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1. ÚVOD PRÁCE 
Osteoporóza je chronické progresivní onemocnění, při kterém kostní resorpce 

převažuje nad kostní tvorbou, což vede ke snížení kostní hmoty, k poruše kostní 

mikroarchitektury a následně ke snížení pevnosti kosti a vyššímu riziku zlomenin.  

 Osteoporóza je významným onemocněním masového výskytu, v dnešní době 

bychom ji mohli v podstatě zařadit mezi tzv. civilizační choroby. Postihuje ve větší míře 

ženy a to především v období po menopauze, ale může být vážným problémem i u 

mužů. Představuje závažný zdravotní, sociální ale i ekonomický problém, jelikož léčiva 

určená k terapii osteoporózy jsou poměrně nákladná a léčba je dlouhodobá. Z hlediska 

účinnosti léčby je nutné, aby pacient léky užíval pravidelně. Výskyt nežádoucích účinků 

léku je významným faktorem, který může přístup pacienta k terapii ovlivnit. Některé z 

nežádoucích účinků mohou být natolik obtěžující, že pacient lék přestane užívat nebo 

léčbu vysadí úplně. Proto je důležité, aby pacient byl dostatečně informován o možných 

nežádoucích účincích terapie a také aby byl poučen, jak má lék správně užívat či 

aplikovat, aby těmto nežádoucím jevům mohl předcházet. 

 Dalším důvodem, proč by se měly možné nežádoucí účinky léku neustále 

sledovat, je fakt, že některé nežádoucí účinky léčiv se mohou projevit až za velmi 

dlouhou dobu (několik let). Roli hraje i individualita pacienta, to znamená, že každý 

jedinec může na léčbu reagovat odlišněji. 

Na základě těchto myšlenek jsme provedli dotazníkové šetření, které bylo 

zaměřeno především na výskyt nežádoucích účinků antiresorpčních léčiv používaných 

v léčbě osteoporózy. Zajímalo nás, jaké obtíže léčené pacientky zaznamenávají, u 

jakého léku a s jakou četností. Dále nás zajímalo, do jaké míry jsou pacientky 

informovány o své chorobě a jaké jsou nejčastější zdroje informací. 
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2. CÍL PRÁCE 
Cílem rešeršní části bylo zpracovat nalezené informace o léčbě osteoporózy. 

Snahou bylo navázat na obecnou a rešeršní část předchozích dvou diplomových prací 

z roku 2000 a 2003 s názvy Kortikoidy a osteoporóza56, Analýza vztahu pacientů 

k léčbě osteoporózy85 a doplnit je o novější informace. Zaměřili jsme se na oblast 

antiresorpčních léčiv (mimo HRT), u kterých jsme se snažili popsat jejich základní 

vlastnosti, mechanismy účinku a především výskyt možných nežádoucích účinků 

(subjektivně vnímaných nežádoucích jevů). Dále bylo snahou podat stručný přehled o 

nových možnostech v terapii osteoporózy. 

Cílem praktické části bylo určit prevalenci subjektivně vnímaných nežádoucích 

jevů a jejich typy u nejčastěji používaných antiresorpčních léčiv (mimo HRT). 
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3. REŠERŠNÍ ČÁST 

3.1. Osteoporóza 
Osteoporóza je definována jako progredující systémové onemocnění skeletu 

charakterizované patologicky vystupňovaným úbytkem kostní hmoty (její minerální i 

organické složky), poruchami kostní mikrostruktury kostní tkáně a v důsledku toho 

zvýšeným sklonem ke zlomeninám.15 

Osteoporóza postihuje především ženy po menopauze, ale ohroženi jsou i starší 

muži. V České republice osteoporóza postihuje 15% mužů a 33% žen ve věku nad 50 

let a 39% mužů a 47% žen ve věku nad 70 let. Celkově osteoporóza postihuje více než 

5% obyvatel.8 

 

Základní údaje o osteoporóze včetně klinické klasifikace osteoporóz,  rizikových 

faktorů, diagnostiky, terapie a prevence osteoporózy byly uvedeny v 

předešlých diplomových pracích.56,85 Tato rešerše je zaměřená na farmakoterapii 

osteoporózy, zejména na oblast nežádoucích účinků léčiv indikovaných v léčbě 

postmenopauzální osteoporózy (bisfosfonáty, raloxifen, kalcitonin). Problematika HRT 

(hormonální substituční terapie) je zpracována podrobněji v jiné diplomové práci.46 

Dále jsme se zaměřili na nové možnosti v léčbě osteoporózy. 

