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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát:  Štěpánka Moučková 

Školitel:  ing. Marta Pechová 

Název bakalářské práce: Laboratorní stanovení kostních markerů při osteoporóze 

 

Cílem práce je porovnání vstupních hodnot markerů kostní novotvorby a resorpce 

u nově zachycených pacientů s osteoporózou s hodnotami po jejich zaléčení. Jako 

markery kostní novotvorby byly porovnávány N-MID osteokalcin, aminoterminální 

propeptid prokolagenu typu I (PINP) a marker kostní resorpce karboxyterminální 

telopeptid (β-CTx). 

 Celkem byla nasbírána a zpracována data od 66 pacientů, z toho 60 ţen  

(47 po menopauze a 13 před menopauzou) a 6 muţů. Pacienti byli rozděleni do čtyř 

skupin nejen podle věku, ale i v závislosti na pouţité léčbě. Muţi vzhledem k malému 

počtu nebyli do hodnocení zahrnuti. Analýza jednotlivých markerů byla provedena 

s pouţitím nejmodernějších metod od firmy Roche na imunochemickém analyzátoru 

Cobas e411. Současně byly změřeny hodnoty 25-OH vitaminu D3, kalcia (TCa) a 

parathyrinu. 

Ze získaných hodnot vyplývá, ţe pacientky zaléčené bisfosfonáty vykazují 

významnou změnu markerů kostního obratu, zatímco u pacientek bez prokázané 

osteoporózy jsou hodnoty kostních markerů udrţovány na stejné hladině pomocí 

vitaminu D a kalcia. Hodnoty vitaminu D3 často před suplementací nedosahují 

doporučených hodnot 40–90 nmol/l. 

K léčbě osteoporózy je nutná víceoborová spolupráce, v nichţ biochemická laboratoř 

hraje nezastupitelnou úlohu při sledování průběhu léčby 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate:  Štěpánka Moučková 

Supervisor:  ing. Marta Pechová 

Title of bachelor thesis: Laboratory determination of bone markers in osteoporosis 

 

The aim of this study is to compare preliminary values of bone formation and 

resorption markers in newly diagnosed osteoporotic patients with values after their 

treatment. We compared the serum levels of  N-MID osteocalcin and aminoterminal 

propeptide of procollagen type I (PINP) as markers for bone formation, and serum 

carboxyterminal telopeptide (β-CTx) as a marker of bone resorption. 

Data were collected from 66 patients – 60 women (47 postmenopausal and 

13 premenopausal) and 6 men. Patients were divided into 4 groups according to age 

and applied treatment. 

Analysis of individual markers was performed using Roche Cobas e411 

immunochemical analyzer. Simultaneously were measured serum levels of 25-OH 

vitamin D3, kalcium (TCa) and parathyrin. 

Results show that patients treated with bisphosphonates have a significant change in 

markers of bone turnover, while in patients without proven osteoporosis the levels of 

bone markers remain unchanged after the supplementation of  vitamin D and calcium. 

Values of vitamin D without supplementation are often below the recommended values 

40–90 nmol/l. 

Biochemical investigation of bone markers and related parameters play important 

role in monitoring during osteoporosis treatment.  
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1. Úvod 

Osteologie je věda studující vlastnosti, vývoj a onemocnění kostí. Je to obor, který se 

bouřlivě rozvíjí, zaznamenává nové poznatky o funkci kosti a řízení jejího metabolismu. 

Onemocnění skeletu je po kloubních chorobách druhou příčinou onemocnění 

pohybového aparátu a v posledních letech je největší zájem především právě 

o osteoporózu. Osteoporóza, prořídnutí kostí, se dnes povaţuje za civilizační chorobu 

s vysokým výskytem ve vyspělých zemích. Výskyt onemocnění má vzestupný trend, 

zvyšuje se počet zlomenin, zvláště u starších lidí, a léčení jiţ rozvinutého onemocnění je 

mimořádně obtíţné. Osteoporóza se stává předmětem zájmu ortopedů, endokrinologů, 

revmatologů, gynekologů, pediatrů a klinických biochemiků (osteologů). V České 

republice se jiţ osteoporóza stala sociálním a politickým problémem (Broulík P., 1999). 

Osteoporóza (OP) je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované 

úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným 

zvýšením fragility kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Důsledkem OP jsou zlomeniny 

předloktí, zlomeniny krčku femuru a kompresivní zlomeniny těl obratlových. 

Hodnocení výskytu onemocnění je obtíţné, moţná i zcela nemoţné, neboť onemocnění 

můţe probíhat zcela asymptomaticky. Proto se nejčastěji výskyt OP posuzuje podle 

výskytu zlomenin krčku femuru, které jsou z 90 % osteoporotického původu  

(Broulík P., 2009). 

 

1.1. Výskyt onemocnění v České republice 

Výskyt onemocnění v České republice se pouze odhaduje na základě údajů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Podle těchto údajů bylo v roce 1986 

hospitalizováno pro zlomeninu proximálního femuru 8 043 nemocných, z toho 2 652 

muţů a 5 391 ţen. V roce 1999 bylo nemocných 17 708 (12 361 ţen a 5 347 muţů) a 

v roce 2008 to bylo jiţ 21 617 z toho 15 233 ţen a 6 384 muţů (příloha č. 1). 

 

1.2. Etiopatogeneze osteoporózy 

Etiopatogeneze není jednotná, onemocnění nemá jedinou příčinu. U sekundární 

osteoporózy jsou příčiny v základní chorobě, jejíţ součástí sekundární osteoporóza je. 

K základním chorobám patří především endokrinní onemocnění (hypertyreóza, 
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hyperparatyreóza, hyperkortikalismus), dědičná onemocnění, dlouhodobá imobilizace, 

chronické onemocnění jater, ledvin, diabetes mellitus, nádorová onemocnění a 

iatrogenně vyvolaná osteoporóza. 

Pod pojem primární osteoporóza se řadí idiopatická osteoporóza a osteoporóza 

involuční, jeţ se dělí na typ I. – postmenopauzální a typ II. – senilní.  

Postmenopauzální osteoporóza – jde o výraznější postiţení kosti trabekulární neţ 

kosti kortikální. Hlavním etiologickým faktorem je chybění estrogenů u ţen, androgenů 

u muţů a hlavním typem zlomenin jsou zlomeniny obratlových těl. Dochází 

k vystupňované osteoresorpci  a zvyšující se koncentrace kalcia (TCa) v séru sniţují 

sekreci endogenního parathyrinu. 

Senilní osteoporóza – dochází k postiţení jak trabekulární, tak i kortikální kosti. 

Hlavním znakem je výskyt zlomenin jak axiálního, tak i apendikulárního skeletu, 

častější výskyt zlomenin dlouhých kostí a krčku femuru. Nachází se zvýšené hodnoty 

imunoreaktivního parathyrynu v séru, sníţená resorpce kalcia střevem a sníţená hladina 

kalcidiolu v séru. 

 

1.3. Rizikové faktory pro rozvoj osteoporózy 

Tab. 1. Rizikové faktory osteoporózy – Broulík,P., Osteoporóza, Osteomalácie, 

Osteodystrofie, Maxford 1999 

 

 1. Rasa – běloši, asiati > černoši 

 2. Začátek menopauzy 

      * časný nástup 

      * adnexotomie  

 3. Defektní strava 

      * nízký přívod kalcia 

      * nízký přívod vitaminu D 

      * vysokoproteinová dieta 

      * proteinová malnutrice 

 4. Štíhlá postava – počáteční nízká kostní 

     hmota 

 5. Kouření 

 6. Sedavý způsob ţivota, sníţená fyzická 

     aktivita 

 7. Alkoholismus 

 8. Nadměrné pití kávy 

Faktory ovlivnitelné – maximum kostní hmoty je určeno z 80 % genetickými faktory, 

zbytek se získává zdravým způsobem ţivota zejména tělesným pohybem a stravou 
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bohatou na kalcium. Čím větší kostní hmota v mladém věku, tím je po 30. roce riziko 

vzniku osteoporózy menší. 

Faktory neovlivnitelné – především pohlaví, větší výskyt osteoporózy u ţen neţ 

u muţů, genetické vlivy a vlivy rasové (největší sklon má rasa bílá a nejmenší rasa 

černá). 

 

1.4. Klinický obraz osteoporózy 

Choroba můţe probíhat zcela asymptomaticky a můţe být náhodně zjištěna při 

rentgenologickém vyšetření. Osteoporóza axiálního skeletu se manifestuje aţ ve stadiu 

větší ztráty kostního minerálu. Nejčastěji nemocní přicházejí pro bolest v zádech. 

Často se onemocnění projeví vznikem patologické fraktury při nepatrném úrazu. 

Nejčastější lokalizací těchto fraktur je především krček femuru, humeru, zápěstí a 

obratlových těl. Obtíţe se mohou projevovat i jako bolest páteře při delším stání, horší 

chůze do schodů, potíţe s oblékáním a bolestmi při změně polohy z lehu do sedu nebo 

při obracení na posteli. Charakteristickým rysem osteoporózy je její pomalý a často 

asymptomatický vývoj (Broulík P., 1999). 

