při podávání u pacientů s těţkým poškozením jater a ledvin, hyperglykémií, při 
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porfyrii a lupus erythematosus, u starších nebo těţce nemocných se mohou 
objevit časné známky jeho toxicity.  
U pacientů s vrozeně pomalejším odbouráváním PHT můţe dojít i při podání 
běţných terapeutických dávek k projevům intoxikace. Při léčbě PHT byly 
popsány případy akutní hepatotoxicity, poškození jater včetně ojedinělých 
případů akutního selhání jater.  
Při vzniku osteomalacie se doporučuje substituce vitamínem D. Při dlouhodobé 
léčbě má být jedenkrát týdně preventivně podáváno 100 mikrogramů (4000 j.) 
vitamínu D.  
Neţádoucí účinky se objevují asi u 1/3 pacientů a se zvyšováním dávky jejich 
výskyt stoupá. Většina z nich je přechodná, pouze necelé procento pacientů 
vyţaduje vysazení léku.  
Mezi relativně časté příznaky patří závratě, nespavost, bolesti hlavy, nervozita, 
zmatenost, roztěkanost, neklid, deliriosní stavy, tremor, myoklonie, periferní 
neuropatie, nystagmus, zrakové poruchy, dystonie, ataxie, mozečkové 
příznaky, hyperkinesa, chorea, temporální hemiparéza, spastická paralýza, 
zhoršení myastenie gravis, patlavá řeč, nepříznivé ovlivnění kognitivních 
funkcí.  
Gastrointestinální trakt: nausea, vomitus, bolest ţaludku, hyperplasie dásní 
(zejména u dětí a mladistvých do 23 let), zácpa, hepatitis, ţloutenka.  
Hemopoetický a lymfatický systém: megaloblastová anémie z nedostatku 
kyseliny listové, eosinofilie, leukopenie, agranulocytosa, trombocytopenie, 
pancytopenie, útlum kostní dřeně s aplastickou anémií, zduření lymfatických 
uzlin, pseudolymfom, lymfom, Hodgkinova choroba, transitorní deficit protilátek.  
Kůţe a pojivová tkáň: spalničkový nebo spálový exantém, hypertrichóza, 
hirsutismus (zvláště u dospívajících), Peyroniova choroba, vaskulitida, lupus 
erythematosus, Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllův syndrom.  
Ostatní: horečka, hyperglykémie, myokarditida, dyspnoe, intersticiální 
pneumonie, pulmonální infiltrace, intersticiální nefritida, splenomegalie, 
osteomalacie, poruchy srdeční činnosti, polyartropatie.  
Při dlouhodobé léčbě je nutno kontrolovat krevní obraz, hepatální testy, 
alkalickou fosfatázu, hladinu kalcia, glukózy a albuminémii. Je třeba sledovat 
plazmatickou hladinu PHT. Vazba PHT na bílkoviny plazmy je sníţena při 
poškození ledvin. Při urémii se tvoří v organizmu inhibitor vazby na bílkoviny, 
který můţe PHT vytěsnit. PHT se můţe vázat i na thyroxin váţící globulin 
(TBG) a znehodnocovat tak výsledky některých thyreoidálních testů.  [49,50]. 
 

2.3.3. Primidon ( PRM ) 

PRM se uţívá k léčbě nebo předcházení vzniku různých druhů epileptických 
záchvatů u dospělých, mladistvých a dětí. Zejména se uplatňuje při léčbě 
parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní, dále při léčbě 
primárních generalizovaných tonicko-klonických křečí. PRM se chemickou 
strukturou a účinností podobá barbiturátům. Po p.o. podání se poměrně rychle 
absorbuje a také se rychle biotransformuje jednak na phenyletylmalonamid 
(PEMA) se slabou antikonvulzivní aktivitou, jednak - mnohem pomaleji -  na 
výrazně účinný PB. Kromě toho ještě vzniká malé mnoţství p-
hydroxyprimidonu a p-hydroxyPBu. V moči se nachází konjugáty α-phenyl-γ-
butyrolakton a α-phenylbutyramid. Při monoterapii PRM činí průměrně zjištěné 
podíly v moči 6,6% PEMA a 2,1% PB. 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=949;5505243945147413823;3466000722170675752;680;4237;35875;967;2277199675126075557;290;2;6;686919630&curl=http%3A%2F%2Fwww.kaspersky.cz%2F%3Ffrom%3Dbillboard
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Maximální plazmatické koncentrace dosahuje PRM při  p.o. dávce po 3 
hodinách (rozpětí 0,5 – 9 hodin), max. koncentrace PEMA po 7-8 hodinách a 
PB teprve po 2-4 dnech při pokračující léčbě. Vazba na plazmatické bílkoviny 
je u PRM a PEMA nízká, u PB činí cca 50%. Distribuční objem je 0,54 l/kg. 
Koncentrace v mozkomíšním moku odpovídá koncentraci naměřené v plazmě. 
PRM přestupuje do mateřského mléka. Koncentrace se pohybuje v průměru 
kolem 75% plazmatické koncentrace matky.  
Mechanismus působení a antikonvulzivní efekt není dosud plně objasněn, 
předpokládá se, zvýšení influxu Ca++. PRM však nemá (v protikladu k PB) 
prokázaný vliv na postsynaptický účinek GABA. Neovlivňuje ani koncentraci 
GABA v mozku, ani její metabolismus.   
Steady-state je dosaţen asi po 48 hodinách. Tvorba PB je stimulována 
fenytoinem. Poločas PB je delší (3-4 dny) neţ poločas PRM (6-12 hodin), takţe 
u nemocných dlouhodobě léčených PRM můţe docházet k toxické akumulaci 
PB. Při dlouhodobé léčbě se vylučuje močí kolem 92 % denní dávky, z toho je 
15–65 % (průměrně 42 %) v nezměněné formě, 16-65 % (průměrně 45 %) jako 
PEMA a 1-8 % (průměrně 5 %) jako PB a jeho hydroxylované metabolity a 
konjugáty.  
Vzhledem k úzkým terapeutickým rozmezím PRM a interindividuální variabilitě 
metabolismu je důleţité monitorování hladin jak PRM, tak PB v séru. Na 
počátku léčby trvá několik dní neţ se objeví PB v plazmě, během chronického 
podávání se můţe kumulovat spolu s PEMA. 
Dlouhodobé uţívání můţe vést k návyku aţ projevům závislosti a při náhlém 
přerušení léčby se mohou rozvinout příznaky z vysazení léku.  
U oslabených pacientů a u pacientů se sníţenými jaterními, ledvinnými nebo 
dýchacími funkcemi  je nutno podávat léčivo velmi opatrně a počítat s moţností 
sníţení jeho denní dávky. Rovněţ při sníţeném vylučování ledvinami je nutno 
sníţit dávku s ohledem na glomerulární filtraci, resp. hodnotu kreatininové 
clearence. 
PRM a jeho metabolit PB jsou výraznými induktory mikrozomálních jaterních 
enzymů a způsobují zvýšení hladin γ-glutamyl transferázy a alkalické fosfatázy. 
V důsledku toho se můţe urychlit metabolismus různých endogenních i 
exogenních látek. Kromě toho můţe naopak dojít k urychlení metabolismu 
PRM vlivem jiných medikamentů.  
Při léčbě PRM se mohou objevit některé neţádoucí účinky, které jsou většinou 
mírné a přechodné, ale výjimečně se mohou objevit i závaţné příznaky 
vyţadující přechod na jiné AE. Často se mohou vyskytnout - zvláště při vyšší 
počáteční dávce - závratě, nevolnosti aţ zvracení, únavnost, ospalost a 
poruchy pohybové koordinace, které při sníţení dávky obvykle ustoupí. Na 
počátku léčby se téţ můţe vyskytnout netečnost a rozostřené vidění. 
Nejčastějšími neţádoucími účinky jsou ospalost a netečnost, které se však 
většinou objevují pouze na začátku léčby. Během dlouhodobé terapie dochází 
ke zvýšení odbourávání vitamínu D. Byly téţ pozorovány poruchy metabolismu 
vápníku jako hypokalcémie nebo zvýšení alkalické fosfatázy, příleţitostně aţ 
závaţné stavy, jako osteodystrofie metafýz, generalizovaná osteoporóza anebo 
tzv. „rachitis antiepileptica“. V takových případech, stejně jako u některých 
rizikových pacientů (např. u dětí nebo těhotných ţen), se doporučuje podávání 
vitaminu D.  
Na počátku a v průběhu léčby se doporučuje průběţné sledování 
plazmatických koncentrací léčiva. Účinné terapeutické rozmezí se obvykle 
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pohybuje mezi 3 – 12 mg/l. Doporučuje se stanovení krevního obrazu a hladiny 
jaterních enzymů a to jak před zahájením, tak zejména při dlouhodobé léčbě.   
[51,52].   
 

2.3.4. Fenobarbital ( PB ) 

PB se obecně vyznačuje nejpříznivějším poměrem mezi antiepileptickým a 
sedativním účinkem ve srovnání se všemi ostatními barbituráty. Značnou 
nevýhodou antiepileptické terapie je většinou ještě příliš silné tlumivé působení. 
Proto se PB pouţívá jiţ jenom jako  doplňkové léčivo tam, kde terapie jinými 
AE první volby nedostačuje. Uplatňuje se zejména při léčbě těţce 
zvládnutelných generalizovaných tonicko-klonických a parciálních záchvatů, 
avšak v současnosti se pouţívá uţ jen zřídka, vzhledem k existenci širokého 
spektra moderních bezpečnějších AE. Dále se můţe pouţít k léčbě stavů 
psychomotorického neklidu, k akutnímu zvládání křečových stavů eklampsie a 
tetanu a v rámci předoperační přípravy. Jeho hlavní nevýhodou zůstává jiţ 
zmíněný  výrazný tlumivý vliv na CNS. 
PB je derivát kyseliny barbiturové. Obsahuje fenylové jádro, přičemţ jeho 
prostorová konformace je téměř identická se strukturou PHT. 
Po p.o. podání se poměrně rychle absorbuje z gastrointestinálního traktu, 
biologická dostupnost je téměř 100 %. V značné míře se váţe na plazmatické 
bílkoviny. Biotransformuje se v játrech hydroxylací na 4-hydroxyfenobarbital 
a působí jako induktor mikrozomálního enzymového systému. Biologický 
poločas PB je většinou delší - u dospělých 50 - 150 (průměrně 100) hodin, u 
dětí 40 - 70 hodin, u insuficience jater se ještě zvyšuje. Močí se vylučuje (při 
dlouhodobém uţívání) v nezměněné formě 25 % podané látky a asi do 17 % ve 
formě 4- hydroxyfenobarbitalu. Zvýšená exkrece PB ledvinami je při alkalickém 
pH a polyurii, sníţená exkrece 4-hydroxyfenobarbitalu je u jaterních chorob. Po 
jedné dávce je 80 – 90 % dávky vyloučeno močí během 16 dnů. U některých 
pacientů je urychlen jeho metabolismus (fast metabolizers), to platí téţ pro děti. 
PB můţe enzymovou indukcí sníţit hladinu sérového 25-
hydroxycholecalciferolu a tím způsobit osteomalácii. Zvýšený metabolismus 
estrogenů můţe vést k selhání p.o. antikoncepce.  
Při zahájení léčby se můţe objevit přechodně sedace, únava, spavost, slabost, 
poruchy rovnováhy, zpomalení reakcí, závrať, bolest hlavy, ataxie, kognitivní 
poruchy, zmatenost a sexuální dysfunkce (sníţení libida, impotence), 
paradoxní stavy vzrušenosti u dětí a starších osob, úzkost, podráţděnost, 
nervozita, horečka, poruchy funkce jater, hepatitida, lymfadenóza, leukocytóza, 
lymfocytóza, fotosenzitizace, koţní vyráţky, téţ závaţné koţní reakce jako 
např. exfoliativní dermatitida, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, 
Lyellův syndrom, poškození kostní dřeně, megaloblastická anémie, depresivní 
poruchy, oběhové poruchy s nízkým krevním tlakem vedoucí aţ k šoku, 
poškození jater, poškození ledvin, nevolnost, zvracení, zácpa, osteopenie a 
křivice. Z důvodu moţného působení na kostní metabolismus jsou indikovány 
pravidelné kontroly minerálů.  
PB má primární potenciál pro vznik závislosti. Riziko vzniku závislosti existuje 
jiţ po několika týdnech kaţdodenního pouţívání. Toto se týká nejen zneuţívání 
zvlášť vysokých dávek léku ale téţ uţívání v rámci normálního léčebného 
dávkování. 
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PB doporučujeme vysadit postupným sniţováním dávky. V průběhu vysazování 
se mohou vyskytnout přechodné abstinenční příznaky [53,54]. 
 