3.2. Léčba osteoporózy 
Mezi základní podmínky úspěšné léčby osteoporózy patří přiměřená tělesná 

aktivita (jako nejfyziologičtější stimulátor osteoblastické aktivity), správná výživa 

zahrnující především dostatečný přívod kalcia, dále přiměřená dostupnost vitaminu D 

(zejména jeho aktivní formy 1,25-dihydroxycholekalciferolu) a také vyloučení kouření, 

nadměrného příjmu alkoholu a kofeinu.15  

Farmakologická léčba postmenopauzální osteoporózy je určena pro ženy s 

denzitometricky dokumentovanou osteoporózou (BMD: T-skóre –2,5 a nižší), ženy se 

sníženou denzitou kostního minerálu, které utrpěly osteoporotickou zlomeninu, a měla 

by být zvážena u žen se sníženou denzitou kostního minerálu a současnými hlavními 

rizikovými faktory osteoporózy.32,67 
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Cílem léčby je snížit riziko zlomeniny, zmírnit potíže (bolest, pohyblivost) a 

zachovat nebo zlepšit kvalitu života. Léčba osteoporózy je dlouhodobá, finančně 

nákladná a vyžaduje spolupráci pacienta.15  

3.2.1. Farmakoterapie 

V současné době je pro terapii osteoporózy k dispozici široké spektrum velice 

účinných léků, kterých neustále přibývá. Obvykle se k dělení dostupných léčiv používá 

pohled na mechanismus jejich účinku.  

Dělí se na: 

• léky tlumící kostní resorpci a inhibující aktivitu osteoklastů 

• léky stimulující kostní novotvorbu a působící primárně na osteoblasty.  

Toto dělení je značně schematické, protože metabolismus osteoklastů a 

osteoblastů je tak úzce propojen, že prakticky nelze účinek na jednu skupinu buněk 

oddělit od účinku na skupinu druhou. V dosavadní praxi moderní léčby osteoporózy 

jednoznačně převládají léky antiresorpční. Mechanismus jejich účinku spočívá v 

potlačení diferenciace preosteoklastů, potlačení vzniku osteoklastů a jejich aktivity, 

zásahu do intracelulárních metabolických procesů v osteoklastech a zvýšení jejich 

apoptózy. To vede ke zpomalení remodelačního cyklu a zvýšené mineralizaci kostí a 

snad i ke zlepšení mikroarchitektury kostních trabekul.63,67 

 Pro terapii osteoporózy máme k dispozici několik léků, které příznivě ovlivňují 

resorpci kosti. Jedná se o bisfosfonáty, selektivní modulátory estrogenových receptorů, 

kalcitonin a estrogeny. 

3.2.1.1. Bisfosfonáty 

Bisfosfonáty, dříve nazývané difosfonáty, jsou syntetické látky strukturálně 

příbuzné pyrofosfátům. Představují léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni, které 

působí v oblasti skeletu, a to především v oblasti zvýšené resorpce.84 Bisfosfonáty se liší 

chemickou strukturou (složením postranních řetězců) a antiresorpční účinností, která se 

vztahuje k účinnosti etidronátu. Dělíme je do tří generací: 

Ø 1. generace: etidronát, klodronát (10x vyšší antiresorpční účinek než etidronát) 

Ø 2. generace: pamidronát (100), alendronát (100 – 1 000) 

Ø 3. generace: ibandronát, risedronát (1 000 – 10 000) a zoledronát (10 000+)87 
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Bisfosfonáty se váží pomocí fosfátové skupiny na kalcium hydroxyapatit. Jsou 

odolné vůči katalytické hydrolýze endogenní pyrofosfatázou.12 Nejdůležitějším 

účinkem bisfosfonátů je inhibice aktivovaných osteoklastů (děje se tak útlumem 

proteosyntézy, poklesem uvolňování lysozomálních enzymů, snížením aktivity 

endogenní pyrofosfatázy, poklesem tvorby prostaglandinů, poklesem aktivity glykolýzy 

a snížením tvorby kyseliny mléčné, která upravuje pH v mikroprostředí na hodnoty 

optimální pro resorpci kosti). Zároveň snižují počet osteoklastů přímým cytotoxickým 