 

1.5. Cíl práce 

Cílem této práce je porovnání vstupních hodnot markerů kostní novotvorby a resorpce u 

nově zachycených pacientů s osteoporózou s hodnotami po jejich zaléčení. Jako 

markery kostní novotvorby jsme pouţili N-MID osteokalcin, aminoterminální propeptid 

prokolagenu typu I (PINP) a marker kostní resorpce karboxyterminální telopeptid 

(β-CTx). 

Vzhledem k tomu, ţe stanovení PINP není na ÚKBP rutinní metodou, byla současně 

tato práce vyuţita k získání poznatků o přínosu stanovení PINP k lepší diagnostice 

pacienta. Získané údaje ze sledovaného souboru by měly slouţit k rozhodnutí, zda 

metodu zavést jako další dostupný marker novotvorby. 

Analýza jednotlivých markerů byla provedena v séru za pouţití nejmodernějších 

metod od firmy Roche na imunochemickém analyzátoru Cobas e411. Současně byly 

změřeny hodnoty 25-OH vitaminu D3, kalcia (TCa) a parathyrinu. 

K doloţení náročnosti léčby v závislosti na laboratorních hodnotách budou v práci 

uvedeny vybrané kazuistiky (příloha č. 2). 
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2. Stavba kosti 

2.1. Charakteristika a sloţení kosti 

Kost je bílá, tvrdá pojivová tkáň, specializovaná pro podpůrnou a ochranou funkci. 

Skládá se z buněk a  mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota obsahuje vedle sloţky 

organické téţ sloţku minerální, která dodává kosti tvrdost a pevnost při zachování určité 

pruţnosti. 

Buňky, jejichţ činností kost vzniká, se nazývají osteoblasty. Produkují základní 

hmotu kostní zvanou osteoid. Postupně se touto hmotou obklopují, aţ jsou v ní zcela 

zality a přeměňují se v osteocyty. Ty jiţ nevytvářejí novou kostní hmotu, kostní matrix; 

podílejí se však aktivně na procesu uvolňování minerálů ze základní hmoty a tím se 

zúčastňují důleţité regulace hladiny vápníku v tělních tekutinách. Osteocyty se mohou 

aktivovat zpět v osteoblasty, nebo transformovat v buňky retikulární. Mezibuněčná 

hmota kosti se skládá z organické sloţky (osteoid), tvořené svazky kolagenních fibril 

stmelených základní amorfní hmotou (převáţně kolagen typu I.). Do této sloţky se 

ukládá sloţka minerální – krystaly solí – a to nejprve při povrchu kolagenních fibril a 

později i uvnitř fibril. Poměr mezi organickou sloţkou a minerální sloţkou se za ţivota 

mění; minerálních solí postupně přibývá. U novorozenců má kost asi 48 % minerálních 

solí, v dospělosti se jejich podíl zvyšuje aţ na 60 % a více. Kosti jsou proto v mládí 

pruţnější, v pozdním věku křehké (Čihák R., 1987). 

Skelet tvoří 15–20 % hmotnosti těla. Kolem čtyř pětin skeletu tvoří kortikální 

(kompaktní) kost, zbytek kost trámčitá. Tak je zajištěna co nejmenší hmotnost při 

maximální mechanické odolnosti kosti. Povrch trámčité kosti je pětkrát větší a 

metabolicky aktivnější neţ povrch kortikální kosti (Zima T., 2007). 

V příloze jsou zobrazeny fotografie spongiosní kosti nártní s osteocyty, pořízené 

polarizačním mikroskopem na ÚKPB v rámci vyšetření na průkaz urátových krystalů.  

 

2.2. Funkce kosti 

Kost je vysoce specializovaná a metabolicky aktivní tkáň, která po celý ţivot plní 

mnoho pro organismus základních funkcí. Jednak zajišťuje homeostázu vápníku (zdroj 

vápníku pro extracelulární tekutinu a pro buňky při hypokalcémii). Spoluúčastní se při 

úpravě poruch acidobazické rovnováhy. Vytváří prostor pro kostní dřeň a také má 

mechanické funkce. Funkce kosti jsou závislé na koordinované činnosti specifických 
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kostních buněk. Osteoklasty vznikají z hemopoetické kmenové buňky, osteoblasty 

z pluripotentní mezenchymové buňky. Osteocyty (tj. osteoblasty zabudované do kostní 

hmoty) se uplatňují mj. jako mechanosenzory. Kostní buňky zajišťují tvorbu (modelaci) 

skeletu při tělesném růstu a remodelaci kosti během celého ţivota (Zima T., 2007). 

 

2.3. Kostní remodelace 

Remodelace kosti je komplexní proces koordinované činností osteoblastů, osteoklastů a 

osteocytů (Zima T., 2007). 

U dospělého člověka podléhá zralá kortikální a trabekulární kost trvalému 

odbourávání a přestavbě. Po celý ţivot se kost při zachování celkového konceptu 

struktury remodeluje. Svázání nebo spřaţení resorpce s následnou formací kostí se 

povaţuje za prvořadou zákonitost kostní remodelace. Poruchy tohoto spřaţení vedou 

k dysbalanci mezi odbouráváním a novotvorbou s následnými chorobnými stavy. 

Oba základní přestavbové pochody, resorpce a novotvorba kosti, probíhají na 

kostních površích. Ve zralé kosti s rozlišnou kortikální a trabekulární strukturou jsou 

takové povrchy čtyři a liší se funkční aktivitou kostních buněk. S přibývajícím věkem a 

u některých nemocí se aktivita dějů na různých površích různou měrou mění. 

Remodelace postihuje od 2 do 10 % skeletu za rok. Je zvyšována parathyrinem, 

tyroxinem, růstovým hormonem a vitaminem D a je sniţována kalcitoninem, estrogeny 

a glukokortikoidy. Také je stimulována mikrofrakturami a modulována mechanickými 

podněty. Trabekulární kost se účastní aţ v 80 % kostní remodelace, kortikální kost se 

účastní kostní remodelace jen z 20 %. Mezi aktivační faktory patří zvláště 

biomechanické a strukturní změny v kostech (Broulík P., 1999). 

Stupeň kostní remodelace závisí na frekvenci aktivace osteoklastů. Sekvence 

remodelačních dějů je vţdy stejná: aktivace prekurzorů osteoklastů, osteoklastická 

osteoresorpce a konečně osteoblastická novotvorba kosti, zajišťující úplné nebo 

částečné zaplnění resorpční kavity (vzniká nová kostní strukturní jednotka). Celý cyklus 

trvá asi čtyři měsíce (Zima T., 2007). 

 

2.4. Biochemické markery kostní remodelace 

Podle fází kostního cyklu lze markery kostního metabolismu rozdělit na ukazatele 

kostní novotvorby a kostní resorpce (tabulka 2.). 
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Tab. 2. Markery kostní remodelace – Bálková,O., Labor Aktuell 04/07 

 

 
Alkalická fosfatáta (ALP) 

 

       Celková ALP ( jaterní + kostní + střevní, 

       event.placentární) 

 

       Kostní alkalická fosfatáza 

Markery kostní novotvorby Propetidy kolagenu typu I 

 

       N - terminální propeptid prokolagenu typu I 

 

             Intaktní N - propeptid prokolagenu typu I (PINP) 

 

             Celkový N - propeptid prokolagenu typu I 

 

       C - terminální propeptid prokolagenu typu I (PICP) 

 

Osteokalcin (OC, kostní Gla protein) - marker obratu  

 

         Celkový ostokalcin 

 

         Intaktní osteokalcin (OC 1-49) 

 

         N-MID fragment osteokalcinu (OC 1-43) 

 

         Neúplně karboxylovaný osteokalcin (unOC) 

  Deoxypyridinolin (DPD) 

  Telopeptidx kolagenu typu I 

          N - terminální telopeptid kolagenu typu I (NTX) 

Markery kostní resorpce         C - terminální telopeptid kolagenu typu I (CTX) 

          C - terminální telopeptid kolagenu typu I tvořený 

                metaloproteinázami (ICTP nebo CTX-MMP) 

  Osteoklastická kyselá fosfatáza (TRACP 5b) 

Další kostní markery Kostní sialoprotein (BSP) 

  Hydroxyprolin 

  Hydroxylysin 

  Galaktosylhydroxylysin 

  Glykosylgalaktosylhydroxylysin 

  Pyridinolin 

 

     Ukazatelé osteoresorpce odráţejí aktivitu osteoklastů nebo degradaci kolagenu. 

Kostní obrat můţe být stanoven porovnáním hladin látek uvolňovaných během resorpce 

s hladinami substancí, které se vztahují ke kostní formaci. Měřit tak můţeme látky, 

které jsou uvolňovány během tvorby kosti a současně jsou v kosti zabudovány a jsou 

uvolňovány během resorpce. V případě, ţe tvorba a resorpce kosti jsou spřaţeny, 

můţeme jednoho markeru pouţít k hodnocení obou těchto procesů (Stárka L. a kol., 

1999). 