2.3.5. Valproat ( VPA ) 

VPA zaujímá v současné epileptologii jedno z  vedoucích postavení. VPA a 
carbamazepin, jako léky tzv. druhé generace, vytlačily z preskripce pro první 
volbu generaci první (barbituráty, hydantoináty a sukcimidy) a patří dnes mezi 
nejčastěji podávaná AE. 
VPA je v současnosti hlavním lékem v léčbě velké většiny epileptických 
záchvatů a syndromů, kromě dobrých klinických zkušeností podporují jeho 
podávání i farmakoekonomické aspekty. S úspěchem můţe být pouţit u 
generalizovaných záchvatů a parciálních záchvatů se sekundární generalizací 
(absence, myoklonické záchvaty, tonicko-klonické záchvaty, atonické záchvaty, 
smíšené záchvaty); u parciálních záchvatů (jednoduchých i komplexních) a téţ 
u specifických syndromů (Westův, Lennoxův-Gastautův). Jinou indikací VPA je 
prevence manických fází u bipolárních depresivních poruch. VPA můţe být 
indikován téţ k profylaxi záchvatů migrény.  
Na širokém terapeutickém uţívání VPA se podílí více mechanismů, které 
působí nejen na úrovni neurotransmiterů, případně jejich druhých poslů, ale 
zřejmě i transkripčních faktorů a genové exprese. VPA zvyšuje aktivitu hlavního 
inhibičního neurotransmiteru GABA. Přesný mechanismus tohoto zvýšení však 
zůstává nejasný. Existují nejméně 3 hlavní způsoby, kterými můţe VPA 
zvyšovat synaptickou koncentraci GABA :  
1) sníţení degradace GABA, a to inhibicí klíčových enzymů jejího metabolismu,  
2) zvýšená syntéza GABA, moţné mechanismy zahrnují zvýšení aktivity 
syntetizujícího enzymu a zvýšení dostupnosti substrátu pro syntézu GABA a to 
hlavně v substantia nigra, v oblasti s největším stupněm syntézy GABA 
v mozku, 
 3) celkové sníţení obratu GABA.  
    Na molekulární úrovni VPA zasahuje druhé posly, na několika místech 
ovlivňuje například inositolovou dráhu, protein- kinázu C (PKC), MAP 
kinázovou signální kaskádu, CREB (c AMP respondse element binding protein) 
a glykogen syntázkinázu 3β (GSK-3 β). GSK-3 β facilituje neuronální apoptózu. 
VPA způsobuje blokádu napěťově řízených kalciových a sodíkových kanálů. 
Tento mechanismus účinku má vztah k antiepileptické aktivitě VPA a v případě 
sodíkových kanálů zřejmě také k jeho tymostabilizačnímu, analgetickému a 
neuroprotektivnímu působení. Antiepileptický účinek VPA je zaloţen na zvýšení 
aktivity celého GABAergního systému. Tímto způsobem dochází ke sníţení 
excitability neuronů a sníţení rizika vzniku epileptického záchvatu. Efekt je 
navíc zesílen sníţením neuronálních hladin glutamátu up-regulací gliových 
glutamát-aspartátových transportérů. Antiepileptické vlastnosti jsou dále 
potencovány působením na iontové proudy a kanály. Pohyb vápníkových iontů 
je zřejmě ovlivňován sekundárně inhibicí N-methyl-D-aspartátových receptorů 
VPA se dobře vstřebává po perorální aplikaci, eliminační poločas je krátký, 
okolo 15 hodin, proto musí být podáván ve 2–3 denních dávkách. Dosaţení 
ustálených plazmatických koncentrací VPA nastává v průběhu 3–5 dní od 
zahájení léčby. Biologická dostupnost VPA po perorálním podání se pohybuje 
mezi 90–100 %.  
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VPA má poměrně vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám, především k 
albuminu. Navázaná frakce při terapeutických koncentracích představuje 
přibliţně 90 %. Při nízkých dávkách se VPA váţe na plazmatické proteiny 
lineárně, při zvýšení plazmatických koncentrací se podíl vázané látky sniţuje. 
Vysoká afinita VPA k plazmatickým bílkovinám a kompetice o vazebná místa 
můţe být podstatou lékových interakcí. Úprava dávkování je potřebná u 
pacientů se sníţenou hladinou plazmatických proteinů (vyšší věk, chronické 
onemocnění jater, renální insuficience). Distribuční objem se pohybuje v 
rozmezí 0,13–0,15 l/kg. VPA se koncentruje v místech, kde je zvýšený obrat 
GABA, zejména v séru, játrech, plicích, slezině a kosterním svalstvu. VPA 
prostupuje přes hematoencefalickou bariéru. Koncentrace v cerebrospinálním 
likvoru dosahují 10 % z celkové plazmatické koncentrace. VPA je intenzivně 
biotransformován játry a patří mezi léčiva s výrazným first pass efektem. 
Mnoţství netransformovaného léčiva v moči představuje 3 % podané dávky. 
Nejčastější biotransformační cestou (50 %) je konjugace s kyselinou 
glukuronovou, reakce je zprostředkovaná enzymem UDP-
glukuronyltransferázou (UDPGT). Přibliţně 40 % léčiva je transformováno v 
mitochondriích β-oxidací za vzniku 2-en metabolitu VPA. Další méně významné 
biodegradační cesty představuje β-oxidace a oxidace systémem cytochromu P-
450. Některé z takto vzniklých metabolitů jsou hepatotoxické, ale jejich 
plazmatické hladiny jsou velmi nízké. V lidské krvi a moči bylo identifikováno 
více neţ 10 metabolitů VPA, z nichţ pouze 2-en byl detekován v mozku v 
koncentraci 1,3krát vyšší, neţ byla koncentrace mateřské látky. Jako jediný z 
metabolitů přispívá 2-en VPA k celkovému antikonvulzivnímu účinku. Eliminace 
metabolitů VPA probíhá exkrecí do moče (70–80 %) a do stolice.  
VPA by neměl být pouţíván u pacientů s váţným poškozením jater, 
přecitlivělostí na účinnou látku nebo porfyrií. Velké opatrnosti je třeba v 
těhotenství, kdy léčba VPA zvyšuje riziko malformace plodu, především ve 
formě rozštěpů rtů a patra, ale i velmi váţných malformací (viz dále).  
Diskutovány jsou i hormonální poruchy u dospívajících, zvláště zvýšený výskyt 
tzv. syndromu  polycystických ovarií. Naopak dříve zdůrazňovaná rizika 
steatální hepatózy a jiných závaţných komplikací u kojenců a malých dětí se 
ukázala jako vzácná a tedy i méně významná.  
Neţádoucí účinky jsou obvykle přechodného charakteru a většina z nich 
ustoupí spontánně nebo po přechodném sníţení dávek. Nejzávaţnějším 
neţádoucím účinkem je hepatotoxicita. K jejím projevům dochází obvykle v 
prvních 6 měsících terapie VPA. Po přerušení terapie je obvykle reverzibilní, 
zcela výjimečně však můţe vést k fatálnímu vyústění. Riziko hepatotoxicity je 
zvýšené u dětí do 2 let věku, především v případě organického poškození 
mozku, v případě mentální retardace nebo při vrozených metabolických 
poruchách. Dalším velmi vzácným, ale závaţným neţádoucím účinkem je 
pankreatitida, která téţ můţe vést k fatálnímu vyústění. Kyselina valproová je 
teratogen. Její podávání v období těhotenství můţe vést ke vzniku spina bifida 
(1–2% riziko), fetálnímu valproatovému syndromu s charakteristickým výrazem 
v obličeji a k dalším malformacím. Dále se během uţívání můţe objevit 
nechutenství, nauzea, zvracení, křečovité bolesti břicha, průjem, celková 
slabost, bolesti hlavy, závratě, třes rukou, útlum krvetvorby (trombocytopenie, 
vzácně leukopenie aţ arganulocytóza, pancytopenie), pyróza, zácpa, zvýšení 
chuti k jídlu, hepatotoxicita (zvýšení hodnot jaterních transamináz, vzácně 
hyperbilirubinémie, hyperamonémie, cholestatický ikterus, velmi vzácně 
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hepatitida, hyperamonemická encefalopatie, jaterní nekróza, selhání funkce 
jater), emoční labilita, úzkost, noční můry, poruchy rovnováhy, poruchy 
koordinace, diplopie, zastřené vidění či jiné poruchy vidění, nystagmus, 
hypertenze, tachykardie, palpitace, parestezie, bolesti svalů nebo kloubů, křeče 
dolních končetin, alergické koţní reakce, svědění, deprese, bradykineze, 
abulie, lymfacytóza, hypofibrinogenémie aţ velmi vzácně afibrinogenémie, 
krvácení (epistaxe, hematomy, petechie, děloţní krvácení, velmi vzácně 
závaţné krvácivé příhody), fotosenzitivita, alopecie, po nitroţilní aplikaci 
moţnost anafylaktického šoku.  
Kyselina valproová prakticky neovlivňuje aktivitu jednotlivých izoenzymů 
cytochromu P-450 (pravděpodobně jen velmi slabě inhibuje CYP3A4) a ani 
není jejich významnějším substrátem. S léčivy, která se biotransformují 
konjugací za vzniku glukuronidů (LTG, lorazepam, zidovudin a další), můţe 
docházet k lékové interakci na podkladě zpomalení jejich biotransformace 
způsobené inhibicí UGT kyselinou valproovou [55,56,57]. 
 

2.3.6. Lamotrigin ( LTG ) 

LTG se řadí k lékům první volby v léčbě epilepsie u ţen ve fertilním věku. 
Základním mechanismem účinku je blokáda napěťově závislých Na+- kanálů, 
dále působí na Ca2+ kanály a GABA inhibiční mechanizmus. LTG je dobře 
tolerované antiepileptikum  se širokým spektrem účinnosti, je efektivní při léčbě  
absencí, Lennox-Gastautova syndromu, jako přídatná terapie u dětské 
parciální epilepsie. Monoterapie LTG má dobrý efekt zejména u 
generalizovaných záchvatů. Naopak můţe zesílit  některé vzácné myoklonické 
syndromy počínající v dětském věku (syndrom Dravetové, těţká myoklonická 
epilepsie v dětství - SMEI a progresivní myoklonická epilepsie).  
LTG rovněţ potlačuje fotosenzitivitu. Má pozitivní psychotropní účinky, pouţívá 
se v psychiatrii jako stabilizátor nálady, má rovněţ vlastní antidepresivní 
účinky. Nevýhodou je nutnost pomalého nasazování pro riziko vzniku 
závaţných idiosynkratických účinků (rash aţ v 5-10 %). Přidání LTG můţe 
akcentovat neurotoxické účinky CBZ. Perorální kontraceptiva indukující 
glukuronyl-transferázu mohou sniţovat sérovou hladinu LTG aţ o 41-64 %, 
vysazení hormonální antikoncepce u ţeny uţívající LTG můţe naopak vést ke 
klinicky významnému zvýšení jeho hladin. Z preklinických studií vyplývá jeho 
nízký teratogenní potenciál. LTG neindukuje cytochrom P450, neovlivňuje 
významně hladiny hormonů a účinnost kontracepce, avšak je slabý inhibitor 
dihydrofolátreduktázy, takţe při dlouhodobé terapii existuje moţnost 
interference s metabolizmem kyseliny listové. 
LTG je blokátorem napěťově řízených sodíkových kanálů. Trvale sniţuje influx 
sodíku,  a frekvenci impulzů v neuronech, navíc inhibuje zvýšené uvolňování 
glutamátu (aminokyselina, která hraje klíčovou roli při vzniku epileptických 
záchvatů), stejně jako glutamátem evokované salvy akčních potenciálů. 
LTG je rychle a kompletně absorbován ze střeva bez významnějšího efektu 
prvního průchodu játry (first-pass effect). Vrchol plazmatické koncentrace se 
objevuje přibliţně za 2-3 hodiny po perorálním podání. Po dosaţení ustáleného 
stavu byla zjištěna velká interindividuální variabilita plazmatických koncentrací. 
Je-li přípravek podán po jídle, oddálí se lehce nástup maximální koncentrace, 
ale vlastní rozsah absorpce není ovlivněn. 
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Farmakokinetika je lineární aţ do dávky 450 mg, coţ je nejvyšší testovaná 
jednotlivá dávka. 
LTG se z 55% váţe na plazmatické bílkoviny, pravděpodobnost 
farmakokinetických interakcí na této úrovni je velmi nízká. Distribuční objem je 
přibliţně 0,9-1,2 l/kg. 
LTG můţe v menším rozsahu a v závislosti na dávce zesílit svoji 
biotransformaci. To vede k 25% zkrácení poločasu při ustáleném stavu za 
pouţití obvyklé denní dávky. Neexistuje důkaz, ţe LTG ovlivňuje 
farmakokinetiku jiných AE a dosavadní zkušenosti potvrzují, ţe interakce mezi 
LTG a přípravky biotransformovanými prostřednictvím cytochromu P450 jsou 
nepravděpodobné. Za biotransformaci LTG jsou odpovědné UDP-
glukuronyltransferázy. Hlavní metabolit nacházející se v moči je 2-N-
glukuronid, který odpovídá 65% podané dávky léku. Méně neţ 10 % 
z podaného léku je eliminováno močí v nezměněné formě, přibliţně 2 % jsou 
vyloučena stolicí. 
Clearance a poločas jsou nezávislé na dávce. Průměrný eliminační poločas u 
zdravých dospělých je 24 aţ 35 hodin. Poločas LTG můţe být značně ovlivněn 
v případě kombinace AE. Biologický poločas je sníţen při současném uţívání 
LTG s přípravky indukujícími enzymy, jako je karbamazepin nebo fenytoin, na 
přibliţně 14 hodin. Valproat naopak sniţuje biotransformaci LTG a zvyšuje jeho 
průměrný poločas téměř na dvojnásobek - v průměru aţ na 70 hodin. 
Opatrnosti je třeba při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin, jelikoţ poločas 
LTG můţe být v případě váţné poruchy funkce ledvin prodlouţen. Rovněţ 
můţe dojít ke kumulaci glukuronovaných metabolitů. 
Během léčby se mohou objevit neţádoucí koţní reakce, které se nejčastěji 
vyskytují v průběhu prvních 8 týdnů po zahájení léčby LTG. Většina koţních 
reakcí je mírná a odezní spontánně. V ojedinělých případech byly hlášeny 
váţné koţní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické 
epidermální nekrolýzy (TEN). 
Exantém byl téţ popsán jako součást hypersenzitivního syndromu zahrnujícího 
různé příznaky včetně horečky, lymfadenopatie, otoků obličeje, odchylek 
krevního obrazu a jaterních funkcí. Syndrom vykazuje široké spektrum klinické 
závaţnosti a ojediněle můţe vést k diseminované intravaskulární koagulaci 
(DIC) a multiorgánovému selhání. Je důleţité zaznamenat, ţe první časné 
projevy hypersenzitivity (např. horečka, lymfadenopatie) se mohou objevit, i 
kdyţ ještě nedošlo k manifestaci samotného exantému.  
Dalšími neţádoucími účinky mohou být poruchy krve a lymfatického systému, 
hematologické abnormality, poruchy imunitního systému, syndrom 
z přecitlivělosti, psychiatrické poruchy, tik, halucinace, zmatenost, poruchy 
nervového  systému, bolesti hlavy, závratě, ospalost, nespavost, třes, 
nystagmus, ataxie, labilita, poruchy pohybu, zhoršení Parkinsonovy choroby, 
oční poruchy, dvojité vidění, neostré vidění, konjunktivitída, gastrointestinální 
poruchy, nausea, zvracení, průjem, poruchy jater a ţlučových cest, zvýšení 
jaterních testů a jaterní selhání [58,59]. 
 