účinkem na osteoklasty a také inhibicí dozrávání prekurzorů osteoklastů. Bisfosfonáty 

ve svém důsledku brání odbouravání kostní hmoty.84 

Mechanismus účinku bisfosfonátů lze popsat na úrovni tkáňové, buněčné a 

molekulární.  

• Na tkáňové úrovni dochází ke snížení kostního obratu, zvýšení kostní hmoty, 

zvýšení mineralizace a kostní density (bone mineral density – BMD).  

• Na buněčné úrovni se uplatňuje afinita bisfosfonátů k buněčným povrchům 

osteoklastů a dále schopnost narušit resorpčí membránu osteoklastů.65  

• Na molekulární úrovni dochází k enzymatickým a buněčným změnám. Bisfosfonáty 

obsahující aminoskupinu – aminobisfosfonáty (alendronát, ibandronát, pamidronát, 

risedronát a zoledronát) potlačují funkci osteoklastů tím, že inhibují 

farnesyldifosfátsyntázu, jeden z klíčových enzymů mevalonátové metabolické cesty 

syntézy cholesterolu. Deplece hladin farnesyldifosfátu nebo geranylgeranyldifosfátu 

(prekurzory cholesterolu) snižuje prenylaci malých proteinů obsahujících GTP, což 

má za následek snížení funkce osteoklastů.12 Ibandronát inhibuje také aktivitu 

squalen synthasy.59 Aminobisfosfonáty inhibují migraci osteoklastů, jejich adhezi na 

mineralizovaný matrix a aktivací pro-apoptotických kaspáz snižují životnost 

osteoklastů.12 

 

Bisfosfonát proniká zhruba po 4 hodinách od podání do osteoklastu. Dochází 

k narušení transportu buněčných organel i migrace buňky s následnou inhibicí resorpční 

i sekreční účinnosti. Ovlivnění probíhá současně na mnoha úrovních. První generace 

bisfosfonátů, reprezentovaná etidronátem a klodronátem, působí prostřednictvím 

inhibice ATP (dochází k tvorbě toxických methylenových analogů ATP)28 nebo 
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inhibice fosfatázy. Naproti tomu II. (alendronát) a III. generace (risedronát) působí 

prostřednictvím blokády prenylace.65  

 Pro bisfosfonáty je typická nízká biologická dostupnost, která po perorálním 

podání u většiny zástupců dosahuje hodnot 1–3%, nejvyšší je v případě kyseliny 

klodronové (5%). Vstřebávají se ze žaludku i z tenkého střeva. Pro dostatečné vstřebání 

bisfosfonátů je důležité, aby byly podávány nalačno. Potrava, především s obsahem 

iontů vápníku a železa, omezuje jejich vstřebávání. Velmi negativní vliv na jejich 

absorpci mají např. ovocné džusy a káva. Proto by bisfosfonáty neměly být podávány 

s jídlem a neměly by být zapíjeny mléčnými produkty. Až 60% resorbovaných 

bisfosfonátů je zabudováno do kostní tkáně, zbytek je rychle vyloučen močí.84 

Bisfosfonáty jsou dostupné ve dvou aplikačních formách: parenterální 

(intravenozní) a v peroralní tabletové formě. Intravenozní aplikace bisfosfonátů je s 

výjimkou ibandronátu a zolendronátu možná pouze formou infuze. Při perorální 

aplikaci je nutné lék zapít dostatečným množstvím čisté vody. V případě alendronátu a 

risedronátu je nutno zapíjet je obyčejnou vodou, nikoliv minerálkou. Podávání 

přípravků s obsahem vápníku se doporučuje v odstupu minimálně 4 hodin, nejlépe ve 

druhé polovině dne. Běžná strava rovněž výrazně snižuje resorpci bisfosfonátů a odstup 