Biochemické markery osteoresorpce a kostní remodelace napomáhají při posuzování 

růstu skeletu a kostních onemocnění u dětí i v dospělosti. Změny biochemických 

markerů kostní remodelace nejsou specifické pro určité kostní onemocnění, ale naopak 
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vypovídají o změně stavu kostní remodelace nezávisle na její příčině (diagnóze). 

Nemohou být rozhodně uţity pro stanovení klinické diagnózy kostního onemocnění. 

Biochemické markery kostní remodelace musejí splňovat kritérium specifity pro 

kostní tkáň a kriterium senzitivity (významné při některých kostních onemocněních). 

Pro klinickou praxi mají být standardizovány a musejí být metodicky dostupné v praxi 

(Zima T., 2007). 

 

2.4.1. Biochemické markery kostní novotvorby 

Jsou přímými nebo nepřímými produkty aktivních osteoblastů v různých fázích jejich 

vývoje. Vypovídají proto o různých aspektech funkce osteoblastů a tvorby kostní 

organické matrix. Tyto kostní markery se stanovují v séru nebo plazmě. 

Z markerů funkce osteoblastů se v praxi nejčastěji stanovují osteokalcin, alkalická 

fosfatáza a propeptidy prokolagenu typu I. 

 

Osteokalcin (OC) 

Označovaný téţ jako “kostní gla-protein“, který se skládá ze 49 aminokyselin o váze 

5,8 kDa. Syntetizován je výhradně osteoblasty, odontoblasty a v malém rozsahu také 

hypertrofickými chondrocyty, avšak mRNA pro osteokalcin byla prokázána také 

v megakaryocytech a v trombocytech. Jednou z charakteristik OC jsou tři zbytky 

γ-karboxyglutamové kyseliny (GLA), jejichţ syntéza závisí na vitaminu K, a které 

odpovídají za afinitu proteinu ke kalciu (hydroxyapatitu). OC se povaţuje za specifický 

regulátor velikosti krystalů kostního hydroxyapatitu, ale tuto funkci ztrácí, pokud je 

zbaven zbytků kyseliny β-karboxyglutamové. Intracelulární karboxylace OC je důleţitá 

pro uvolnění propeptidu a pro sekreci OC a jeho zabudování do organické kostní 

matrix. Karboxyterminální úsek OC zajišťuje interakci OC s dalšími bílkovinami, 

včetně receptorů na povrchu buňky. Je maximálně exprimován během mineralizace 

osteoidu a podílí se na tomto procesu. Většina nově syntetizovaného proteinu se 

bezprostředně po uvolnění OC z osteoblastů inkorporuje do extracelulární kostní 

organické matrix, kde tvoří asi 15 % všech nekolagenních bílkovin. Zbytek nově 

syntetizovaného OC přestupuje do krevního oběhu, kde můţe být kvantitativně měřen. 

Syntézu OC zvyšuje kalcitriol, sniţují mj. glukokortikoidy. Koncentrace OC závisejí na 

věku a stupni pohlavního dospívání. Propeptid OC není přítomen v krvi dospělých osob, 
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ale u dětí jeho koncentrace v séru koreluje s koncentrací intaktního OC a s rychlostí 

růstu. 

Molekula OC je v oběhu rychle degradována a v séru lze měřit nejen intaktní peptid 

OC, ale také jeho fragmenty o různé hmotnosti. U dospělých osob je třetina tvořena 

intaktní molekulou, třetina velkým N-terminálním a středním fragmentem a zbytek 

C-terminálním fragmentem. U dětí není distribuce jednotlivých forem OC známa. 

Fragmenty OC se do cirkulace také uvolňují z kostní matrix během její degradace při 

osteoresorpci, zejména u pacientů s vysokou kostní remodelací. 

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. 

V moči byla identifikována téţ řada fragmentů OC, a diurnální rytmus vylučování 

OC močí sleduje rytmus změn v krvi. U dětí je koncentrace fragmentů OC v moči 

řádově vyšší v porovnání s dospělými. 

Část OC můţe být nedostatečně karboxylována (undercarboxylated, ucOC). I tento 

OC lze kvantitativně stanovit. Vzhledem k tomu, ţe karboxylace OC závisí  

na vitaminu K, povaţuje se koncentrace ucOC v séru za ukazatel stavu zásobení 

organismu vitaminem K. Je povaţován za citlivější ukazatel zásobení organismu 

vitamínem K neţ tradiční testy koagulace krve (Zima T., 2007). 

Klinický význam: Koncentrace OC dobře koreluje s rychlostí kostní novotvorby. 

Hodnoty jsou zvýšeny při metabolických osteopatiích s vysokou remodelací, jako je 

hypertyreóza, hyperparatyreóza a jsou naopak sníţeny při stavech s nízkou kostní 

remodelací, jako jsou hypotyreóza a hypoparatyreóza. Při většině metabolických i 

nádorových osteopatií koreluje OC s ostatními markery funkce osteoblastů. Klinicky 

významnou výjimkou je hyperkortizolismus (u nemocných s Cushingovým syndromem 

nebo při léčbě vyššími dávkami kortikosteroidů), při němţ je koncentrace OC na rozdíl 

od ostatních markerů charakteristicky sníţená aţ pod dolní hranici normy. Je 

odbouráván ledvinami a při poruše ledvin dochází k jeho hromadění v séru. Stanovení 

OC se provádí v séru a v plazmě (Zima T., 2007). 

Analytické vlastnosti pro stanovení OC popsány v kapitole 7. 
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Kostní alkalická fosfatáza (ALP) 

Ubikviterní membránový enzym. ALP je jako tetramer navázán 

na glykosyl-fosfatidil-inositolovou sloţku povrchu buněčné membrány osteoblastu. Má 

významnou úlohu při mineralizaci osteoidu. V cirkulaci se vyskytují různé izoformy 

ALP, které jsou kódovány čtyřmi geny. Jaterní, kostní a ledvinová izoforma ALP jsou 

produkty tkáňově nespecifického genu. Rozdíly mezi nespecificky kódovanými 

mnohočetnými formami ALP jsou výhradně posttranslačními modifikacemi sacharidové 

sloţky molekuly. Krev je od kostní ALP očišťována játry, nikoli ledvinami, a proto i při 

nevratném selhávání ledvin ALP spolehlivě vypovídá o stupni kostní novotvorby 

(Zima T., 2007). 

Klinický význam: Koncentrace ALP hodnotí stupeň kostní novotvorby. Je markerem 

první volby při výrazně zvýšené novotvorbě kosti. U dospělých osob bez poruchy 

jaterních funkcí je přibliţně polovina celkové aktivity ALP tvořena jaterní ALP,  

40 % kostní ALP a aţ kolem 10 % střevní ALP. U těhotných ţen je významný podíl 

ALP tvořen placentární ALP. Za vyšší aktivitu mohou být také odpovědné 

paraneoplastické syndromy při nádorových onemocněních či kostní metastázy primárně 

mimokostních tumorů (nádory plic, prsu), enzym pak můţe být podobný placentární 

nebo střevní ALP. U dětí a dospívajících je naprostá většina ALP tvořena kostní ALP 

(Zima T., 2007). 

Stanovení kostní alkalické fosfatázy je klinicky přínosné při sledování účinnosti 

terapie, neboť je ukazatelem metabolické aktivity kosti (např. Pagetova choroba, 

primární hyperparatyreóza, osteomalacie a rachitis). Rovněţ deficit estrogenu vyvolává 

výrazný vzestup koncentrací kostní ALP (Stárka L. a kol., 1999). 

Analytické vlastnosti 

Vyšetřovaný materiál: Sérum 

Odběr se provádí do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se 

separačním gelem (sérum). 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportován 

v den odběru, při okamţitém uloţení vzorku do chladničky (2–6°C) lze skladovat 

aţ 1 týden. Pro delší skladování lze vzorky umístit do plastové nádobky, zamrazit a 

skladovat při -70°C. Po rozmraţení se uţ nesmí znovu zamrazit (Průša R., 2008). 

Referenční rozmezí: Ţeny: 20–74 % z celkového ALP 

                                  Muţi: 23–75 % z celkového ALP 

                                  Děti do 15 let: 62–100 % z celkového ALP 
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Interference: K analýze nelze pouţít hemolytické sérum, protoţe dochází k uvolnění 

fosfomonoesteráz z erytrocytů a zvýšení výsledku. 