2.3.7. Topiramat ( TMP ) 

Nové AE TMP (Topamax®, Janssen-Cilag) je širokospektré a velmi účinné AE s 
příznivou farmakokinetikou, účinné i u těţkých myoklonických epilepsií.  Do 
klinické praxe byl zaveden v polovině 90. let. TMP je z chemického hlediska 
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odvozen od monosacharidu D-fruktózy substituované sulfamátem. Tato 
chemická struktura je odlišná od všech ostatních, jak klasických, tak i 
moderních AE. 
Silný antikonvulzivní efekt topimaratu patrně souvisí s mnohočetným 
mechanismem účinku. TMP má na receptorové úrovni nejvíce prokázaných 
potenciálních antikonvulzivních mechanismů ze všech dosud uţívaných AE. 
Těchto mechanismů bylo dosud prokázáno pět: 
1) potenciace GABAergní inhibice stimulací GABA-A ionotropního receptoru,  
2) blokáda glutamátem navozené excitace na non-NMDA glutamátových 
receptorech   (AMPA/kainát subtypu),  
3) blokáda napěťově řízených sodíkových kanálů,  
4) inhibice napěťově řízeného influxu vápníkových iontů,  
5) slabá inhibice karboanhydrázy a tím zvýšení cytosolového cyklického 
adenosinmonofosfátu (cAMP). 
Za zvláště cennou se pokládá právě kombinace potenciace GABAergní 
inhibice a blokády glutamátergní excitace, která patrně hraje velmi důleţitou roli 
při antikonvulzivním působení TMP. 
Efekt TMP byl prokázán v řadě klinických studií u dospělých i dětských 
pacientů. U dospělých byl prokázán efekt při monoterapii i při přídatné terapii u 
pacientů s parciálními epileptickými záchvaty s nebo bez sekundární 
generalizace. TMP sníţil významně frekvenci jak záchvatů parciálních, tak i 
záchvatů sekundárně generalizovaných. Tyto typy záchvatů jsou také hlavní 
indikací pouţití TMP u dospělých pacientů. V dětské epileptologii je TMP s 
úspěchem pouţíván u Lenox-Gastautova syndromu, kde je jeho efekt klinicky 
patrný prakticky u všech typů záchvatů (tonické, atonické, atypické absence, 
generalizované tonickoklonické a myoklonické). Efekt TMP byl potvrzen i u 
dětských pacientů s Westovým syndromem, primárně generalizovanými 
tonicko-klonickými záchvaty a samozřejmě u pacientů s parciálními záchvaty 
s a bez sekundární generalizace. 
Uvedené skutečnosti efektu u dospělých i pediatrických pacientů tak dokazují 
moţné široké pouţití tohoto léčiva v epileptologii a jeho nespornou účinnost u 
nejrůznějších typů epileptických záchvatů a epileptických syndromů.Vysoká 
efektivitu tohoto léku na parciální i generalizované epileptické záchvaty je 
ceněna zejména u pacientů farmakorezistentních na léky I. a II. generace, kde 
zmenšení frekvence a hloubky záchvatů vţdy představuje zlepšení kvality jejich 
ţivota. Další cílovou skupinou jsou pacienti, kteří sice ještě nejsou plně 
farmakorezistentní, ale u kterých jiţ selhala předchozí terapie klasickými AE v 
monoterapii, nebo kombinovaná terapie dvěma AE. Zde kombinací TMP a 
některého z klasických AE (nejčastěji karmamazepinu a valproatu) dosahujeme 
lepšího stupně kompenzace. V současné době se indikace TMP rozšiřuje 
rovněţ na profylaktickou terapii migrény zejména u dospělých a dospívajících 
ve věku 16 a více let s často recidivujícími migrenózními bolestmi hlavy.  
TMP se po perorálním podání vstřebává rychle, s biologickou dostupností 80 
%. Nejvyšší koncentrace v plazmě dosahuje po 2 hodinách. TMP je z 13–17 % 
vázán na plazmatické proteiny, snadno proniká hematoencefalickou bariérou 
do CNS.  V 70–80 % je vylučován beze změn močí a zbývající frakce je 
biotransformována v játrech enzymatickým systémem cytochromu P-450. 
Biologický poločas eliminace je 21 hodin (coţ umoţňuje dávkování i jednou 
denně), při renální insuficienci se ještě prodluţuje. Ustálené plazmatické 
koncentrace se dosahuje za 4 aţ 5 dnů. Vzhledem k tomu, ţe TMP je velmi 
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často součástí kombinované terapie, je nutné věnovat pozornost moţnému 
vlivu TMP na hladiny klasických AE a naopak zpětnému ovlivnění sérové 
koncentrace TMP jinými léčivy. Bylo prokázáno, ţe TMP nemá klinicky 
významné lékové interakce s triptany, amitriptylinem nebo propranololem. 
Neovlivňuje ani sérové hladiny kyseliny valproové a karbamazepinu. U několika 
pacientů bylo popsáno asi 25% zvýšení hladiny fenytoinu při kombinované 
terapii s TMP. Ani klasická a běţně pouţívaná AE, jako jsou fenytoin, 
karbamazepin a kyselina valproová, neovlivňují významně sérovou hladinu 
TMP. TMP však můţe sníţit účinnost perorální antikoncepce a zvýšit tak 
krvácení mezi cykly.  
TMP je obvykle dobře snášen, z neţádoucích účinků, které se při správném 
pouţití léku vyskytují v poměrně malém procentu, jsou časté tzv. neurotropní 
vedlejší účinky jako jsou somnolence, závrať, únava, dvojité vidění, poruchy 
koncentrace, celkové zpomalení,  mohou se vyskytnout poruchy paměti, 
poruchy soustředění, nervozita. Podobně tak lze v malém procentu pozorovat 
GIT neţádoucí účinky jako jsou nauzea, dyspepsie a zvracení. TMP 
nevykazuje orgánovou toxicitu - není toxický pro játra, ledviny ani kostní dřeň. 
V průběhu léčby TMP často dochází k mírnému poklesu tělesné hmotnosti a 
byl zaznamenán vyšší sklon k urolithiáze. U některých pacientů byl popsán 
TMP okulární syndrom: akutní bilaterální myopie, bolest oka. Tento syndrom se 
objevil  vţdy v 1. měsíci terapie a odezněl po jejím vysazení. Léčba můţe vést i 
k hyperchloremické metabolické acidóze (sníţení bikarbonátů v séru pod 
normální referenční hodnoty bez přítomnosti respirační alkalózy). Tento pokles 
bikarbonátů v séru je v důsledku inhibičního účinku TMP na karboanhydrázu 
ledvin. Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby ledvinných 
kamenů. U dětí můţe chronická metabolická acidóza způsobit osteomalacii a 
zpomalovat rychlost růstu,  u dospělých pacientů můţe být příčinou 
sekundárního onemocnění kostí. Proto je velmi důleţité v průběhu léčby 
sledovat sérové hladiny bikarbonátů [60,61,62]. 
 

2.4. Patofyziologie antiepileptiky navozené 
osteomalacie 

 
Léčba AE má jednu typickou vlastnost: vţdy je dlouhodobá. A to s sebou 
přináší právě rizika plíţivých komplikací, kterými je kostní tkáň pověstná. Ne 
nadarmo se i o klasické postmenopauzální osteoporóze hovoří jako o „tichém 
zloději kostí“. AE indukovaná porucha se tak klinicky můţe manifestovat aţ 
frakturou při neadekvátně malém inzultu. 
Asi  45 – 50 % pacientů, kteří dlouhodobě uţívají AE, trpí klinicky manifestní 
nebo subklinickou osteopatií indukovanou léky. U zbývajícího procenta 
epileptiků se toto onemocnění nerozvine, svoji úlohu zde zřejmě sehrává 
interindividuálně rozdílná enzymatická výbava jater, která jsou hlavním 
biotransformačním orgánem nejen AE.  
AE mají mnoho společných vlastností. Po perorálním podání se dobře 
vstřebávají. Biologická dostupnost je vysoká (80-100%). S výjimkou fenytoinu, 
benzodiazepinů a kyseliny valproové mají klinicky nevýznamnou vazbu na 
plazmatické bílkoviny. Většina starších AE má klinicky významné neţádoucí 
účinky. Novější přípravky jsou oproti původním obvykle snášeny lépe. 
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Současným trendem léčby epilepsie je monoterapie. Z přípravků druhé 
generace se nejčastěji pouţívá valproat nebo karbamazepin, z třetí generace 
lamotrigin. První zmínky o moţném poškození skeletu při léčbě AE se v 
literatuře objevily začátkem sedmdesátých let minulého století. 
Je pravda, ţe dosud není jednota v názoru, jaký typ onemocnění kostní tkáně 
působením AE vzniká. Jiţ ale nepochybujeme, ţe dlouhodobá terapie AE můţe 
být spojena s rozvojem metabolické osteopatie a iatrogenně zvýšeným rizikem 
zlomenin. Patogeneze osteopatie indukované AE („osteopathia epileptica“) je 
multifaktoriální  a zatím ne zcela objasněna. Byly však zjištěny některé 
specifické mechanismy a odpovídající klinické faktory, k nimţ patří zejména věk 
nemocných, typ epileptické poruchy, druh AE, monoterapie či kombinovaná 
léčba, stav neuromuskulárního systému, sklon k pádům a jiţ dříve přítomná 
osteoporóza. Dále byly popsány intestinální, renální a hormonální faktory, které 
negativně ovlivňují stav skeletu. 
 
AE indukující CYP 450 
 

AE neindukující CYP 450 
 

Felbamát 
Fenobarbital 
Fenytoin 
Karbamazepin 
Oxkarbamazepin 
Primidon 
Topiramat nad 200 mg/den 
 

Etosuximid 
Gabapentin 
Klobazam 
Klonazepam 
Levetiracetam 
Lamotrigin 
Tiagabin 
Valproat (inhibuje CYP) 
Vigabatrin 
Zonisamid 
Topiramat do 200 mg/den 

 

2.4.1. Poruchy metabolismu vitaminu D  

Člověk získává vitamin D převáţně fotokonverzí v kůţi z provitaminu D3 
(7-dehydrocholesterolu) účinkem ultrafialového záření při expozici slunečnímu 
záření. V naší zeměpisné šířce a při současném způsobu ţivota není pro 
značnou část obyvatel během roku expozice slunečnímu svitu dostačující a 
subklinický deficit vitaminu D bude pravděpodobně velmi častý. Zejména se to 
týká zimních měsíců, dále je zvýšené riziko u seniorů, neboť se změnami 
spojenými se stárnutím klesá postupně schopnost pokoţky tvořit vitamin D aţ o 
tři čtvrtiny. Tyto faktory se s nepříznivým působením AE na metabolismus 
vitaminu D nepochybně sčítají.  
AE zasahují do kostního metabolismu komplexně, na několika úrovních. Ta, 
která jsou induktory jaterních izoenzymů P 450, ovlivňují kost zejména 
nepřímo, prostřednictvím změn metabolismu vitaminu D, s následným 
ovlivněním kalciové homeostázy. Tato AE ( PB, CBZ, PHT, PRM ) v důsledku 
indukce tří hydrolytických enzymů cytochromu P450 (hl. CYP3A4 ) způsobují 
zrychlené metabolizování 25(OH)D3 (hydroxycholekalciferolu). Mají za 
následek zvýšenou clearance tohoto metabolitu vitaminu D a následně pak 
jeho nedostatek v organismu, vzestup parathormonu a urychlení kostní 
přeměny. Dochází tedy ke sníţení sérové hladiny 25(OH)D3 . Je sníţená 
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nabídka pro jeho konverzi hydroxylací v ledvinách na prekurzor 1,25(OH)2 D3, 
který je jedním ze zdrojů aktivního vitaminu D, cholekalciferolu (kalcitriolu).  
Byl popsán i moţný účinek PB: pokles 25-hydroxylace cholekalciferolu v 
játrech. Aktivita 25-hydroxyláz byla tlumena v závislosti na dávce PB, který 
zřejmě sniţuje stabilitu příslušné mRNA. 
Hypokalcemie a zrychlený kostní metabolismus vedou k sekundární 
hyperparatyreóze, a zvýšení renální hydroxylace 25(OH)D3 na 1,25 (OH)2 D3 . 
Hladiny 1,25(OH)2 D3 tak mohou být paradoxně při laboratorním stanovení ve 
fyziologickém rozmezí.  
Změna metabolismu vitaminu D  a indukce cytochromu P450 je však pouze 
jedním z více mechanismů, které se při antiepileptické léčbě na poškození 
kostní tkáně podílejí. 
 