by měl být alespoň 30 minut. Po požití je třeba zůstat minimálně 30 minut ve vzpřímené 

poloze. Pacient může sedět, stát nebo chodit, ale nesmí si lehnout.84  

 V současné době jsou v České republice registrovány léčivé přípravky 

s obsahem klodronátu (Bonefos, Lodronát), pamidronátu (Pamitor), alendronátu 

(Fosamax, Lindron), ibandronátu (Bondronat), risedronátu (Actonel) a zoledronátu 

(Aclasta, Zometa). K terapii postmenopauzální osteoporózy je indikován alendronát, 

risedronát a nově také ibandronát. 

Alendronát  

V indikaci léčby postmenopauzální osteoporózy je alendronát v České republice 

dostupný od roku 1996 pod obchodním označením Fosamax (MSD). Zpočátku pouze ve 

formě tablet obsahujících 10 mg sodné soli kyseliny alendronové k dennímu užívání, od 

roku 2001 i ve formě tablet obsahujících 70 mg účinné látky k užívání 1x týdně. Denní 

forma alendronátu (10 mg) je od roku 2004 k dispozici i pod názvem Lindron (Krka). V 

roce 2005 byl trh obohacen o další týdenní formu alendronátu – Alendros 70 

(Zentiva).66 
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Risedronát 

Risedronát je indikován v těchto případech: 

Ø léčba potvrzené postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika vertebrálních 

fraktur a fraktur kyčelního kloubu 

Ø prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem osteoporózy 

Ø k udržení nebo nárůstu kostní hmoty u postmenopauzálních žen podstupujících 

dlouhodobou (déle než 3 měsíce) systémovou léčbu kortikosteroidy v dávkách 

odpovídajících 7,5 mg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu.23 

V České republice je risedronát registrován pod obchodním názvem Actonel, 

dostupný ve formě tablet s obsahem 5 mg sodné soli kyseliny risedronové (denní 

užívání), který je určen pro všechny výše uvedené indikace. Existuje také ve formě 

tablet s obsahem 35 mg sodné soli kyseliny risedronové (užívání 1x denně), které se 

používají pouze v indikaci léčby postmenopauzální osteoporózy. 

3.2.1.2. Raloxifen 

 Raloxifen je nesteroidní benzothiofen, který působí příznivě na kostní 

remodelaci. Má zřetelný inhibiční vliv na kostní resorpci a podněcuje její novotvorbu.15  

Patří mezi selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM). V závislosti 

na cílovém místě svého působení, mohou SERM na estrogenních receptorech působit 

jako agonisté nebo jako antagonisté. Výhodou raloxifenu oproti estrogenům je jeho 

oddělený účinek na kostní tkáň a na reprodukční tkáně. V kostní tkáni vykazuje 

raloxifen estrogenní agonismus, zatímco v reprodukčních tkáních působí 

antagonisticky. Tkáňová selektivita raloxifenu je dána existencí odlišných forem 

receptorů, koregulátorů a profilu specifických úseků cílové DNA v různých tkáních.18 

Endometrium zůstává při léčbě raloxifenem atrofické a nezvyšuje se riziko nádorového 

onemocnění dělohy.9 

 Výhodnou vlastností raloxifenu je jeho ochranný vliv na prsní žlázu. Váže se na 

estrogenní receptory a navozuje tvorbu korepresorů promotorů cílových genů v buňkách 

prsní žlázy.75 Tímto mechanismem významně snižuje riziko vzniku estrogen-

dependentních tumorů prsu u postmenopauzálních žen s osteoporózou.20 

 Dalším příznivým účinkem raloxifenu je jeho schopnost snižovat hladinu LDL 

cholesterolu.15 
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Raloxifen je určen pro dlouhodobou terapii osteoporózy. Vzhledem ke svým 

příznivým účinkům na kost a jiné tkáně je vhodným lékem zejména pro ženy do 70 let, 

které trpí osteoporózou a dále pro ženy, které po menopauze nemohou užívat 

hormonální přípravky (HRT je u nich kontraindikováno). Raloxifen je kontraindikován 

u žen s tromboembolickou chorobou (riziko trombembolie obdobné jako u HRT) a při 

alergii na raloxifen.73  

 V České republice je registrován pod obchodním názvem Evista. Přípravek je 

dostupný ve formě tablet s obsahem 60 mg raloxifenu hydrochloridu. Je indikován pro 

léčbu a prevenci osteoporózy u postmenopauzálních žen. 