 

Propetidy prokolagenu typu I 

Vznikají při syntéze kolagenu typu I. Tento typ kolagenu tvoří přes 90 % všech 

bílkovin organické kostní matrix, je také přítomen v kůţi, dentinu, rohovce, cévní stěně, 

chrupavce a šlachách. V osteoblastech se tvoří pre-prokolagen, jehoţ součástmi jsou 

krátký signální peptid, aminoterminální (p-coll-I-N), karboxyterminální propeptid 

(p-coll-I-C) a vlastní kolagenní vlákno. Po sekreci do extracelulární tkáně se od 

kolagenu enzymaticky odštěpují oba trimerní globulární propeptidy a v dospělosti se 

v ekvimolárním poměru k novotvořenému kolagenu uvolňují do oběhu. Kost je hlavním 

zdrojem těchto propeptidů, protoţe ostatní tkáně, kde vzniká kolagen typu I, mají 

podstatně pomalejší metabolický obrat a do celkového poolu propeptidů přispívají 

podstatně méně neţ kost. Není tomu tak u rostoucích dětí či při akromegalii. Stanovení 

propetidu prokolagenu typu I se provádí v séru (Zima T., 2007). Analytické vlastnosti 

pro stanovení propeptidu prokolagenu typu I popsány v kapitole 7. 

A) Aminoterminální propeptid prokolagenu typu I (PINP) 

Je metodou volby pro hodnocení kostní novotvorby. PINP je specifickým produktem 

proliferujících osteoblastů a fibroblastů. Zčásti je inkorporován do extracelulární kostní 

matrix. V mineralizované kosti se uţ neprokazuje, a proto nevypovídá o stupni 

osteoresorpce. Obsaţen je téţ v kůţi a v měkkých tkáních. Má velké zastoupení prolinu 

a hydroxyprolinu. Z oběhu je eliminován jaterními endoteliálními buňkami, není 

ovlivněn pohlavními hormony. Je vhodný pro hodnocení funkce osteoblastů mimo jiné 

také u nemocných s poruchami funkce ledvin. PINP je poměrně termostabilní marker a 

snáší běţné skladování séra (Zima T., 2007). 

B) Karboxyterminální propeptid prokolagenu typu I (PICP) 

Je méně vhodnou metodou pro hodnocení kostní novotvorby. PICP je specifickým 

produktem proliferujících osteoblastů a fibroblastů. V krvi je přítomen jako dimer 

stabilizovaný disulfidickými vazbami. Není specifický pro kost, přestoţe u dětí jeho 

koncentrace koreluje s rychlostí růstu a přestoţe přitom pozitivně koreluje se 

zvyšováním obsahu minerálu v kosti. PICP je vychytáván a metabolizován v játrech, a 

je ovlivněn pohlavními hormony. Koncentrace PICP zpravidla dobře korelují se 

stupněm kostní novotvorby a s aktivitou kostní ALP. PICP je poměrně termostabilní a 

snáší běţné skladování (Zima T., 2007). 
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2.4.2. Biochemické markery kostní resorpce 

Vypovídají o různých aspektech funkce osteoklastů a degradace kostní organické 

matrix, zejména kostního kolagenu. Tyto markery se stanovují preferenčně v séru nebo 

v plazmě, popř. v moči. 

Z markerů kostní resorpce se v praxi stanovují telopeptidy kolagenu typu I, kostní 

sialoprotein, hydroxyprolin, glykosidy hydroxylysinu a osteklastická 

(tartarát-rezistentní) kyselá fosfatáza. 

 

Telopeptidy kolagenu typu I 

Během extracelulární maturace kolagenu jsou vlákna navzájem propojována příčnými 

spojkami, a to ve specifických oblastech molekuly kolagenu, zejména v N- a C-

terminálních úsecích (aminoterminální a karboxyterminální). Během osteoresorpce jsou 

tyto úseky proteolyticky oddělovány od vláken kolagenu a přestupují do krve a pak 

následně do moče. Kromě hydroxyprolinu není jejich koncentrace ovlivněna degradací 

nově syntetizovaných kolagenů a vypovídá o degradaci pouze dozrálého kolagenu. 

Koncentrace telopeptidů v moči a krvi nezávisí na obsahu kolagenu v potravě, a proto 

pacienti před odběrem nemusejí drţet bezmasou dietu. Stanovení telopeptidu kolagenu 

typu I se provádí v séru a v moči. (Zima T., 2007). Analytické vlastnosti pro stanovení 

telopeptidu kolagenu typu I v séru popsány v kapitole 7. 

Analytické vlastnosti 

Vyšetřovaný materiál: Moč. 

Odběr vzorku moči se provádí do plastové nádobky bez konzervačních přísad, první 

nebo druhou ranní moč do 10. hodiny, aby se zamezilo případnému vlivu výkyvů 

koncentrace během dne. 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportovat v den 

odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru. Pro delší skladování lze 

vzorky skladovat při -20°C. Po rozmraţení se uţ nesmí znovu zamrazit (Průša R., 2008) 

Referenční rozmezí v moči:  

NTx                                          Ţeny: 3–63 nmol/mmol kreatininu 

                                                  Muţi: 5–65 nmol/mmol kreatininu 

CTx                                           Ţeny: 160–420 ng/mmol kreatininu 

                                                  Muţi: 140–317 ng/mmol kreatininu 
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A) Aminoterminální telopeptid NTx-I v moči nebo séru 

Metodou první volby a hodnotí stupeň osteoresorpce. Je specifický pro kolagen typu 

I a jeho hlavním zdrojem je kost. Stanovení NTx v séru i v moči velmi dobře korelují a 

jsou stabilní při pokojové teplotě i po opakovaných zmrazeních a opětovném 

rozmrazení materiálu. 

Klinický význam: Zvýšení markeru aţ na dvojnásobek horní hranice normy můţe být 

zjištěno nejen při osteoporóze, ale i při všech osteopatiích se zvýšenou kostní 

remodelací (Zima T., 2007). 

B) Karboxyterminální telopeptid CTx-I (ß nebo α) v moči a v séru 

Je téţ metodou první volby a hodnotí stupeň osteoresorpce. Je specifický pro kolagen 

typu I a jeho hlavním zdrojem je kost. Stanovuje se oktapeptid, který obsahuje místo 

pro vazbu příčné spojky. Významnou úlohu zde má ß-L-aspartyl, který vzniká během 

stárnutí extracelulárních proteinů. Současným měřením obou forem lze zjistit poměr 

mezi α-CTx a ß-CTx a usuzovat na rychlost kostního obratu. Poměr je zvýšen např. 

v moči pacientů s neléčenou Pagetovou chorobou. Opačně je to u pacientů léčených 

bisfosfonáty. U dětí a dospívajících je převaţující formou α-CTx, po pubertě se jeho 

zastoupení výrazně sniţuje. 

Klinický význam je stejný jako u NTx (Zima T., 2007). 

C) Karboxyterminální telopeptid CTx-MMP 

Je poměrně specifický pro kolagen typu I. Hlavním zdrojem je kost, popř. kůţe, 

můţe však pocházet i z nově syntetizovaného kolagenu. 

Klinický význam: klinicky méně validní marker, málo vhodný pro hodnocení 

osteoresorpce u ţen s postmenopauzální osteoporózou. Velmi vhodný je pro hodnocení 

osteoresorpce při nádorovém metastatickém postiţení skeletu (Zima T., 2007). 

 

Pyridinolinové příčné spojky kolagenu v moči a v séru 

Během extracelulární maturace kolagenu jsou vlákna navzájem pospojována 

příčnými spojkami mezi koncem jednoho vlákna molekuly kolagenu a helikální části 

molekuly sousedního vlákna, jejichţ úlohou je stabilizovat molekulu kolagenu. Lysin a 

hydroxylysin se podílejí na tvorbě spojek DPD (lysylpyridinolin) a PYD 

(hydroxylysylpyridinolin). Během osteoresorpce jsou tyto spojky proteolyticky 

oddělovány od vláken kolagenu a přestupují do krve a pak do moči. Koncentrace 

volného DPD a PYD není ovlivněna degradací nově syntetizovaného kolagenu a 
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vypovídá pouze o degradaci dozrálého kolagenu, ve kterém se uţ spojky vytvořily. 

Pouţívají se jako alternativa k CTx a NTx, tedy k hodnocení stupně osteoresorpce. 

V kosti je PYD přítomen v podstatně vyšším mnoţství neţ DPD. Pokud však jde 

o specifitu, PYD  je obsaţen ve větším mnoţství v chrupavce, kosti, šlachách a cévní 

stěně, kdeţto DPD se nachází jen v kosti a dentinu. Kost je hlavním zdrojem sérového a 

močového DPD a PYD, protoţe má výrazně větší metabolický obrat neţ chrupavka, 

vazy a cévy. 

Klinický význam: jako NTx. Volný DPD však klesá jen při léčbě estrogeny, nikoli 

však při léčbě bisfosfonáty (Zima T., 2007). 

Analytické vlastnosti 

Vyšetřovaný materiál: Moč 

Odběr vzorku do plastové nádobky bez konzervačních přísad, první nebo druhou 

ranní moč do 10. hodiny, aby se zamezilo případnému vlivu výkyvů koncentrace během 

dne. 