2.4.2. Porucha intestinální absorpce kalcia  

Další mechanismus, který se podílí na vzniku osteopatie indukované AE, 
spočívá v přímé inhibici intestinální absorpce kalcia. Tento faktor byl původně 
prokázán jako součást neţádoucích účinků PB a PHT, ale uplatňuje se téţ u 
CBZ a valproové kyseliny. Přitom nebylo podstatné, zda nemocní uţívali AE 
indukující systém hepatálních cytochromoxidáz P450, či nikoli. Nízké mnoţství 
resorbovaného vápníku můţe mít ovšem téţ příčinu v nedostatečném přívodu 
potravou a v omezené expozici pacienta slunečnímu záření. 
  

2.4.3. Porucha funkce renálních tubulů  

V tomto mechanismu vzniku osteopatie indukované AE se uplatňují  neţádoucí 
účinky kyseliny valproové.  Toto AE ovlivňuje intestinální absorpci kalcia a 
fosfátů jen nepatrně a nevyvolává ani metabolickou acidózu. Můţe však 
indukovat reverzibilní Fanconiho syndrom, funkční poruchu renálních tubulů, 
která je zodpovědná za zvýšené renální ztráty kalcia a fosfátů.  
 

2.4.4. Porucha metabolismu pohlavních hormonů  

U pacientek s epilepsií se často vyskytují hormonální poruchy, které přispívají 
ke vzniku osteopatie. Ty, které uţívají AE, mívají častější projevy hormonálních 
poruch (abnormalit) neţ ţeny s epilepsií, neuţívající AE. Výrazné 
antiandrogenní a antiprogesteronové účinky byly zjištěny zvláště u VPA. 
Obecně mají tendenci  k vyšší frekvenci neţádoucích účinků ta AE, která jsou 
biotransformována játry a ovlivňují systém izoenzymů cytochromu P450 a 
jiných jaterních enzymů, dále AE, která se ve více neţ z 80 % váţí na 
plasmatické bílkoviny. 
Uplatňují se tedy zejména: 

I. Induktory hepatálního „cytochrom-oxidázového” systému P450 (resp. 
jeho izoenzym CYP3A4, který je mimo jiné zodpovědný za 
metabolismus estrogenů a progesteronu) – mezi ně patří např. : PB, 
PHT, PRM, CBZ. Tato AE indukují v játrech syntézu globulinové frakce 
zvané SHBG (sex hormone-binding globulin)  a tím urychlují 
metabolismus endogenních i exogenně přiváděných hormonů, čímţ 
dochází k výraznějšímu vyvázání pohlavních hormonů a sníţení volné 
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frakce v cílové tkáni a v důsledku toho nepřímo zvyšují i hladiny 
hormonu stimulujícího folikuly FSH a luteinizačního hormonu  LH. 
Některá AE mohou naopak vytěsňovat pohlavní hormony z vazby na 
SHBG. 

II. Inhibitory cytochromu P450 – např. VPA – inhibicí metabolismu 
pohlavních hormonů můţe vést ke zvýšení hladiny volných hormonů. 

VPA stimuluje aktivitu steroidní C17-hydroxylázy a cholesterol-lyázy a sniţuje 
hladiny estradiolu. U ţen způsobuje zvýšení sérových hladin testosteronu a 
SHBG při současném sníţení hladin dehydroepiandrosteron sulfátu (DHEA-S) 
a redukci sérového progesteronu v luteální fázi menstruačního cyklu. Nedávno 
bylo zjištěno, ţe VPA způsobuje sníţení konverze testosteronu na estradiol v 
ovariálních folikulech a zároveň podporuje apoptózu u malých a středních 
folikulů. U ţen ve fertilním věku bylo pozorováno sníţení hladiny LH při 
medikaci vysokými dávkami VPA.  
Spolehlivost některých kontracepčních metod můţe být při uţívání AE sníţena. 
Hlavním mechanismem je zvýšení aktivity jaterního mikrozomálního 
enzymatického systému ( zaznamenáno u PB, PHT, PRM, CBZ, TMP v dávce 
>200 mg/den). Na sníţení spolehlivosti kontracepce se mohou uplatňovat i 
další mechanismy.  
Uţívání některých kontracepčních metod můţe být naopak provázeno 
sníţením účinku AE. V prvních měsících po nasazení kombinované perorální 
hormonální kontracepce musí být pečlivě monitorována frekvence záchvatů a v 
případě jejího vzestupu případně zvýšena dávka AE. U ţen s obtíţně 
kontrolovanou epilepsií by měl být zvolen způsob kontracepce s pokud moţno 
minimální farmakologickou interakcí. 
 

2.4.5. Porucha kostní přestavby  

Četné nálezy naznačují, ţe některá AE ovlivňují nejen metabolismus vitaminu 
D a pohlavních hormonů, ale přímým působením na kostní buňky zvyšují 
intenzitu kostní přestavby. Histomorfometrické vyhodnocení kostních biopsií 
prokázalo u pacientů léčených AE zvýšenou aktivitu osteoklastů. Na stimulaci 
osteoklastů se můţe podílet vzestup parathormonu a pokles kalcitoninu. 
Terapeutické dávky PHT a CBZ sniţovaly v experimentu in vitro aktivitu buněk 
podobných osteoblastům. U 10–40 % pacientů léčených AE vykazují kostní 
biopsie urychlenou přestavbu a zvýšený podíl osteoidu, coţ lze interpretovat 
jako poruchu mineralizace. Bylo zjištěno, ţe zvláště VPA působí významný 
úbytek kostního minerálu u dětí i dospělých pacientů, a tím zvyšuje riziko 
zlomenin.  
 
Ne u kaţdého pacienta při terapii AE však musí nutně k poškození skeletu 
dojít. Záleţí na celé řadě faktorů genetických (vrozená predispozice k niţšímu 
mnoţství kostní tkáně, exprese a citlivost receptorů pro vitamin D na kostních 
buňkách, nastavení a aktivita vlastního endokrinního systému atd.) i na vlivech 
zevního prostředí (typ, dávka a farmakokinetika pouţitého AE, fyzická aktivita, 
stav a způsob výţivy).  
 
Základem péče o skelet pacienta léčeného AE zůstává prevence. Vţdy je 
nezbytné doporučení vhodné ţivotosprávy s dostatečným příjmem kalcia, 
odpovídající prevence pádů a řádná suplementace vitaminem D. V současné 
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době se dává přednost cholekalciferolu (D3) před ergokalciferolem (D2). Jiţ 
sníţená BMD vzrostla po ročním sledování u dospělých při podávání 4 000 IU 
vitaminu D denně, 8 krát niţší dávka vliv neměla. V reţimu běţné prevence a u 
dětí by nepochybně postačilo 1 000 IU denně, při známkách rozvinuté 
osteomalacie bude třeba dávku naopak zvýšit [31,45,63,64,65,66]. 
 

3. Praktická část 

3.1. Metodika 

Soubor nemocných: 
 
1. Počet, výběrová kriteria:   
 
Do souboru budou zařazováni nemocní s loţiskovou epilepsií, která není na 
současné terapii plně kompenzována. Bude se jednat o nemocné s loţiskovou 
epilepsií, kteří uţívají AE-IND (v monoterapii či v kombinaci) a u kterých 
z důvodu neuspokojivé kompenzace záchvatů bude zvaţována terapie jiným 
AE. Zařazení do studie nesmí předcházet pravidelná konsumace grepového 
dţusu ev. potravinových doplňků s vlivem na mikrosomální enzymy. Věk 18 a 
výše.  Učastníky nebudou zdraví dobrovolníci. Nemocní nebudou za účast ve 
studii honorováni. Účastníky studie nebudou studenti  Lékařské fakulty 
University Karlovy.  
Nábor nemocných do studie bude zajišťovat MUDr. Šimko, který je jedním z 
lékařů protizáchvatové poradny Neurologické kliniky v Hradci Králové. Od roku 
2001 se věnuje problematice AE-IND. 
Protizáchvatová poradna Neurologické kliniky FN HK patří svým spádem 
k největším v královehradeckém kraji s moţností statimové hospitalizace 
nemocného včetně zajištění EEG monitoringu na JIP. 
Na základě vstupních kritérií se podařilo vyšetřit 18 epileptiků - muţů 
uţívajících dlouhodobě AE-IND ať jiţ v monoterapii, tak v kombinaci s AE-IND, 
popř. neinduktory. 
 
2. Klinická vyšetření  
 
Sledované parametry I-III: 
 
Parametr I  - slouţí k objektivizaci denzity kosti a sledování její dynamiky: 
 
 Vyšetření  kostní denzity, metodou: DEXA (Dual Energy X-ray 
Absorption)  
 
Parametry II  - parametry u kterých lze předpokládat ovlivnění medikací AE-IND 

a jejichţ změna dle literárních údajů koreluje s kostní denzitou:  
 

 vitamin D25OH, testosteron, volná frakce testosteronu, 
dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S), sex hormone binding 
globulin (SHBG).   
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  - parametry související s kostním metabolismem, včetně 
ukazatelů tvorby kosti: 
 
 Ca, P, ALP-kostní frakce, osteocalcin, propeptide of type I C-
terminal procollagen (PICP). 

 
Parametry III –parametry nezbytné k rutinní kontrole medikace AE:  
 
  Na, K, Cl, Mg, AST, ALT, ALP, PTH, TSH, urea, kreatinin. 
       
Většina laboratorních vyšetření výše uvedených ukazatelů včetně vyšetření 
hladin AE budou realizována v rámci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 
resp. v rámci Ústavu klinické biochemie a diagnostiky (ÚKBD). Jedná se o 
moderně koncipované a vybavené pracoviště, kde je moţno provádět řadu 
rutinních i vysoce specializovaných analýz. Pracoviště disponuje dostatečnými 
prostorovými moţnostmi i vysoce graduovaným personálem pro zajištění 
průběhu studie. Do vybavení pracoviště patří automatické analyzátory Modular 
Roche, Hitachi, analyzátory Hewlett Packard, Pracoviště je schopno zajistit 
navrhované analýzy (Parametry I,III a některé z parametrů II). 
Pro analýzu hladin léčiv, resp. hladin AE je ÚKBD vybaven analyzátory 
AxSYM, TDxFLx a IMx firmy Abbott, dále separačním systémem pro plynovou 
chromatografii HP 5890, pro kapalinovou chromatografii dva kapalinové 
chromatografy firmy Waters (separační systém Aliance). Pravidelně a s 
úspěchem se zúčastňuje kontrolních cyklů externí kontroly kvality tuzemské 
(SEKK) i zahraniční (německá DGKC) pro sledování hladin léčiv. Účast a 
úspěšnost lze doloţit certifikáty.  
Některá vyšetření (některé parametry II) zajišťuje Oddělení nukleární medicíny 
FN v Hradeci Králové jedná se o laboratoř, která provádí imunoanalytická 
vyšetření, převáţně radiomunoanalytická – ale i imunoanalýzy s alternativními 
způsoby detekce, pro potřeby fakultní nemocnice a přilehlé oblasti 
východočeského regionu. Všechna stanovení jsou prováděna moderními  
soupravami od výrobců, splňujících poţadavky EU.  
 
Parametry popsané v kapitole 2.2.5.3. Laboratorní diagnostika : 

vitamin D25OH, FT, DHEA-S, SHBG, Ca, P, B-ALP, ALP, OC, 
PICP, PTH,  

Zbývající parametry : 
ALT, AST, UREA, CREA, Mg, Na, K, Cl, TSH 

 
Alanin aminotransferáza ( ALT ) 

 In vitro test pro kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT 
(EC 2.6.1.2; L-alanin: 2-oxoglutarát aminotransferáza) v lidském 
séru a plazmě na systémech COBAS INTEGRA. 