3.2.1.3. Kalcitonin 

 Kalcitonin je polypeptid vylučovaný C-buňkami (parafolikulárními buňkami) 

štítné žlázy. Fyziologickou funkcí kalcitoninu je ochrana organismu před hyperkalcémií. 

Fyziologicky snižuje hladinu kalcia v krvi tím, že potlačuje resorpci kosti a zvyšuje 

vylučování vápníku močí.89 Je schopen blokovat jak bazální, tak stimulovanou 

osteoresorpci. Snižuje aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání redukuje jejich 

počet.74 Vazbou na receptory na povrchu osteoklastů dochází k inhibici sekrece 

proteolytických enzymů a protonové pumpy (H+-ATPázy) osteoklastů.89 Kalcitonin 

vykazuje také anabolický efekt na osteoblasty a tím mírně zvyšuje kostní novotvorbu.74 

 Velmi výhodnou vlastností kalcitoninu je také jeho analgetický účinek. Tento 

účinek lze klinicky využít především u pacientek s kompresivními frakturami 

obratlových těl. Pro vysvětlení mechanismu analgetického účinku existuje několik 

teorií. Jedním z mechanismů je uvolňování β-endorfinů a zvýšení jejich plazmatických 

hladin.74 Dalším možným mechanismem je blokáda produkce prostaglandinů nebo 

ovlivnění descendentních inhibičních serotoninergních drah.88 Hovoří se i o možné 

přítomnosti receptorů pro kalcitonin v CNS.74   

Kalcitonin se uplatňuje především u osteoporózy postmenopauzální, steroidní a 

imobilizační, tedy tam, kde je zrychlený kostní metabolický obrat. V našich 

podmínkách se v současné době pro terapii osteoporózy využívá lososí kalcitonin, který 

je až 50krát účinnější než lidský kalcitonin, zejména proto, že jeho účinek přetrvává 

déle.74 Kalcitonin je při styku s žaludeční sliznicí snadno denaturován, a proto je 

nezbytné podávat jej parenterálně (intranazální nebo subkutánní aplikace).71 Podává se 

zpravidla intranazálně (nosním sprejem) v dávce 200 IU denně, s výhodou večer před 
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ulehnutím. Injekční formy 50 IU nebo 100 IU se podávají s.c. nebo i.m., případně v 

pomalé i.v. infuzi fyziologického roztoku. Léčba je obvykle dlouhodobá a může trvat i 

několik let.74 

 V České republice jsou registrovány pouze přípravky s obsahem lososího 

kalcitoninu. Ve formě nosního spreje (pro intranazální podání) jsou dostupné tyto léčivé 

přípravky: Miacalcic nasal 200, Tonocalcin (100 nebo 200 IU calcitoninum salmonis), 

Osteodon (100 nebo 200 IU calcitoninum salmonis). Miacalcic 100 IU, 50 IU se 

podávají injekčně. 

3.3. Nežádoucí účinky 

3.3.1. Nežádoucí účinek a nežádoucí jev 

Nežádoucí účinek léku (NÚL) je podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 

definován jako jakákoli odezva na léčivo, která je škodlivá, nepředpokládaná a která se 

objevila u dávek běžně používaných u člověka k profylaxi, diagnóze nebo léčbě 

nemoci.24 Nežádoucí účinek tedy závisí na expozici léku a je způsoben pouze lékem. 

Nežádoucím jevem (NJ) se rozumí jakákoli nepříznivá změna zdravotního stavu 

postihující pacienta nebo subjekt hodnocení, i když není známo, zda je v příčinném 

vztahu k léčbě tímto přípravkem. Nežádoucí jev tedy nemusí záviset na expozici léku a 

může být způsoben mnoha vnitřními i vnějšími faktory (např. patologickým stavem, 

okolním prostředím, výživou, typem osobnosti).  