Referenční rozmezí v moči: 

DPD 

                                      Ţeny: 3–7,4 nmol/mmol kreatininu 

                                  Muţi: 2,3–5,4 nmol/mmol kreatininu 

PYD 

                                 Ţeny před menopausou: 16–37 nmol/mmol kreatininu 

                                 Muţi: 12,8–25,6 nmol/mmol kreatininu (Průša R., 2008). 

 

Kostní sialoprotein (BSP – Bone-Sialo-Protein) 

Jedná se o fosforylovaný glykoprotein, který představuje 5–10 % nekolagenních 

proteinů kostní matrix. Je tvořen v osteoblastech a v odontoblastech, které ho ukládají 

do kostní organické matrix. Vzniká téţ v osteoklastech a maligních buňkách. 

Prokazujeme ho zejména v kostech, dentinu a v kalcifikované chrupavce. Hraje 

významnou roli v adhezi buněk na matrix a v organizaci matrix v mineralizovaných 

tkáních. 

Klinický význam: povaţuje se za marker osteoresorpce, protoţe jeho koncentrace 

rychle klesá při léčbě bisfosfonáty. Klinický význam tohoto markeru je zatím málo 

ověřen (Zima T., 2007). 

Analytické vlastnosti 

Vyšetřovaný materiál: Sérum 
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Odběr do skleněných nebo plastových zkumavek bez úprav nebo se separačním 

gelem (sérum), nutno zabránit hemolýze. 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportován 

v den odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru. Pro delší skladování 

lze vzorek skladovat při -20°C. Po rozmraţení se uţ nesmí znovu mrazit. 

Referenční rozmezí: Ţeny před menopauzou: 7,3 ± 3,3 µg/l 

                                  Muţi: 9,3 ± 6,0 µg/l 

Koncentrace jsou závislé na věku a stupni pohlavního vývoje. (Průša R., 2008). 

 

Hydroxyprolin (Hyp) 

Tvoří se intracelulárně (v osteoblastech) při posttranslační hydroxylaci prolinu 

v kolagenu. Vytvořený Hyp jiţ není dále vyuţit pro syntézu kolagenu, a je tedy 

měřítkem metabolismu kolagenu. Hyp ale není zcela specifický pro kost, jeho zdrojem 

můţe být také metabolismus kolagenu z různých tkání (kůţi nebo elastinu). 

Významným zdrojem je také kolagen z potravy, a proto pacienti musejí před vyšetřením 

drţet 24 hodin bezmasou dietu. 

Klinický význam: Hyp byl jiţ zcela nahrazen citlivějšími a specifičtějšími markery 

(Zima T., 2007). 

Vyšetřovaný materiál: Moč 

Odběr vzorku do plastové nádobky bez konzervačních přísad. Nutnost dodrţení 

24 hodinové diety prosté kolagenu před celonočním sběrem moči (Broulík P., 1999). 

 

Glykosidy hydroxylysinu (Gal-Hyl a Glc-Gal-Hyl) 

Glykosidy Hyl jsou inkorporovány do kostní matrix, a při degradaci kolagenu během 

osteoresorpce se uvolňují do oběhu a přecházejí do moči. Při syntéze kolagenu nejsou 

jiţ vyuţívány. Nejsou metabolizovány a jejich koncentrace není ovlivněna kolagenem 

z potravy. Hyl a Gal-Hyl lze uţít jako markerů osteoresorpce.  

Klinický význam: málo validní marker osteoresorpce (Zima T., 2007). 

Vyšetřovaný materiál: Moč 

 

Osteoklastická (tartarát-rezistentní) kyselá fosfatáza (TRACP) 

Enzym hodnotící stupeň osteoresorpce. Jeho koncentrace jsou závislé na věku a 

stupni pohlavního dospívání. 
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Klinický význam: Od většiny tkáňově specifických kyselých fosfatáz je rezistentní 

vůči inhibici vinanem a označuje se také jako „band 5“ACP (pátá elektroforetická 

forma, nejblíţe ke katodě). Pro osteoklasty je charakteristická forma TRACP-5b, v jejíţ 

molekule není obsaţena sialová kyselina. Forma TRACP-5a je v makrofázích a 

obsahuje kyselinu sialovou. Stanovení a monitorování koncentrace enzymu je vhodné i 

při nevratném selhání ledvin, protoţe plazma není od enzymu očišťována ledvinami 

(Zima T., 2007). 

Analytické vlastnosti 

Vyšetřovaný materiál: Sérum nebo plazma, vzhledem k dennímu rytmu odebírat ráno 

Odběr do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se separačním 

gelem (sérum), nutno zabránit hemolýze. Zkumavky plastové či skleněné 

s protisráţlivou úpravou – EDTA nebo citrát (plazma). 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportován 

ihned po odběru v ledové tříšti, stabilita při pokojové teplotě 2 hodiny, po oddělení 

krevních elementů sérum okyselit kyselinou octovou (10%) na pH 4–5 (20µl na 1ml 

séra). Pro delší skladování lze vzorky skladovat při -80°C. Po rozmraţení se uţ nesmí 

znovu zamrazit. 

Referenční rozmezí: Ţeny před menopauzou 29–85 nkat/l 

Koncentrace jsou závislé na věku a stupni pohlavního dospívání. (Průša R., 2008). 

 

 

3. Diagnostika osteoporózy 

K diagnostice se v dnešní době pouţívá stanovení hustoty kostního minerálu 

(bone mineral density – BMD) a to pomocí rentgenové či ultrazvukové denzitometrie a 

měření rychlosti úbytku kostní hmoty stanovením kostních markerů. Tato vyšetření 

však nejsou zcela dostačující. Proto se v poslední době vynakládá velké úsilí při 

vyhledávání vhodných genetických markerů, které by umoţnily včasné rozpoznání 

jedinců s vysokým rizikem osteoporózy a pomohly tak k účinné prevenci tohoto 

onemocnění (Hubáček J., 2005). 

Jako nemoc (osteoporóza) se označuje aţ sníţení obsahu minerálu ve skeletu o více 

neţ 2,5 směrodatné odchylky pod průměr u mladých zdravých ţen (Štěpán J., 2004). 

Zatímco v období menopauzy má osteoporózu necelé jedno procento ţen, 
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s postupujícím věkem se počet nemocných s osteoporózou zvyšuje. Kolem 80. roku 

věku má osteoporózu uţ polovina českých ţen (Štěpán J., 1998). 

 

 

4. Vyšetřovací metody 

Diagnóza musí být velmi zodpovědná, protoţe správné rozpoznání onemocnění mění 

osud nemocného. Máme k dispozici diagnostiku zobrazovací, biochemickou a 

histochemickou (Broulík P., 1999) 

 

4.1. Zobrazovací metody 

Slouţí pro vyhodnocení mnoţství kostní hmoty v periferním, centrálním nebo celém 

skeletu. K dispozici je řada metod, k nimţ patří radiografické a radiogrammetrické 

vyšetření skeletu, osteodenzitometrie, ultrasonodenzitometrie a kvantitativní počítačová 

tomografie (Broulík P., 1999). 

 

4.1.1 Radiografické vyšetření skeletu 

Je základní diagnostickou metodou. Boční RTG snímek ukáţe změny v metabolické 

osteopatii, ale i řadu degenerativních změn. Teprve úbytek 30 aţ 35 % kostní hmoty se 

ukazuje na RTG snímku jako jasná metabolická osteopatie (Broulík P., 1999). 

 

4.1.2 Radiogrammetrické metody 

Metody zaloţené na poznatku, ţe při osteoporóze dochází ke ztenčení kortikalis 

dlouhých kostí. Hodnotí se šířka kortikální trubkovité kosti vzhledem k celkové šířce 

kosti. K dispozici jsou téţ radiogrammetrické indexy hodnotící kompresi obratlových 

těl (Broulík P., 1999). 

 

4.1.3 Osteodenzitometrie 

Patří mezi neinvazivní metody poskytující informace o kostní denzitě (BMD). Metoda 

je rychlá, má minimální radiační expozici a dobrou reprodukovatelnost. Naměřený údaj 

kostní denzity je údajem statickým. Opakované měření se provádí s odstupem 1 aţ 2 let 
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s předpokladem, ţe se očekává změna kostní denzity větší neţ 3 %. Při kontrolním 

vyšetření má důleţitou roli změna hmotnosti nemocného a identita vyšetřované oblasti. 

Osteodenzitometrie poskytuje informaci o momentálním stavu kosti, eventuálně 

o riziku zlomenin. Neposkytuje informaci o aktivitě kostního procesu a není ani 

návodem k některému způsobu léčby (Broulík P., 1999). 

 

4.1.4. Ultrasonodenzitometrie 

Odlišná metoda, která není zaloţena na ionizujícím záření. Pomocí ultrazvuku se měří 

dvě charakteristické veličiny, a to rychlost průchodu ultrazvuku kostní tkání 

(VOS – velocity of sound) a širokopásmové zeslabení ultrazvuku v kosti 

(BUA – broadband ultrasound attenuation). VOS je měřítkem elasticity a denzity kosti, 

zatímco BUA je měřítkem denzity a struktury trámčité kosti.  