 

Enzym alanin aminotransferáza (ALT) je hojně přítomný v různých 
tkáních. Hlavním zdrojem ALT jsou játra, coţ vede ke stanovení 
aktivity ALT při diagnostice jaterních onemocnění. Zvýšené hodnoty 
ALT se objevují při hepatitidě, cirhóze, obstrukční ţloutence, 
karcinomech jater a chronickém alkoholovém abusu. ALT je slabě 
zvýšená u pacientů, kteří mají nekomplikovaný infarkt myokardu. 
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Ačkoliv hodnoty aspartát aminotransferázy (AST) a ALT rostou 
kdykoliv, kdyţ dochází při onemocnění k narušení integrity buněk 
jater, je ALT specifičtějším enzymem pro játra. Navíc zvýšené 
hodnoty ALT přetrvávají déle neţ aktivita AST. 
V séru pacientů s deficitem vitamínu B6 můţe být aktivita 
aminotransferázy sníţená. Zdánlivý pokles aktivity ALT můţe být 
způsoben niţší hladinou pyridoxal fosfátu, prostetické skupiny 
aminotransferáz, která zvyšuje poměr apoenzymu ku holoenzymu. 
 
Princip testu 
Metoda dle International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), 
ale bez pyridoxal-5´-fosfátu. 
ALT katalyzuje reakci mezi L-alaninem a 2-oxoglutarátem. 
Vytvářený pyruvát je pak redukován NADH v reakci katalyzované 
laktátdehydrogenázou (LDH) na L-laktát a NAD+. 
 
Rychlost oxidace NADH je přímo úměrná katalytické aktivitě ALT. 
Stanovuje se měřením poklesu absorbance při 340 nm. 
 
Reagencie - pracovní roztoky 
R1 R2=SR Test 
TRIS 224 100 mmol/L 
L-Alanin 1120 500 mmol/L 
LDH (mikrobiální) ≥45 ≥20 μkat/L (≥1,2 kU/L) 
Albumin (hovězí) 0,25 0,11 % 
NADH ≥1,7 ≥0,2 mmol/L 
2-Oxoglutarát 94 12 mmol/L 
pH (37°C) 7,3  

 
Aspartát aminotransferáza (AST) 

 In vitro test pro kvantitativní stanovení aspartát aminotransferázy  
(AST) v lidském séru a plazmě na automatických biochemických 
analyzátorech Roche. 

 

Aspartát aminotransferasa (glutamát oxalacetát transaminasa) 
přináleţí ke skupině transamináz, které katalyzují vzájemnou 
konverzi aminokyselin na odpovídající ketokyseliny přenosem 
amino skupiny, přičemţ katalyzují i zpětný proces. Aspartát 
aminotransferáza je běţně rozšířený enzym ve tkáních. Ačkoliv 
srdeční sval představuje největší zdroj aktivity enzymu, s 
významným mnoţstvím aktivity se lze setkat i v mozku, játrech, 
sliznici trávicího traktu, tukové tkáni, kosterním svalstvu a ledvinách. 
Známy jsou dva izoenzymy AST, cytoplazmatický a mitochondriální. 
V případech mírného poškození tkáně, dochází k uvolnění 
především cytoplasmatického AST a v menší míře i z mitochondrií. 
Těţké poškození tkáně znamená uvolnění mitochondriálního 
enzymu ve větší míře. Zvýšené hodnoty transamináz indikují infarkt 
myokardu, jaterní onemocnění (cirhóza, metastázující karcinom a 
virová hepatitida), svalovou dystrofii a poškození vnitřních orgánů. 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) doporučila v 
letech 1977 a 1980 standardizované metody stanovení AST s 
optimalizovanou koncentrací substrátu, s TRIS pufrem, se 
současnou preinkubací séra a pufru, bránící předčasné reakci s 
NADH, se startem substrátem a případnou aktivací pyridoxal 
fosfátem. 
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Princip testu 
UV test podle standardizované metody. 
• Napipetování vzorku a přidání R1 (pufr/enzymy/koenzym) 
• Přidání R2 (α-ketoglutarát) a zahájení reakce: 
 
Reagencie - pracovní roztoky 
R1  
TRIS pufr: 100 mmol/L, pH 7,8;  
L-aspartát: 300 mmol/L;  
NADH (kvasinky): 0,23 mmol/L;  
MDH (vepřové srdce) ≥0,53 U/mL (8,83 μkat/L);  
LDH (mikroorganizmy) ≥0,75 U/mL (12,5 μkat/L); 
 konzervans 
R2  
α-ketoglutarát: 75 mmol/L;  
konzervans 
 
AST katalyzuje přenos aminoskupiny mezi L-aspartátem a 
2-oxoglutarátem za tvorby oxalacetátu a L-glutamátu. Oxalacetát, 
vytvářený v reakci, je redukován NADH v přítomnosti 
malátdehydrogenázy (MDH) na L-malát a NAD+. 
 
Rychlost oxidace NADH je přímo úměrná katalytické aktivitě AST. 
Stanovuje se měřením poklesu absorbance. 

 
Močovina (UREA) 

 Enzymatické in vitro stanovení pro kvantitativní stanovení 
močoviny/dusíku močoviny v lidském séru, plazmě a moči na 
automatických biochemických analyzátorech Roche. 

 

Stanovení močoviny je nejpouţívanějším testem při hodnocení 
ledvinných funkcí. Tento test je nejčastěji pouţíván spolu se 
stanovením kreatininu při diferenciální diagnostice prerenálních 
urémií (dekompenzace srdce, deplece vody, zvýšený katabolismus 
proteinů), renálních urémií (glomerulonefritida, chronická nefritida, 
polycystické ledviny, nefroskleróza, tubulární nekróza) a 
postrenálních hyperurémií (obstrukce močového traktu). 
Močovina je konečným produktem metabolismu bílkovin a 
aminokyselin. Při katabolismu jsou bílkoviny, štěpeny na jednotlivé 
aminokyseliny a deaminovány. Z amoniaku, vznikajícího v tomto 
procesu, je v játrech syntetizována močovina. Jedná se o 
nejdůleţitější metabolickou cestu pro odstraňování nadbytku dusíku 
z lidského těla.  
V roce 1965 Talke a Schubert představili plně enzymatický postup 
stanovení močoviny spojeným systémem enzymů ureáza/glutamát 
dehydrogenáza (GLDH). Stanovení UREA/BUN Roche je zaloţeno 
na postupu Talkeho a Schuberta a bylo optimalizováno pro 
analyzátory, umoţňující kinetické (pevný čas) měření. Toto 
uspořádání poskytuje velký rozsah linearity a značnou stabilitu 
reagencií. 
 
Princip testu 
Kinetická UV metoda 
• Napipetování vzorku a přidání R1 (pufr/NADH) 
• Přidání R2 (pufr/enzymy/substrát) a zahájení reakce: 
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Reagencie - pracovní roztoky 
R1  
CAPSOa pufr: 5 mmol/L, pH 9,65;  
NADH (kvasinky) ≥0,23 mmol/L; konzervans 
R2  
BICINb pufr: 1000 mmol/L, pH 7,6;  
ureáza (fazole) ≥120 μkat/L;  
GLDH (hovězí játra) ≥15,0 μkat/L;  
α-ketoglutarát ≥8,3 mmol/L;  
konzervans 
a) CAPSO = 3-[cyklohexylamino]-2-hydroxy-1-propansírová 
kyselina 
b) BICIN = N,N-bis(2-hydroxyethyl)-glycin 
 
Močovina je hydrolyzována ureázou za vzniku amoniaku a CO2.  
Vznikající amoniak reaguje s α-ketoglutarátem a NADH 
v přítomnosti GLDH a vytváří glutamát a NAD+. 
 
Pokles absorbance v důsledku spotřebovávání NADH je měřen 
kineticky.  

  
Kreatinin (CREA) 

 Enzymatická metoda pro přímé kvantitativní in vitro stanovení 
kreatininu v lidském séru, plazmě a moči na automatických 
biochemických analyzátorech Roche. 

 
Kreatinin je vytvářen endogenně z kreatinu a kreatin-fosfátu, jako 
výsledek metabolických procesů ve svalech. Je vylučován při 
normální renální funkci glomerulární filtrací. Stanovení kreatininu je 
určeno pro diagnostické účely, pro monitorování akutních a 
chronických renálních onemocnění a pro sledování dialýzy ledvin. 
Koncentrace kreatininu v moči můţe být pouţita jako srovnávací 
parametr pro exkreci analytů (albumin, α-amyláza). 
Enzymatická metoda je zaloţena na stanovení sarkosinu po 
přeměně kreatininu s pomocí kreatininázy, kreatinázy a 
sarkosinoxidázy. Uvolňovaný peroxid vodíku je změřen 
prostřednictvím upravené Trinderovy reakce. 
Optimalizací systému pufru a kolorimetrického indikátoru bylo 
dosaţeno přesné a specifické kvantifikace koncentrace kreatininu.  
 
Princip testu 
Enzymatický kolorimetrický test 
• Vzorek a přidání R1 
Endogenní kreatinin je metabolizován a chylozní séra jsou zbavena 
zákalu. 
• Přidání R2 a zahájení reakce: 
 
Reagencie - pracovní roztoky 
R1  
TAPS** pufr: 30 mmol/L, pH 8,1;  
kreatináza (mikroorganizmy) ≥ 333 μkat/L;   
sarkosin oxidáza (mikroorganizmy) ≥ 133 μkat/L; 
askorbát oxidáza (mikroorganizmy) ≥ 33 μkat/L; 
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 HTIB (2,4,6-trijodo-3-hydroxybenzoová kys ) : 5,9 mmol/L; 
detergenty; konzervans 
R2  
TAPS** pufr: 50 mmol/L, pH 8,0;  
kreatinináza (mikroorganizmy) ≥ 500 μkat/L;  
peroxidáza (křen) ≥ 16,7 μkat/L;  
4-aminofenazon: 2,0 mmol/L;  
kyanoţeleznatan draselný: 163 mmol/L; 
detergent; konzervans 
** TAPS = 3-[[tris(hydroxymetyl)metyl]amino]propansulfonová 
kyselina 
 
Kreatinináza hydrolyzuje kreatinin na kreatin, následně pak 
kreatináza hydrolyzuje kreatin na sarkosin. Sarkosin je v přítomnosti 
kyslíku účinkem sarkosin oxidázy přeměněn na glycin, formaldehyd 
a peroxid vodíku. 
Uvolněný peroxid vodíku reaguje s 4-aminofenazonem a HTIB 
(2,4,6-trijodo-3-hydroxybenzoová kys ) a vzniká chinon iminový 
chromogen. Reakce je katalyzována peroxidázou. 
 
Intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci přítomného 
kreatininu a můţe být stanovena fotometricky. 

 
Hořčík ( Mg ) 

 In vitro test pro kvantitativní stanovení hořčíku v lidském séru, 
plazmě a moči, na automatických biochemických analyzátorech 
Roche. 

 

Hořčík, spolu s draslíkem, jsou hlavními intracelulárními kationy. 
Mg2+ je kofaktorem v mnoha enzymových systémech. Takţe 
všechny enzymatické reakce závislé na ATP potřebují Mg2+ jako 
kofaktor v komplexu ATP-hořčík. 
Přibliţně 69% ionů hořčíku je uloţeno v kostech. Zůstatek se 
účastní intermediárního metabolismu, přičemţ okolo 70% je 
přítomno ve volné formě, kdeţto dalších 30% je vázáno na bílkoviny 
(zvláště albumin), citráty, fosfáty a jiné sloučeniny. Hladina Mg2+ v 
séru je stálá, udrţovaná ve velmi úzkém rozmezí (0,65-1,05 
mmol/L). Regulace probíhá především prostřednictvím ledvin, 
přesněji vzestupné části Henleovy kličky. 
Tato souprava je určena pro diagnostiku a sledování 
hypomagnesemie (deficit hořčíku) a hypermagnesemie (nadbytek 
hořčíku). Četné výzkumy prokázaly korelaci mezi deficitem hořčíku 
a změnami v homeostázy vápníku, draslíku a fosfátů, které jsou 
spojeny s onemocněním srdce. Hypermagnesemie provází akutní a 
chronické selhání ledvin, nadbytek hořčíku a zvýšené uvolňování 
hořčíku z intracelulárního prostoru. 
Pro stanovení hořčíku jsou vedle atomové absorpční spektrometrie 
(AAS) také pouţívány komplexometrické metody. 
Zde popisovaná metoda je zaloţena na reakci mezi hořčíkem a 
xylidylovou modří v alkalickém roztoku, obsahující EGTA k 
maskování vápníku ve vzorku. 
 
Princip testu 
Kolorimetrická endpoint metoda 
• Napipetování vzorku a přidání R1 (pufr/EGTA) 
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• Přidání R2 (xylidylová modř) a zahájení reakce: 
 
Reagencie - pracovní roztoky 
R1  
TRISa/6-aminokaproová kys. ;pufr: 500 mmol/L, pH 11,25; 

EGTA (ethyleneglycol-bis (beta-aminoethylether)- N,N'-
tetraacetic acid): 129 μmol/L;  

konzervans 
R2  
Xylidylová modř: 0,28 mmol/L;  
detergent; konzervans 
a) TRIS = Tris(hydroxymetyl)-aminometan 
 
V alkalickém roztoku vytváří hořčík s xylidylovou modří nachově 
zabarvený komplex diazoniové soli. Koncentrace hořčíku je 
změřena fotometricky na základě poklesu absorbance xylidylové 
modři. 