 

4.1.5 Kvantitativní počítačová tomografie 

Metoda určená k posouzení mnoţství absorpce ionizujícího záření kalcifikovanými 

tkáněmi. Výsledek udává volumetrickou denzitu. Díky třídimenzionálnímu zobrazení je 

moţno odlišit trabekulární a kortikální kost. Přístroje jsou velmi přesné. Nevýhodou je 

větší dávka záření. 

 

4.2. Biochemická diagnostika 

Cílem je zjištění celkového metabolického stavu nemocného a cílené posouzení 

kalciového a kostního metabolismu. 

K biochemickému vyšetření patří rutinní systém zahrnující krevní obraz, 

biochemické výsledky funkce jater a ledvin, vyšetření minerálů se zvláště cíleným 

vyšetřením minerálů účastnících se fosfokalciového metabolismu. Dále se vyšetřují 

markery kostní resorpce a kostní novotvorby. Je nutné vyloučit hyperfunkci příštítných 

tělísek a štítné ţlázy. 
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4.3. Histomorfometrie 

Jediná metoda, která znázorňuje základní architektonický obraz kostní tkáně. Umoţňuje 

posoudit stupeň mineralizované a nemineralizované kostní matrix, umoţňuje posoudit 

jednotlivé kostní buňky a především stupeň resorpce a novotvorby kosti. Jedná se 

o invazivní metodu pouţívanou především k zjištění histologické diagnózy kostního 

onemocnění tam, kde jsou diagnostické pochyby, a dále při sledování účinku terapie na 

kostní obrat.  

 

 

5. Vyšetření pacientů s osteoporózou 

Provádí se jednak vyšetření klinické, ke kterému patří zjištění kompletní rodinné a 

osobní anamnézy s důrazem na genetickou zátěţ, prodělané, eventuálně probíhající 

choroby a uţívané léky. Dále se provádí vyšetření fyzikální, biochemická, 

rentgenologická z kostního vzorku odebraného kostní biopsií (velmi vzácně). 

Fyzikální vyšetření je velmi důleţité, posuzuje se stoj nemocného, drţení těla, stav 

lokomočního aparátu. Porovnává se paravertebrální svalovina, ale také hlavní svaly na 

dlouhých kostech. Zkouší se svalová síla. Důleţité je zkoušet svalovou nervosvalovou 

koordinaci.  

Stále ale hlavní vyšetřovací metodou zůstává RTG vyšetření skeletu. Změny jsou 

patrné aţ při úbytku kostní tkáně o více neţ 30 %. Tam, kde nelze učinit diagnózu na 

podkladě RTG vyšetření, je nutné provést buď orientační ultrasonodenzitrometrické 

vyšetření, anebo vyšetření přesnější, a to osteodenzitometrické. 

Biochemická vyšetření pomáhají posoudit remodelaci skeletu, určit zdali jde 

o osteoporózu nízko nebo vysokoobratovou, tedy metabolicky aktivní. Z biochemických 

ukazatelů u nemocných s osteoporózou jsou odchylky od normy v kalcémii, fosfatémii a 

ve stanovení celkových alkalických fosfatáz. Důleţitým ukazatelem jsou markery kostní 

remodelace (Broulík P., 1999). 

 

 

 

 

 



19 

6. Léčba 

Cílem léčby je udrţet mnoţství a kvalitu kostní hmoty a tím sníţit riziko zlomenin. 

(Broulík P., 2009). Předpokladem je zvýšit aktivitu osteoblastů a sníţit aktivitu 

osteoklastů. Primární osteoporózu se obvykle nepodaří vyléčit, podaří se jen zastavit její 

další progresi a zmírnit obtíţe nemocného. Má-li být léčba úspěšná, musí být komplexní 

a dlouhodobá. Vyţaduje trpělivost jak lékaře, tak i nemocného. Proto je daleko 

závaţnější problém sekundární prevence, tj. včasné rozpoznání lidí rizikových pro 

osteoporózu a zahájení léčby daleko dříve, neţ dojde k rozvinutí syndromu osteoporózy 

(Broulík P., 1999). 

 

6.1. Souhrn antiosteoporotických léků 

Rozdělují se na léky tlumící osteoresorpci a na léky podporující novotvorbu kostí. 

A) Inhibitory osteoresorpce – kalcium, vitamin D, kalcitonin, hormonální substituční 

terapie, bisfosfonáty a zatím málo uţívaný ipriflavon. 

B) Podporující novotvorbu – fluoridy, parathyrin a anabolika, tamoxifen a raloxifen. 

C) Léky s duálním účinkem – Stroncium ranelát 

 

6.2. Fyzikální léčba 

Obecným léčebným prostředek je zvýšení fyzické aktivity nemocného. Příznivý vliv 

zatěţování kosti se projevuje zvýšeným dráţděním kostních buněk zodpovědných za 

tvorbu kostní hmoty elektrickými proudy vznikajícími namáháním kostních krystalků. 

Tyto krystalky se ohýbají a natahují tlakem a tahem svalstva při cvičení. Při cvičení 

dochází k přestavbě kostních trámečků do směru největšího zatíţení. Pravidelné, ale 

umírněné cvičení má podstatně lepší výsledky neţ cvičení nepravidelné a intenzivní 

(Broulík P., 1999). 

 

6.3. Hormonální substituční terapie 

Je nejúčinnější prevencí a léčbou postmenopauzální osteoporózy. Léčba současně 

odstraňuje i různé další obtíţe spojené s menopauzou. Zpravidla trvá 5 aţ 7 let, 

podávání delší neţ 10 let zvyšuje riziko rakoviny endometria a prsu. 
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6.4. Bisfosfonáty 

Jsou to deriváty kyseliny difosforečné, dříve označované jako kyselina pyrofosforečná. 

Mají proto afinitu ke kostní tkáni. Sniţují rozpustnost mikrokrystalů kostního minerálu, 

sniţují úroveň osteoresorpce. 

 

6.5. Kalcitonin 

Je současně hormonem, nádorovým markerem a lékem. Účinně inhibuje zvýšenou 

osteoplastickou aktivitu, působí analgeticky a má hypokalcemický účinek. Pouţívá se 

u Pagetovy choroby, vysokoobratové osteoporózy a vystupňované osteoresorpce. 

 

6.6. Fluoridové soli 

Zvyšují novotvorbu kostní hmoty. Fluorid sodný je stimulátorem aktivity osteoblastů a 

nutí je k vyšší tvorbě osteoidu. V dnešní době jiţ málo pouţívané. 

 

6.7. Kalcium 

Hlavní nehormonální lék. Výraznějších účinků dosahuje v kombinaci s hormonálně 

substituční léčbou.  

 

6.8. Vitamin D 

Nejdůleţitějším cílovým orgánem aktivního metabolitu vitaminu D je střevo, působí 

však i na kost, ledviny, placentu a mléčnou ţlázu. 

 

6.9. Anabolické steroidy 

Jako podpůrný lék výborně doplňují další léčbu osteoporózy. Krom vlivu na kost mají 

příznivý vliv na paravertebrální svalovinu a euforizující vliv anabolických steroidů. 

 

6.10. Parathyrin 

Podávaný v malých dávkách podporuje novotvorbu kosti. Ke svému anabolickému 

účinku potřebuje pravděpodobně růstový hormon. 
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6.11. Stroncium ranelát 

Označován jako první lék s duálním účinkem – antiresorpčním a současně stimulujícím 

novotvorbu kostní tkáně. (Palička V., 2006) 

 

6.12. Monitorování léčby 

Somatická vyšetření se opakují v intervalech dle závaţnosti stavu. Kostní denzita se 

měří za 1 aţ 2 roky od zahájení léčby. 

Po 3–6 měsících antiresorpční léčby u postmenopauzální osteoporózy se sniţují 

hodnoty osteokalcinu, ALP a lysylpyridinolinu v moči. 
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7. Praktická část 

V průběhu roku 2009 – 2010 jsme sbírali ve spolupráci s ambulancí ÚKBP vzorky a 

data od pacientů, kteří přicházeli do této ambulance s podezřením na osteoporózu. 

V rámci vstupního vyšetření jim byly změřeny markery osteoresorpce a markery kostní 

novotvorby. Důleţitým údajem při léčbě osteoporózy je také sledování hladin  

vitaminu D a kalcia (TCa). 

Celkem byly nasbírány vzorky od 66 pacientů, z toho 60 ţen (47 po menopauze a 

13 před menopauzou) a 6 muţů. Byly porovnávány jednotlivé kostní markery před 

léčbou a po léčbě, ať uţ bisfosfonáty nebo jen vitaminem D a kalciem. 

Jednotlivé kostní markery byly měřeny na analyzátoru Cobas e411 od firmy Roche. 