 
Sodík ( Na ), Draslík ( K ), Chloridy ( Cl- ) 

 ISE modul systému Roche/Hitachi je určen pro kvantitativní 
stanovení sodíku, draslíku a chloridů v séru, plasmě nebo moči 
prostřednictvím ionselektivních elektrod. 

 

Elektrolyty se účastní hlavních metabolických procesů těla. Sodík, 
draslík a chloridy patří mezi nejdůleţitější fyziologické ionty a jsou 
proto nejčastěji stanovovanými elektrolyty. Jejich přísun je 
zabezpečen převáţně stravou, absorbovány jsou v zaţívacím traktu 
a vylučovány ledvinami. 
Sodík je hlavním extracelulárním kationem a slouţí k regulaci 
rozdělení tělních tekutin a udrţování osmotického tlaku. Příčiny 
výskytu sníţení hladiny sodíku bývají v déletrvajícím zvracení nebo 
průjmu, zmenšené reabsorpci v ledvinách a nadměrném zadrţování 
tekutin. Obvyklými příčinami zvýšení hladiny sodíku jsou velké ztráty 
tekutin, vysoký příjem solí a zvýšená reabsobce v ledvinách. 
Draslík je hlavním intracelulárním kationem a je nezbytný pro 
nervovou a svalovou aktivitu buněk. Příčiny výskytu sníţení hladiny 
draslíku bývají v poklesu jeho příjmu potravou nebo v nadměrné 
ztrátě draslíku při déletrvajícím zvracení, průjmu nebo zvýšeném 
vylučování ledvinami. Zvýšení hladiny draslíku způsobuje 
dehydratace nebo šok, těţké záněty, diabetická ketoacidoza a 
retence draslíku ledvinami. 
Chloridy jsou hlavním extracelulárním anionem a slouţí k regulaci 
rovnováhy rozdělení extracelulárních tekutin. Podobně jako u 
ostatních iontů, obvyklými příčinami poklesu hladiny chloridů jsou 
nedostatečný příjem potravou, dlouhodobé zvracení, pokles renální 
reabsorpce a některé formy acidozy a alkalozy. Zvýšené hodnoty 
lze nalézt při dehydrataci, selhání ledvin, některých forem acidozy, 
vysokém příjmu potravou nebo parenterálním příjmem a při otravě 
salicyláty. 
 
Princip testu 
Iontově selektivní elektrody (ISE) vyuţívají ojedinělou vlastnost 
membránových materiálů, vytvářejících elektrický potenciál 
(elektromotorickou sílu, EMF) při stanovení iontů v roztoku. 
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Selektivní membrána elektrod je v kontaktu se stanovovaným 
roztokem a roztokem vnitřní náplně. Roztok vnitřní náplně má stálou 
koncentraci stanovovaných iontů. Podle vlastností membrány se 
stanovované ionty dostávají do těsného kontaktu s membránou z 
obou stran. 
EMF membrány je určeno jako rozdíl koncentrace stanovovaného 
iontu mezi měřeným roztokem a vnitřním plnícím roztokem. EMF 
pro specifické 
ionty v roztoku vzniká podle Nernstovy rovnice: 
E = E0 + RT / nF · In (f · Ct) / (f · Ci) 
Kde: 
E = EMF elektrody 
E0 = standardní EMF 
R = konstanta 
T = teplota 
n = náboj iontu 
F = Faradayova konst. 
In = přirozený logaritmus (e) 
f = koeficient aktivity 
Ct = koncentrace iontu ve vzorku 
Ci = koncentrace iontu ve vnitřním roztoku 
 
Pro sodík, draslík a chloridy, které mají jen jeden náboj, R, T, n a F 
jsou sloučeny do jedné hodnoty představující strmost (S). Při 
stanovení v Roche/Hitachi ISE Modulu, kde je vzorek naředěn 1:31, 
je iontová síla a proto i koeficient aktivity v podstatě konstantní. (V 
Roche/Hitachi 902 ISE Modulu je vzorek naředěn 1:50.) 
Koncentrace stanovovaného iontu ve vnitřní náplni je také 
konstantní. Tuto konstantu lze tedy zahrnout do E0. Hodnota E0 
závisí také na pouţitém typu referenční elektrody. Za těchto 
podmínek lze rovnici  upravit na: 
E = E|0 + S · In (Ct) 
Celý měřící systém pro jednotlivé ionty zahrnuje ISE, referenční 
elektrodu a elektronické obvody, slouţící ke změření a zpracování 
EMF do výsledné koncentrace iontu. 
Základem sodíkové a draslíkové elektrody jsou neutrální nosiče a u 
chloridové elektrody je to iontoměnič. 

 
Thyreotropní hormon (TSH) 

 Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení thyrotropinu v 
lidském séru a plazmě. 

 Elektrochemiluminiscenční imunosouprava „ECLIA“ je určena pro 
použití na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. 

 

Thyreoideu stimulující hormon (TSH, thyrotropin) je glykoprotein 
s molekulovou hmotností přibliţně 30000 daltonů, skládající se ze 
dvou podjednotek. β-podjednotka je nositelem imunologické a 
biologické specifity TSH, kdeţto α-řetězec je nositelem druhové 
specifity a má shodnou sekvenci aminokyselin s α-řetězcem LH, 
FSH a hCG. 
TSH vzniká ve specifických bazofilních buňkách přední části 
hypofýzy a vykazuje cirkadianní sekreční rytmus. Uvolňování TSH 
(thyrotropní hormon) je centrálním regulačním mechanizmem 
biologické aktivity hormonů štítné ţlázy. TSH má stimulační účinky 
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na všech stupních vytváření a sekrece hormonů štítné ţlázy; a má 
rovněţ proliferativní efekt. Stanovení TSH slouţí jako úvodní test 
diagnostiky štítné ţlázy. Kaţdá velmi malá změna v koncentraci 
volných thyroidních hormonů přináší mnohem větší změny hladiny 
TSH opačného rázu. TSH je tedy velmi senzitivním a specifickým 
markerem hodnocení funkce štítné ţlázy a současně vhodný pro 
časnou detekci nebo vyloučení poruch centrální regulační smyčky 
mezi hypotalamem, hypofýzou a štítnou ţlázou. 
Stanovení Elecsys TSH vyuţívá specifické monoklonální protilátky 
směřované proti lidskému TSH. Protilátky, značené rutheniovým 
komplexema, jsou chimerické konstrukce z lidské a myší specifické 
sloţky. Výsledkem je odstranění převáţné většiny interference 
HAMA (lidských protilátek proti myším). 
 
Princip testu 
Sendvičový princip. 
• 1. inkubace: 50 μL vzorku, biotinylovaná monoklonální protilátka 
proti TSH a monoklonální protilátka proti TSH, značená rutheniovým 
komplexem reagují za tvorby sendvičového komplexu. 
• 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potaţených streptavidinem, se 
komplex váţe na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi 
biotinem a streptavidinem. 
• Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice 
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané 
sloţky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na 
elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena 
fotonásobičem. 
• Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky 
vytvořena pro přístroj 2-bodovou kalibrací a master křivky, 
dodávané v čárovém kódu reagencie. 
 
Reagencie - pracovní roztoky 
M 
Mikročástice potaţené streptavidinem  
Streptavidinem potaţené částice 0,72 mg/mL;  
konzervans. 
R1  
Anti-TSH-Ab~biotin: 
Biotinylovaná monoklonální protilátka proti TSH (myší) 2,0 mg/L; 
fosfátový pufr 100 mmol/L, pH 7,2; konzervans. 
R2  
Anti-TSH-Ab~Ru(bpy)2+3: 
Monoklonální protilátka proti TSH (myší/lidská) značená 
rutheniovým komplexem 1,2 mg/L;  
fosfátový pufr 100 mmol/L, pH 7,2; konzervans. 

 
3. Časové rozvrţení vyšetření jednotlivých parametrů: 
 
Parametr I :  1x na začátku studie, 1x ve 12. a 1x ve 24. měsíci od zahájení. 
 
Parametry II :  1x na začátku studie, 1x za 3 měsíce po zahájení. 
 
Parametry III:  1x na začátku studie, 1x ve 3. měsíci po zahájení a následně 

pak vţdy  po 6 měsících. 
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U 18 epileptiků uţívajících dlouhodobě AE-IND v monoterapii, či kombinaci 
s AE-IND, popř. neinduktory bylo provedeno osteodenzitometrické vyšetření 
kyčle a bederní páteře metodou dvouenergetické rentgenové absorpciometrie 
(DEXA – metoda popsaná v kapitole 2.2.5.2. Zobrazovací metody ); hodnoty 
kostní denzity kyčle (BMD-K) a bederní páteře (BMD-Lp) byly korelovány 
s věkem, délkou medikace AE-IND, body mass indexem (BMI); dále pak 
s hladinami Ca, P, vitaminu D25OH, ALP, parathormonu, globulinu váţícího 
pohlavní hormony (SHBG), volného testosteronu (FT) a 
dehydroepiandrosteron-sulfátu (DHEA-S).  
 

3.2. Popis vyšetřovaného souboru 

3.2.1. soubor  – muži 

Muž č.1  
 
67 let, 171 cm, 81 kg  BMI: 27,70083 
OA: hyperlipoproteinemie, osteoporóza 
NO: generalizované tonicko-klonické záchvaty (GTCS),  
CT: postischemická lakuna vpravo occipitálně 
FA:  Convulex (VPA – 1500 mg/den ), Biston (CBZ – 200 mg/den),  
 Vitamin D , Hypolipidemikum 
Délka terapie AE-IND 53 let 
Zlomeniny: 0 
LH :    
 

SHBG: 81,8 ALP: 0,75 Ca: 2,26 FT: 8,65 

DHEA-S: 1,2 ALT: 0,57 K: 4,4 BMD-K: 0,9 

D25OH: 51,6 TSH: 4,49 Na: 139 T-Sc K: -0,9 

UREA: 7,7 PTH: 21,1 Mg: 0,81 BMD-Lp: 0,946 

CREA: 73 AST: 0,59 P: 0,87 T-Sc Lp: -1,3 

 
Muž č.2 
 
60 let, 170 cm, 88 kg  BMI: 30,44983 
NO: CPS ( epilepsie se záchvaty s loţiskovou systematikou) vč. Sek. 

Generalizace, kompenzován od X/2000  
stp. Operaci meningeomu TP vpravo III/94 
Stp. Ischemii vpravo dle CT 

FA: CBZ – 200mg/den, PB – 150 mg/den 
 oxyphyllin 
Délka terapie AE-IND 44 let 
Zlomeniny: 0 
LH:  

SHBG: 49,9 ALP: 2,78 Ca: 2,24 FT:  

DHEA-S: 0,41 ALT: 0,29 K: 4,3 BMD-K: 0,771 

D25OH: 36,9 TSH: 0,945 Na: 135 T-Sc K: -1,7 

UREA: 4,5 PTH: 74,3 Mg: 0,93 BMD-Lp: 0,869 

CREA: 64 AST: 0,3 P: 0,8 T-Sc Lp: -2 
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Muž č.3 
 
26 let, 176 cm, 80 kg   BMI: 25,82645 
OA: alergie peří, tráva 
NO:  CPS (MSTL {meziotemporální}) 
FA: CBZ – 450 mg/den, PRM – 500 mg/den 
 Zyrtec,  
Délka terapie AE-IND: 23 
Zlomeniny: 0 
LH:  
 

SHBG: 43,5 ALP: 1,36 Ca: 2,22 FT: 16,49 

DHEA-S: 3,5 ALT: 0,26 K: 4,2 BMD-K: 0,989 

D25OH: 17,7 TSH: 5,89 Na: 136 T-Sc K: -0,3 

UREA: 4,2 PTH: 99 Mg: 0,89 BMD-Lp: 0,863 

CREA: 75 AST: 0,36 P: 1,56 T-Sc Lp: -2,1 

 
Muž č.4 
 
57 let, 165 cm, 95 kg  BMI: 34,8944 
OA: oligofrenie, psychiatr. sledován 
NO: CPS vč. Sek. generalizace, dle MR - atrofie levé hemisf., moţnost 

Rasmussenovy encefalitidy 
FA:  CBZ – 1200 mg/den, PRM – 750 mg/den, VPA – 600 mg/den 
 Tisercin, Ethosuximid 
Délka terapie AE-IND: 53 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 

SHBG:  ALP: 1,51 Ca: 2,04 FT:  

DHEA-S: >0,41 ALT: 0,37 K: 4,3 BMD-K: 0,964 

D25OH: 55,8 TSH:  Na: 141 T-Sc K: -0,5 

UREA:  PTH: 95,4 Mg:  BMD-Lp: 0,917 

CREA:  AST: 0,28 P:  T-Sc Lp: -1,6 

Muž č.5 
 
40 let, 187 cm, 80 kg  BMI: 22,87741 
NO: GTCS 
FA: PRM – 125 mg/den,  
Délka terapie AE-IND: 32 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 70,9 ALP: 1,65 Ca: 2,31 FT:  

DHEA-S: 4,4 ALT: 0,43 K: 3,7 BMD-K: 1,028 

D25OH: 105,9 TSH: 4,56 Na: 136 T-Sc K: 0 

UREA: 2,9 PTH: 50,9 Mg: 0,91 BMD-Lp: 1,07 

CREA: 81 AST: 0,71 P: 0,73 T-Sc Lp: -0,2 
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Muž č.6 
 
57 let, 175 cm, 90 kg  BMI: 29,38776 
NO: CPS vč. Sek. Generalizace, stp. Operaci astrocytomu - frontálně vlevo.  
FA: PHT – 300 mg/den, VPA – 1500 mg/den, TMP – 50 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 10 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 51,7 ALP: 1,63 Ca: 2,25 FT:  

DHEA-S: 0,5 ALT: 0,39 K: 3,8 BMD-K: 1,18 

D25OH:  TSH:  Na: 143 T-Sc K: 1 

UREA: 5,9 PTH: 52,9 Mg:  BMD-Lp: 1,134 

CREA: 61 AST: 0,29 P:  T-Sc Lp: 0,4 

 
Muž č.7 
 
32 let, 180 cm, 75 kg  BMI: 23,14815 
NO: sporadické GTCS 
FA: CBZ – 300mg/den,  
Délka terapie AE-IND: 16 let 
Zlomeniny 0 
LH: 
 

SHBG: 47,6 ALP: 0,36 Ca: 2,14 FT: 11,56 

DHEA-S: 2,7 ALT: 0,36 K: 4,6 BMD-K: 1,032 

D25OH: 46 TSH: 1,72 Na: 140 T-Sc K: 0 

UREA: 6,9 PTH: 59,9 Mg: 0,95 BMD-Lp: 0,905 

CREA: 69 AST: 0,37 P: 1,06 T-Sc Lp: -1,7 

 
Muž č.8 
 
36 let, 169 cm, 65 kg  BMI: 22,75831 
NO: CPS, MR mozku negat,  
FA: CBZ – 600 mg/den, VPA – 1000 mg/den, LTG -  200 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 16 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 141 ALP: 1,95 Ca: 1,96 FT: 9,12 

DHEA-S: 1,4 ALT: 1,08 K: 4,5 BMD-K: 0,801 

D25OH: 40,4 TSH: 5,77 Na: 139 T-Sc K: -1,5 

UREA: 4,9 PTH: 170 Mg: 0,77 BMD-Lp: 0,832 

CREA: 69 AST: 0,62 P: 1,35 T-Sc Lp: -2,4 
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Muž č.9 
 
61 let, 176cm, 81 kg  BMI: 26,14928 
NO: epi s vazbou na spánek, generaliz. , CT negat.  
FA: PHT – 150 mg/den, PB – 150 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 40 let 
Zlomeniny : 0 
LH: 
 

SHBG: 50,2 ALP: 1,64 Ca: 2,53 FT: 9,81 

DHEA-S: 2 ALT: 0,32 K: 4,3 BMD-K: 0,849 

D25OH: 41,7 TSH: 1,595 Na: 137 T-Sc K: -1,2 

UREA: 5,4 PTH: 29,5 Mg: 0,92 BMD-Lp: 0,905 

CREA: 82 AST: 0,38 P: 1 T-Sc Lp: -1,7 

 
 Muž č.10 
 
66 let, 183 cm, 88 kg  BMI: 26,27728 
NO: Loţisková epi vč. Sek. generalizace,  
FA: PHT – 200 mg/den, PRM – 250 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 18 let 
Zlomeniny : v 36 letech při autonehodě (kotník), v 65 letech zápěstí dx, uklouzl 
na náledí 
LH: 
 

SHBG:  ALP: 3,42 Ca: 2,17 FT: 9,81 

DHEA-S: 0,8 ALT: 0,33 K: 5,2 BMD-K: 0,715 

D25OH: 91,3 TSH:  Na: 138 T-Sc K: -2,1 

UREA: 7 PTH: 64,3 Mg: 0,88 BMD-Lp: 0,775 

CREA: 106 AST: 0,27 P: 1,45 T-Sc Lp: -2,9 

 
 Muž č.11 
 
61 let, 167 cm, 70 kg  BMI: 25,0995 
NO: Sek generaliz GM (grand mal), CT negat,  
AG: plošný angiom horní plochy tentoria 
FA: PRM – 375 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 26 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 54,8 ALP: 1,02 Ca: 2,37 FT: 10,6 

DHEA-S: 9,7 ALT: 0,65 K: 4,2 BMD-K: 1,031 

D25OH: 61,7 TSH: 2,38 Na: 140 T-Sc K: 0 

UREA: 3,6 PTH: 39,3 Mg: 0,88 BMD-Lp: 0,891 

CREA: 85,9 AST: 0,63 P: 0,94 T-Sc Lp: -1,8 
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 Muž č.12 
 
55 let, 179 cm, 76 kg  BMI: 23,71961 
NO: MTLE (mesial temporal lobe epilepsy) dle MR 
FA: CBZ – 1200 mg/den, VPA – 600 mg/den, LTG – 200 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 46 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 192,2 ALP: 0,95 Ca: 2,24 FT:  

DHEA-S: 1,9 ALT: 0,27 K: 4,4 BMD-K: 0,834 

D25OH: 83 TSH: 0,938 Na: 130 T-Sc K: -1,3 

UREA: 2 PTH: 35,6 Mg: 0,9 BMD-Lp: 0,827 

CREA: 56 AST: 0,3 P: 1,1 T-Sc Lp: -2,4 

 
 Muž č.13 
 
37 let, 178 cm, 93 kg  BMI: 29,35235 
NO: MTLE  
FA: CBZ – 1200 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 36 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 33,3 ALP: 1,7 Ca: 2,25 FT: 6,23 

DHEA-S: 0,9 ALT: 0,61 K: 3,9 BMD-K: 0,915 

D25OH: 90,4 TSH: 2,06 Na: 139 T-Sc K: -0,8 

UREA: 4,7 PTH: 74,2 Mg: 0,93 BMD-Lp: 0,857 

CREA: 74 AST: 0,41 P: 0,86 T-Sc Lp: -2,1 

 
 Muž č.14 
 
42 let, 185 cm, 95 kg  BMI: 27,75749 
NO: Epilepsie se záchvaty - GM,CT mozku negat., EEG FCT bilat. aţ general. 
SW-PSW 
FA: CBZ – 1200 mg/den, PHT – 250 mg/den, PRM – 750 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 32 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 78,9 ALP: 2,76 Ca: 2,4 FT: 9,55 

DHEA-S: 0,7 ALT:0,87 K: 4,4 BMD-K: 0,865 

D25OH: 70,5 TSH: 0,88 Na: 140 T-Sc K: -1,1 

UREA:  PTH: 39 Mg: 0,86 BMD-Lp: 0,852 

CREA:  AST: 0,48 P: 1,2 T-Sc Lp: -2,2 
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Muž č.15 
 
67let, 175 cm, 80 kg  BMI: 26,12245 
OA: dle interní dokumetace: Supraventrik. tachykardie při přijetí, warfarinizován 

(poruchy srdeč. rytmu od 10.8.03), Plicní hypertenze, Infiltrát dx plíce při 
přijetí, ústup po ATB Th, Mitrální regurgitace 

NO: loţisková epi, sporadické GM, CT mozku negat. 
FA: Neurotop 300 (CBZ–200mg/den), Depakine chrono (VPA -750mg/den) 

Digoxin,  Vasocardin, Tritace, Warfarin, Afonilum SR 250250 
Délka terapie AE-IND: 47 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 58,2 ALP: 1,95 Ca: 2,28 FT: 8,02 

DHEA-S: >0,41 ALT:0,22 K: 3,8 BMD-K: 0,89 

D25OH: 82,5 TSH:  Na: 139 T-Sc K: -0,9 

UREA: 5,5 PTH: 91,4 Mg: 0,75 BMD-Lp: 0,908 

CREA: 101 AST: 0,4 P: 0,9 T-Sc Lp: -1,7 

 
 Muž č.16 
 
54 let, 172 cm, 74 kg  BMI: 25,01352 
NO: St. po evakuaci otogenního abscesu T vlevo, následně GM 
FA: CBZ – 400 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 5 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 82,3 ALP: 1,95 Ca: 2,51 FT: 10,5 

DHEA-S: 3,1 ALT:0,52 K: 5,1 BMD-K: 0,908 

D25OH: 40,3 TSH: 0,393 Na: 134 T-Sc K: -0,8 

UREA: 6,1 PTH: 28,6 Mg: 0,92 BMD-Lp: 0,863 

CREA: 79 AST: 0,42 P: 1,2 T-Sc Lp: -2,1 

  
Muž č. 17 
 
59 let, 179 cm, 80 kg  BMI: 24,96801 
NO: epi s GM, MR negat, EEG FT vlevo 
FA: CBZ – 900 mg/den 
Délka terapie AE-IND: 25 let 
Zlomeniny: 0 
LH: 
 

SHBG: 37,6 ALP: 1,78 Ca: 2,33 FT: 7,14 

DHEA-S: 0,7 ALT:0,47 K: 4,3 BMD-K: 1,008 

D25OH: 102,6 TSH: 1,47 Na: 140 T-Sc K: -0,2 

UREA: 7,3 PTH: 47,6 Mg:  BMD-Lp: 1,176 

CREA: 89 AST: 0,4 P: 0,9 T-Sc Lp: 0,8 
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Muž č. 18 
 
29 let, 182 cm, 76 kg  BMI: 22,94409 
OA: obsedant. kompuls. porucha 
NO: MTLE vpravo 
FA:  CBZ – 900 mg/den, LTG – 500 mg/den, Klonazepam 
Délka terapie AE-IND: 12 let 
Zlomeniny : 0 
LH: 
 

SHBG: 64,2 ALP: 1,3 Ca: 2,33 FT: 9,31 

DHEA-S: 1,4 ALT:0,3 K: 4,3 BMD-K: 0,932 

D25OH: 30,5 TSH:  Na: 135 T-Sc K: -0,7 

UREA: 3 PTH: 23,81 Mg: 0,91 BMD-Lp: 0,983 

CREA: 84 AST: 0,19 P: 1,1 T-Sc Lp: -1 

 
 

3.3. Výsledky 

U vyšetřovaného souboru pacientů byl naměřen normální osteodenzitometrický 
nález v oblasti kyčle u 66,6 % nemocných, v pásmu osteopenie (T-skóre -1 aţ -
2,5) se nacházelo 33,3 % zatímco do pásma osteoporózy (T-skóre -2,5 a více)  
nebyl zařazen ţádný pacient (viz. graf č.1). V oblasti bederní páteře byl 
naměřen normální  osteodenzitometrický nález u 16,6 % pacientů, do pásma 
osteopenie bylo zařazeno 77 % a v pásmu osteoporózy se nacházelo 5,5 % 
nemocných (viz. graf č.2).  
Pacienti účastnící se studie jsou převáţně léčeni polyterapií AE ( 66,6 % - 
z toho 38,8 % uţívá 2 AE a 27,7 % 3 AE ). V terapii AE-IND u vyšetřovaného 
souboru převaţuje CBZ (72,2 %), a PRM (33,3 %), z ostatních pak VPA (33,3 
%).  
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Graf č.1 - kyčel
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graf č. 1 přehled BMD – kyčle a T – Scóre kyčle všech pacientů  
            (osa x – pacienti, osa y – hodnoty BMD (modře) a T-Scóre (fialově))   
 

          Graf č.2 - bederní obratle

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pacient č.

BMD-Lp

T-Scóre Lp

 
 
graf č. 2 přehled BMD – bederní páteře a T – Scóre bederní páteře  
            (osa x – pacienti, osa y – hodnoty BMD (modře) a T-Scóre (fialově))   
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3.4. Diskuse 