Tento imunochemický analyzátor měří na principu elektrochemiluminiscence (ECLIA), 

vyuţívající značení rutheniovým chelátem, který je zodpovědný za světelnou emisi. 

Stěţejním činidlem celé ECLIA reakce je tripropylamin (TPA), který funguje jako 

přenašeč elektronu na rutheniový chelát. Hlavním přínosem celé technologie je neustálé 

opakování oxido-redukčních dějů na pracovní elektrodě aţ do spotřebování TPA, coţ 

sniţuje mez detekce a zvětšuje měřící rozsah metody. 

 

 

Obr. 1. Stolní imunochemický analyzátor Cobas e411 

 

Princip měření na Cobas e 411: 

Smícháním dvou elektrochemicky aktivních substancí – rutheniového komplexu a TPA 

dochází při určitém napětí k reakci vedoucí k emisi světla. Obě substance jsou stabilní, 

dokud nejsou vybuzeny napětím na platinové elektrodě. 

TPA je na elektrodě oxidován, dochází k uvolnění elektronu a vzniku nestabilní 

formy radikálu kationtu TPA (TPA
●+

), který potom uvolní proton H
+
 za vzniku radikálu 

TPA
●
. 
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Současně rutheniový komplex na elektrodě uvolní elektron a je oxidován na 

Ru(bpy)3
3+

 kationt. TPA
●
 a Ru(bpy)3

3+
 spolu reagují, přičemţ Ru(bpy)3

3+
 je redukován 

na Ru(bpy)3
2+

 a ve stejné době excituje foton (620 nm). Potom reakce můţe začít znovu. 

TPA
●
 se redukuje na produkt, který nenapadá chemiluminiscenční proces. Během 

měření je ruthenivý komplex neustále obnovován, zatímco zreagovaná TPA je 

odstraněna. 

 

A) Analýza PINP 

Jedná se o sendvičovou techniku, vyuţívající biotinylované monoklonální protilátky 

specifické proti PINP. 

Analytické vlastnosti metody: 

Vyšetřovaný materiál. Sérum 

Odběr se provádí do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se 

separačním gelem (sérum). 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportován 

v den odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru. Pro delší skladování 

lze vzorek skladovat -20°C. Při rozmraţení se uţ nesmí znovu zamrazit (Průša R., 

2008). 

Stanovení není ovlivněno ikterem, hemolýzou, lipemií, biotinem a ani léky uţívané 

v souvislosti s léčbou osteoporózy. 

Rozsah měření je od 5–1200 µg/ml. 

Výrobcem doporučené referenční rozmezí v séru pro postmenopauzální  

ţeny 16,3 – 73,9µg/l a pro premenopauzální ţeny 15,1–58,6 µg/l. 

 

B) Analýza N-MID Osteokalcinu 

Sendvičová technika, která vyuţívá biotinylované protilátky proti N-MID osteokalcinu. 

Analytické vlastnosti metody: 

Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma 

Odběr do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se separačním 

gelem (sérum), sklo, plast s protisráţlivou úpravou – heparin sodný (plazma). 

Manipulace s materiálem (transport): Vzorek je třeba okamţitě po odběru dopravit 

do laboratoře, transport při teplotě 2–6°C. Pro delší skladování lze vzorky okamţitě 

umístit do plastové nádobky, zamrazit a skladovat při -20°C. Po rozmraţení se uţ nesmí  
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znovu zamrazit. Přídavkem aprotininu lze prodlouţit stabilitu při pokojové teplotě 

(Průša R., 2008). 

Stanovení není ovlivněno ikterem, lipemií a ani biotinem. 

K interferenci dochází u hemolytických sér, proto se doporučuje krev ihned 

centrifugovat. Erytrocyty obsahují proteázy, které rozkládají osteokalcin. 

Rozsah měření je 0,50–300 µg/l. 

Laboratoří udávané referenční rozmezí v séru 

Ţeny: premenopauzální          11–43 µg/l 

           postmenopauzální        15–46 µg/l. 

Muţi: 18–29 let                       24–70 µg/l 

           30–49 let                      14–42 µg/l 

           50–70 let                      14–46 µg/l 

 

C) Analýza CTx (ß-CrossLaps) 

Sendvičová technika, u které se vyuţívá biotinylované monoklonální protilátky proti  

ß-CTx. 

Analytické vlastnosti metody: 

Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma (EDTA, heparin). 

Odběr se provádí do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se 

separačním gelem (sérum). 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportovat 

v den odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru. Pro delší skladování 

lze vzorky skladovat při -20°C. Po rozmraţení se uţ nesmí znovu zamrazit (Průša R., 

2008) 

Stanovení není ovlivněno ikterem, hemolýzou, lipemií a ani biotinem. 

Rozsah dané metody je od 0,010–6,00 ng/l. 

Laboratoří udávané referenční rozmezí v séru  

Ţeny: premenopauzální           0–573 ng/l 

           postmenopauzální        0–1008 ng/l 

Muţi: 30–50 let                       0–584 ng/l 

           51–70 let                       0–704 ng/l 

           > 70 let                          0–854 ng/l 
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D) Analýza 25-OH Vitaminu D3 

Kompetitivní stanovení, u kterého se vyuţívá komplexu biotin-vitamin D3 a 

monoklonální protilátky 25-OH vitamin D3, specifické protilátky značené rutheniem. 

Analytické vlastnosti metody: 

Vyšetřovaný materiál: Sérum 

Odběr do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy nebo se separačním 

gelem. 

Manipulace s materiálem (transport): Do laboratoře musí být vzorek transportován 

v den odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru. Vzorky séra lze 

skladovat 2 dny při 4–8°C, pro delší skladování lze zamrazit na -20°C. Po rozmraţení se 

uţ nesmí znovu zamrazit (Průša R., 2008). 

Stanovení není ovlivněno ikterem, lipemií a biotinem. 

K interferenci dochází u hemolytických sér, coţ můţe vést ke zvýšeným výsledkům. 

Rozsah dané metody je 10–250 nmol/l. 

Laboratoří udávané referenční rozmezí v séru pro obě pohlaví je 40–90 nmol/l. 
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8. Výsledky 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky a grafická vyjádření sledovaných parametrů  

(N-MID osteokalcin, ß-CTx, PINP) naměřených v séru pro skupinu pacientek po 

menopauze bez léčby bisfosfonáty (skupina 1) a na léčbě bisfosfonáty (skupina 2).  

 

Skupina 1 Pacientky po menopauze léčené vitaminem D a kalciem 

 

 

Obr. 2. Sloupcový graf znázorňující data naměřených kostních markerů před a po léčbě  

u pacientek po menopauze neléčených bisfosfonáty. Znázorněny hodnoty mediánu ± směrodatná 

odchylka osteokalcinu [µg/l], ß-CTx [ng/l], PINP [µg/l]. Číselné hodnoty uvedeny v tabulce 3.  

Světle šedé sloupce: před léčbou, tmavě šedé sloupce po suplementaci vitaminem D a kalciem. 

ß-CTx – Karboxyterminální telopeptid kolagenu typu I, PINP – Aminoterminální propeptid prokolagenu 

typu I. 

 

 

Tab. 3. Hodnoty kostních markerů před a po léčbě vitaminem D a kalciem  

 

  
vstupní data* po léčbě* p** 

N-MID OS [µg/l] 
23,76 ± 13,06 27,81 ± 13,99 0,93 

ß-CTx [ng/l] 
449,35 ± 292,73 481,60 ± 601,26 0,98 

PINP [µg/l] 
45,83 ± 23,72 51,19 ± 21,89 0,74 

* medián ± směrodatná odchylka z naměřených hodnot u sledované skupiny pacientek 

** p > 0,05 rozdíly mezi parametry nejsou významné 
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Skupina 2: Pacientky po menopauze léčené bisfosfonáty 

 

 

Obr. 3. Sloupcový graf znázorňující data naměřených kostních markerů před a po léčbě  

u pacientek po menopauze léčených bisfosfonáty. Znázorněny hodnoty mediánu ± směrodatná 

odchylka osteokalcinu [µg/l], ß-CTx [ng/l], PINP [µg/l]. Číselné hodnoty uvedeny v tabulce 4. Světle 

šedé sloupce: před léčbou, tmavě šedé sloupce po léčbě bisfosfonáty. ß-CTx – Karboxyterminální 

telopeptid kolagenu typu I, PINP – Aminoterminální propeptid prokolagenu typu I. 

 

 

Tab. 4. Hodnoty kostních markerů před a po léčbě bisfosfonáty 

 

  
vstupní data* po léčbě* p** 

N-MID OS [µg/l] 
29,20 ± 11,72 17,22 ± 8,19 0,0014 

ß-CTx [ng/l] 
492,90 ± 237,12 154,1 ± 198,40   < 0,0001 

PINP [µg/l] 
56,87 ± 35,87 28,89 ± 20,09 0,0002 

* medián ± směrodatná odchylka z naměřených hodnot u sledované skupiny pacientek 

** p < 0,05 dochází ke statisticky významné změně všech sledovaných parametrů 
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Skupina 3: Pacientky před menopauzou léčené vitaminem D a kalciem 

 

U premenopauzálních pacientek je, z důvodů malého počtu pacientek v souboru (13), 

pouze uvedena tabulka průměrných hodnot sledovaných parametrů před a po léčbě 

(skupina 3). 