Terapie AE, která patří mezi enzymatické induktory, je spojena se zvýšenou 
biodegradací (eliminací) řady xenobiotik / léků a některých endogenních látek. 
Avšak poruchy kostního metabolismu indukované antiepileptiky byly dlouho 
povaţovány za extrémně vzácné. 
První zmínky o moţném poškození skeletu při léčbě antiepileptiky se v 
literatuře objevily začátkem sedmdesátých let minulého století, avšak k této 
problematice existuje jen několik málo systematických studií. Navíc 
publikované práce nemají jednotné uspořádání ani statistické zpracování, takţe 
hodnocení a vzájemné srovnání jejich výsledků není snadné [67,68,69]. 
Nicméně řada studií přinesla důkazy o tom, ţe dlouhodobá léčba antiepileptiky 
můţe vést k urychlenému odbourávání kostní hmoty a můţe zvýšit riziko 
zlomenin [70,71]. 
Jak je patrné z výše uvedeného, je otázka patofyziologie "s AE asociované 
osteomalacie"  multifaktoriální a ne zcela objasněná. Klinickým faktem zůstává  
zvýšené riziko fraktury v souvislosti s antiepileptickou terapií s vyšším podílem 
AE-IND neţ-li neinduktorů podle rozsáhlé farmako-epidemiologické studie [72]. 
V teoretické části popisovaná antiepileptika často představují induktory skupiny 
enzymů cytochromu P450 a tímto způsobem mohou jednak vést ke sníţení 
hladiny řady dalších léků, jednak i zrychlovat metabolizmus endogenních látek 
v játrech. 
AE v důsledku indukce tří hydrolytických izoenzymů cytochromu P450 
způsobují zrychlenou metabolizaci 25(OH)D3 (hydroxycholekalciferolu). 
Výsledkem je zvýšená clearance tohoto metabolitu vitaminu D a následně pak 
jeho nedostatek v organismu.  
Existuje konsenzuální názor, ţe minimální hladina vitaminu D (25-OH) pro 
zdravé kosti je mezi 20-32 ng/mL (50-80 nmol/L) [73].  
Na základě této informace by nedostatkem vit. 25(OH)D3 trpělo 38,8% muţů 
z vyšetřovaného souboru. 
Nedávný konsenzus odborníků vede k závěru, ţe pro celkové zdraví je ţádoucí 
koncentrace vitaminu D (25-OH) ≥30 ng/mL (≥75 nmol/L) [74].  
Hladinu niţší neţ 75 nmol/L mělo ve vyšetřovaném souboru 61,1% muţů, coţ 
by potvrzovalo, ţe AE-IND skutečně mají vliv na metabolismus vitaminu D (25-
OH). Na druhé straně naměřené hodnoty ALT, které byly  zvýšené pouze u 
dvou pacientů vyšetřovaného souboru, neukazují na váţnější poškození 
jaterního parenchymu. 
Význam hladiny vitaminu D v souvislosti s patofyziologií "s AE asociované 
osteomalacie" je však některými autory zpochybňován [67]. 
Jsou proto uvaţovány i jiné mechanismy alterace metabolismu kalcia [75]. 
Neméně významnou roli v etiopatogenesi "s AE asociované osteomalacie" 
můţe mít téţ změna hormonální homeostázy [76].  
Pokles koncentrace DHEA, resp. DHEA-sulfátu , či vzestup koncentrace SHBG 
má prognostický význam pro stanovení rizika fraktur [77,78]. 
DHEA je syntetizována z cholesterolu přes enzymatický systém cytochromu 
P450. Cholesterol je přeměněn na pregnenolon enzymem P450 a pak další 
enzym P450c17 (CYP17A) přemění pregnenolon na 17α-hydroxypregnenolon 
a pak na DHEA. U lidí je DHEA z hlediska produkovaného mnoţství 
dominantní steroidní hormon a pravděpodobný prekurzor pohlavních hormonů. 
Díky vysoké koncentraci a nízké denní a mezidenní variabilitě je DHEA-S 
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výborným indikátorem produkce androgenů kůrou nadledvin. Sníţená hladina 
DHEA-S pod referenční rozmezí byla naměřena u 55,5 % pacientů. 
Mezi další rizikové faktory rozvoje osteoporózy patří, dle celé řady zdrojů, věk 
pacienta.  Avšak ve vyšetřovaném souboru nejstarší dva pacienti ve věku 67 let 
mají výsledky vyšetření BMD z hlediska rozvoje osteoporózy méně rizikové, 
neţ- li nejmladší muţ ve věku 26 let. Co se týče délky terapie AE, nejkratší 
dobu uţívá AE muţ č. 16 (5 let), který má horší osteodenzitometrické výsledky 
neţ-li muţi č. 1 a 4 uţívající AE 53 let. 
Ne u kaţdého při terapii antiepileptiky musí k poškození skeletu nutně dojít. 
Záleţí na celé řadě faktorů genetických (vrozená predispozice k niţšímu 
mnoţství kostní tkáně, exprese a citlivost receptorů pro vitamin D na kostních 
buňkách, nastavení a aktivita vlastního endokrinního systému atd.) i na vlivech 
zevního prostředí (typ, dávka a farmakokinetika pouţitého antiepileptika, 
fyzická aktivita, stav a způsob výţivy). Velká část publikovaných studií se 
zabývá změnami BMD, ale je třeba si uvědomit, ţe hodnocení BMD 
představuje pouze jeden z moţných pohledů při posuzování kvality kostní 
hmoty jako materiálu. Nejobjektivnější jsou proto pozorování, která dávají 
přednost sledování počtu fraktur [64]. 
Přestoţe jsou osteoporotické fraktury spojeny s vysokou morbiditou i 
mortalitou, jen malý počet neurologů a pediatrů věnuje u pacientů dlouhodobě 
léčených antiepileptiky dostatečnou pozornost kostnímu metabolismu a 
doporučuje jim prevenci vitaminem D, kalciem a nefarmakologickými metodami 
v rámci zdravého ţivotního způsobu. 
Výsledky této studie mohou být zkresleny malým počtem subjektů sledovaných 
nenáhodným výběrem nebo neinformovaností ze strany pacienta o moţných 
dalších faktorech, jeţ mají na výstupy studie vliv. Jiţ ale nepochybujeme, ţe 
dlouhodobá terapie antiepileptiky můţe být spojena s rozvojem metabolické 
osteopatie a iatrogenně zvýšeným rizikem zlomenin. 
 

3.5. Závěr 

Na základě našich výsledků lze abnormní osteodenzitometrický nález ve 
smyslu osteopenie, resp. osteoporózy očekávat u zhruba 2/3 epileptiků 
dlouhodobě léčených AE-IND. Osteodenzitometrické vyšetření je nutné v tomto 
kontextu pokládat za nezbytné pomocné vyšetření v dispenzárním programu 
detekce neţádoucích účinků dlouhodobé medikace AE.   
 
Tato studie přinesla další důkazy, které potvrzují, ţe u pacientů s epilepsií 
dlouhodobě medikamentózně léčených dochází k úbytku kostní tkáně a k 
poruše mineralizace osteoidu.  Na druhou stranu však nelze jednoznačně říct, 
který z rizikových faktorů více či méně přispívá k rozvoji osteoporózy. Výsledky 
nevykazují přímo úměrný vztah mezi jednotlivými faktory a rozvojem tohoto 
onemocnění. Coţ opět potvrzuje názor, ţe  patogeneze osteopatie indukované 
AE („osteopathia epileptica“) je multifaktoriální a záleţí na tom, jaký základ 
kostní hmoty si člověk v mládí vytvoří a jak se „stará“ o to, aby byly její ztráty co 
nejniţší. 
 
Osteoporóza se dnes povaţuje za civilizační chorobu, její prevalence ve 
vyspělých zemích vzrůstá. Podle střízlivých odhadů trpí osteoporózou v České 
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republice kolem 700.000 lidí. Této závaţnosti přitom zdaleka neodpovídá 
přístup široké lékařské veřejnosti k diagnostice, ani k léčbě osteoporózy. Ta 
bývá diagnostikována aţ v pokročilém stadiu (často při výskytu zlomeniny), kdy 
je jiţ léčba mimořádně obtíţná, a to přesto, ţe moderní farmakologie nabízí 
velmi účinné terapeutické přístupy. 
 
Na podkladě výsledků získaných z této studie a na základě platných 
doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu osteoporózy a s přihlédnutím ke 
speciálním potřebám pacientů s epilepsií, by měl kaţdý lékař – neurolog u 
pacientů dlouhodobě léčených AE – IND zajistit nebo provést následující 
opatření: 
 
■ Stanovení rizika zlomenin  
 
■ Anamnéza: předchozí zlomeniny, bolesti v kostech, poruchy svalů a 
pohybové koordinace  
 
■ Fyzikální vyšetření: výška, hrudní kyfóza, stoj a chůze se zaměřením na 
riziko pádů  
 
■ Laboratorní vyšetření: krevní obraz, sedimentace erytrocytů/ 
CRP,magnesium,  natrium, kalcium a fosfáty v séru, B-ALP, DHEA-S, SHBG, 
AST, ALT, kreatinin, TSH, elektroforéza bílkovin, testosteron, 25-OH-vitamin D, 
parathormon (kontroly jedenkrát za rok)  
 
■ Před zahájením léčby AE vyšetření bederních obratlů a kyčle metodou DXA u 
všech dospělých, u dětí výběrově. Při hodnocení se bere v úvahu nejniţší 
naměřená celková hodnota.  
 
■ Skiagram bederní anebo hrudní páteře při bolestech v zádech a v kříţi, k 
vyloučení zlomeniny obratle. Skiagram končetin k průkazu Looserovy zóny 
přestavby při podezření na osteomalacii, např. u pacienta s generalizovanými 
bolestmi v kostech. 
  
■ Kostní biopsie není zde nezbytně nutná, pouţívá se zejména u hraničních 
stavů, např. k rozlišení mezi osteoporózou, osteoporomalacií a osteomalacií.  
 
■ Dále by všichni pacienti s epilepsií měli být seznámeni se zvýšeným rizikem 
zlomenin a v terapeutickém plánu by měla být zahrnuta následující doporučení:  

 Zvýšení fyzické aktivity, speciální cviky k rozvoji svalstva a ke zlepšení 

pohybové koordinace.  

 omezit riziko pádů (z výšky, po zakopnutí),  

 sníţit na minimum výskyt epileptických paroxysmů.  

 Pečlivá volba AE a titrace dávek nezbytných k minimalizaci výskytu 

epileptických záchvatů  

 Vyloučení škodlivých návyků, zejména kouření a sníţit spotřebu 

alkoholických nápojů 
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 zvýšit příjem vápníku potravou - potraviny bohaté na vápník: mák, 

brokolice, většina tmavě zelené listové zeleniny, melasa, tofu, pšeničné 

klíčky, losos, sardinky – všechny tyto potraviny mají jednak nízký obsah 

nasycených mastných kyselin (a naopak vysoký obsah kyselin 

nenasycených, tedy "prospěšných"), obsahují i vysoké koncentrace 

jiných vitaminů a minerálů, a to navíc ve velmi příznivém poměru.  

 co se týče mléka a mléčných výrobků, mléko je sice bohaté na vápník, 

ale má nízkou koncentraci hořčíku a mnoho tuku s velmi nepříznivým 

poměrem nasycených (škodlivých) a nenasycených (esenciálních) 

mastných kyselin. Doporučuje se spíše konzumace zakysaných 

mléčných výrobků a „ţivých jogurtů“. 

 omezit příjem potravin s oxaláty, šťavelany, kofeinem, kyselinou fytovou 

– špenát, rebarbora, chřest, kešu, mandle, bílá mouka, coca cola, káva, 

černý čaj (nebo tyto potraviny jíst alespoň s odstupem 2 hodin po příjmu 

potravin bohatých na vápník). 

 omezit příjem masa na 2x aţ 3x týdně, vyřaďit tučná jídla, rafinovaný 

cukr a bílou mouku. Zvýšený příjem bílkovin, tuků, rafinovaných cukrů, 

bílé mouky atd. spojený s nedostatečným příjmem látek trávení 

podporujících (např. vlákniny) představuje pro systém obrovskou zátěţ, 

která se projeví špatným trávením, trávícími obtíţemi nebo nějakou 

poruchou. Výsledkem je opět špatná resorpce látek, které jsou pro 

metabolismus kostí klíčové. 

 Výborným zdrojem minerálů je sezam, sója, fazole (po vylouhování ve 

vodě a vaření v „druhé“ vodě), lněná, slunečnicová a dýňová semínka. 

 dbát na vyváţenou expozici slunečnímu záření,  

 Substituce vitaminu D3 (zpravidla 2 000 IU denně, v některých 

případech aţ 4 000 IU denně; u pacientů s osteomalacií vyšší dávky, 5 

000 aţ 15 000 IU denně, za pravidelných kontrol sérových koncentrací. 

Vysoké dávky vitaminu D vyţadují zejména pacienti léčení phenytoinem. 

Alternativně lze podávat vitamin D jedenkrát týdně nebo měsíčně v 

kapslích obsahujících 20 000 IU, nebo jedenkrát za čtvrt roku v injekcích 

po 100 000 IU.  

 U pacientů s těţkou osteomalacií nebo při nedostatečné odpovědi na 

vysoké dávky vitaminu D3 je moţno uváţit podání aktivních metabolitů 

vitaminu D (α-calcidiol nebo calcitriol). Časté laboratorní kontroly 

sérových koncentrací jsou nezbytné, aby nedošlo k předávkování.  

 Strava bohatá na vitamin K (např. dostatek tmavé listové zeleniny). 

Suplementace vitaminu K je indikována jen vzácně, zejména jako 
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prevence úbytku kostního minerálu při léčbě phenytoinem.  

 K léčbě osteoporózy prokázané denzitometricky a klinicky manifestní 

osteoporózy jsou indikovány aminobisfosfonáty (v tabletách podávaných 

jedenkrát týdně nebo měsíčně, v injekcích jedenkrát za čtvrt roku nebo v 

infuzi jedenkrát ročně), za kontrol DXA v ročních intervalech. Léčba by 

měla trvat nejméně tři aţ pět let. Před zahájením musí být vyloučena 

osteomalacie.  

 Jako alternativa bisfosfonátů přicházejí v úvahu raloxifen a stroncium 

ranelát. U těţké manifestní osteoporózy jsou indikována osteoanabolika, 

jako je parathormon (teriparatid) nebo fragmenty. Tato léčiva jsou však 

podstatně draţší neţ bisfosfonáty a musejí být aplikována denně v 

subkutánních injekcích.  

 Léčba osteoporózy by měla být zahájena ihned po stanovení diagnózy 

podle osteodenzitometrických kritérií, tedy ještě před vznikem 

zlomeniny, kdy je proces plně reverzibilní.  
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5. Příloha 
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Obr.2 DEXA –  krčku femuru 
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Obr.3 DEXA –  bederních obratlů 
 
 
 
 
 
 