 

Tab. 5. Hodnoty kostních markerů před a po suplementaci vitaminem D a 

kalciem  

 

  vstupní data* po léčbě* p** 

N-MID OS [µg/l] 17,74 ± 7,26 22,21 ± 8,72 0,14 

ß-CTx [ng/l] 349,40 ± 166,87 406,85 ± 159,36 0,70 

PINP [µg/l] 37,69 ± 15,17 37,63 ± 22,01 0,66 

* medián ± směrodatná odchylka z naměřených hodnot u sledované skupiny pacientek 

** p > 0,05 rozdíly mezi parametry nejsou významné 
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Skupina 4: Soubor všech pacientek léčených vitaminem D 

 

Získané hodnoty 25-OH vitaminu D3 všech pacientek před a po léčbě jsou uvedeny 

v tab. 6. 

 

 

Obr. 4. Sloupcový graf znázorňující data 25-OH vitaminu D3 u skupiny pacientek léčených 

vitaminem D. Znázorněny hodnoty mediánu ± směrodatná odchylka 25-OH vitaminu D3 [nmol/l]. 

Číselné hodnoty uvedeny v tabulce 6. Světle šedé sloupce: před léčbou, tmavě šedé sloupce po 

suplementaci vitaminem D. 

 

 

Tab. 6. Hodnoty 25-OH vitaminu D3 před a po suplementaci vitaminem D 

 

Hodnoty 25-OH Vitaminu D3 [nmol/l] 

vstupní data* 37,20 ± 19,28 

po léčbě* 57,95 ± 21,75 

p** 0,0007 

* medián ± směrodatná odchylka z naměřených hodnot u sledované skupiny pacientek 

** p < 0,05 dochází ke statisticky významné změně sledovaného parametru 

              25-OH vitaminu D3 
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9. Diskuze 

Vzhledem k malému počtu muţských pacientů nebyly jejich výsledky zahrnuty do 

hodnocení. 

Skupina 1 zahrnovala pacientky po menopauze přijatých s podezřením na 

osteoporózu. Ta však nebyla denzitometricky prokázána, takţe pacientky byly nadále 

léčeny pouze dávkami vitaminu D a kalciem. Jednalo se o pacientky, u kterých by se 

mohla rozvinout osteoporóza z důvodů jiných onemocnění (léčba kortikoidy, např. při 

bronchiálním astmatu, roztroušené skleróze, při alergických onemocněních, 

autoimunitní choroby atd.). Celkem bylo do této skupiny zahrnuto 19 pacientek. 

Ve skupině 2 byly pacientky s denzitometricky prokázanou osteoporózou, u kterých 

byly nasazeny bisfosfonáty (Alendronát–Teva 70 mg (Teva), Bonviva 150mg (Roche), 

Fosamax 70 mg (MSD), Fosavance 70 mg (MSD)) s podpůrnými dávkami vitaminu D a 

kalciem. Počet pacientek v této skupině byl 28. 

Z  výsledků uvedených v kapitole 8. je patrno, ţe u 1. skupiny nedošlo 

ke statisticky významné změně všech sledovaných parametrů (N-MID osteokalcin, 

ß-CTx, PINP). Pravidelné sledování kostních markerů je důleţité při hodnocení 

kostního obratu. Zjištěná disbalance mezi osteoresorpcí a osteoformací by měla vést 

k dřívějšímu opakování denzitometrického vyšetření, eventuálně k nasazení terapie. 

U 2. skupiny pacientek došlo po nasazení antiresorpční terapie (bisfosfonáty) 

k statisticky významnému poklesu markerů osteoresorpce. U markerů osteoformace 

došlo také ke statisticky významnému poklesu, i kdyţ v menším měřítku. I během 

terapie je nutno kontrolovat markery kostního obratu, aby nedošlo k jejich výraznému 

sníţení, coţ by mělo vést k úpravě terapie. 

Pacientky ve skupině 3 vykazovaly během sledování srovnatelné výsledky před i 

po léčbě kalciem a vitaminem D. U těchto pacientek přijatých s podezřením na 

suspektní osteoporózu je sledování těchto markerů důleţité k zachycení nástupu 

osteoporózy jak v důsledku jiné lékové terapie, tak z moţnosti nástupu menopauzy. 

Léčba vitaminem D a kalciem působí preventivně na kostní obrat. 

Vyhodnocení stavu populace ţen v příjmu a zásobách vitaminu D je prezentováno 

u skupiny 4. Z hodnot uváděných v tabulce 6. vyplývá, ţe průměrná zásoba vitaminu D 

u všech sledovaných pacientek před suplementací není dostatečná. Vzhledem k nízkým 

hladinám je nutné pacienty suplementovat odpovídajícími dávkami vitaminu D tak, aby 
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hodnoty v závislosti na ročním období dosahovaly hladin 40–90 nmol/l 25-OH vitaminu 

D3. 

 

Stanovení PINP se jeví jako vhodný marker kostní novotvorby, kterým by se 

případně mohlo nahradit stanovení N-MID osteokalcinu. Změny PINP po léčbě 

bisfosfonáty byly statisticky významnější neţ u stanovení OC. PINP nepodléhá 

cirkadiánnímu rytmu a jelikoţ je eliminován jaterními endoteliálními buňkami, jeví se 

jako vhodný marker i u pacientů s renálním selháním. Je termostabilní a není ovlivněn 

pohlavními hormony. Je ovlivněn cytotoxickými agens. 

Při případném zavedení do praxe by bylo nutné oba markery porovnávat 

dlouhodoběji, aby se neztratila kontinuita dosavadního hodnocení pacientů 

osteokalcinem, coţ se odrazí na ekonomičnosti provozu. 
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10. Závěr 

I přes malý počet v této práci sledovaných pacientek z ambulance ÚKBP jsme potvrdili 

fakt, ţe nutnost sledování markerů kostního obratu u ţen v menopauze je důleţité nejen 

k léčbě, ale i k prevenci vzniku osteoporózy. 

Ekonomická náročnost těchto stanovení by měla vést k tomu, aby vybrané markery 

byly dostatečně specifické a senzitivní (aby co nejlépe odráţely stav kosti) a aby 

hodnoty nebyly zkreslené např. nefunkčností ledvin. 

I přes všechny moţnosti diagnostiky a léčby osteoporózy by základem měla být její 

prevence.  

Touto prací jsem chtěla současně upozornit na propojenost kliniků s laboratoří. 

Od nich je očekávána nejen dostupnost nejmodernějších vyšetřovacích metod, ale i 

jejich přesnost a správnost.  

Moderní analyzátory a metody, které se pouţívají, vyţadují od obsluhujícího 

personálu nejen přesnou obsluhu a postupy, ale i znalosti o stanovovaných parametrech 

a dalších souvislostech. K tomu by mělo přispět celoţivotní vzdělávání zdravotnického 

personálu. 
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 Seznam zkratek 

ACP   Kyselá fosfatáza 

ALP   Kostní alkalická fosfatáza 

BMD   Bone mineral density 

BSP   Bone-Sialo-Protein (Kostní sialo protein) 

BUA   Broadband ultrasound attenuation 

CTx   Karboxyterminální telopeptid kolagenu typu I 

                                    β-CTx, β-CrossLaps 

CTX-MMP  Karboxyterminální telopeptid 

DPD   Lysylpyridinolin 

ECLIA   Elektrochemiluminiscence 

EDTA   Ethylendiamintetraoctová kyselina 

Gal-Hyl  Galaktosylhydroxylysin 

GLA   γ-karboxyglutamová kyselina 

Glc-Gal-Hyl  Glukosylgalaktosylhydroxylysin 

Hyp   Hydroxyprolin 

mRNA   Mediátorová ribonukleová kyselina 

N-MID OC  N-terminální mid-fragment osteokalcinu (aminokyseliny 1–43) 

NTx   Aminoterminální telopeptid kolagenu typu I 

OC    Osteokalcin 

OP   Osteoporóza 

p-coll-I-C  Pre-prokolagen karboxyterminální 

p-coll-I-N  Pre-prokolagen aminoterminální 

PICP   Karboxyterminální propeptid prokolagenu typu I 

PINP   Aminoterminální propeptid prokolagenu typu I 
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PTHi   Parathyrin intaktní 

PYD   Hydroxylysylpyridinolin 

RTG   Rentgenové vyšetření 

TCa   Celkové kalcium 

TPA   Tripropylamin 

TRACP  Osteoklastická (tartarát-rezistentní) kyselá fosfatáza 

ucOC   Undercarboxylated osteokalcin 

ÚKBP   Ústav klinické biochemie a patobiochemie 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VOS   Velocity of sound 
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