Každé hlášení NÚL je v podstatě kasuistika popisující NJ pozorované u 

pacienta, které mohly být způsobeny lékem podávaným v současnosti nebo v minulosti. 

O NÚL můžeme hovořit až v případě, že je testováním prokázána příčinná souvislost 

(asociace) mezi expozicí léku a výskytem pozorovaného jevu.83 

3.3.2. Predispoziční faktory pro vznik nežádoucích účinků 

 Faktory, které mají vliv na vznik nežádoucích účinků, souvisejí jak s vlastnostmi 

léku, tak i se stavem konkrétního pacienta.86,50 

Faktory související s vlastnostmi léku 

• Chemická struktura léčiva (určuje charakter účinku léčiva) 



 15

• Dávka a koncentrace léčiva 

• Vstupní cesta a eliminace léčiva z organismu 

• Užívání více léků současně (se stoupajícím počtem léků stoupá incidence NÚ a to 

synergisticky) 

Faktory související se stavem pacienta 

• Věk (se stoupajícím věkem se zvyšuje riziko NÚ) 

• Pohlaví (žena má menší distribuční objem, což může zvýšit riziko NÚ) 

• Zdravotní stav pacienta 

• Přítomnost jiných onemocnění (zejména onemocnění jater a ledvin) 

• Rasa 

• Genetické rozdíly (polymorfismus – např. rychlí a pomalí metabolizátoři některých 

léků) 

3.3.3. Typy nežádoucích účinků 

 Vzhledem k dávce léčiva a charakteru nežádoucích projevů rozlišujeme několik 

typů nežádoucích účinků: 

• Typ A (augmented = zvětšený) 

• Typ B (bizzare = neobvyklý) 

• Typ C (chronic, continuous = souvislý) 

• Další typy – typ D (delayed = opožděný), typ E (end of use = ukončení léčby) 

3.3.3.1. Nežádoucí účinky typu A 

Organismus každého jedince reaguje na lék zcela individuálně. Projevuje se to 

tak, že různé dávky mohou vyvolat stejný farmakologický účinek nebo že stejná dávka 

může vyvolat různé odpovědi organismu. Právě tyto interindividualní rozdíly jsou 

základem nežádoucích účinků typu A. Typ A lze charakterizovat jako vystupňovaný 

účinek léku. Jedná se nejčastěji o zvýšení hlavního terapeutického nebo jiného účinku 

farmaka. Můžeme jej předem odhadnout na základě znalosti farmakologie daného léku. 

Tyto nežádoucí účinky jsou závislé na dávce léčivé látky. Úprava dávky tedy snižuje 
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jejich výskyt a lze je vyvolat i experimentálně. Jejich incidence je relativně vysoká, do 

této skupiny řadíme asi 76% nežádoucích polékových reakcí nebo interakcí. 

 Příkladem nežádoucích účinků typu A je bradykardie při užívání beta-blokátorů, 

hemorrhagie vyvolaná antikoagulancii nebo deplece sodíku způsobená diuretiky.24,50 

3.3.3.2. Nežádoucí účinky typu B 

 Typ B můžeme popsat jako „reakci pacienta“. Řadíme sem nepředvídatelné, 

abnormální, často závažné a na dávce nezávislé reakce. Mohou být vyvolány různými 

imunopatologickými mechanismy nebo metabolickými odchylkami. Příčinou tkáňového 

poškození jsou nejčastěji reakce přecitlivělosti, např. anafylaktického a cytotoxického 

typu, poškození způsobená imunokomplexy a buněčné projevy oddálené přecitlivělosti.  

Do této skupiny patří i idiosynkrasie – abnormální metabolické reakce, které se 

objevují pouze u malé části populace. Jsou často geneticky podmíněné, jejich podstatou 

bývá geneticky determinovaný biochemický defekt, např. nedostatečná enzymová 

aktivita.  

 Příkladem nežádoucích účinků typu B je agranulocytóza, hepatotoxicita nebo 

anafylaktický šok.50 

3.3.3.3. Nežádoucí účinky typu C 

 Nežádoucí účinky typu C souvisí s kontinuální nebo opakovanou přítomností 

léčiva v organismu po delší dobu. V důsledku toho dochází k interferenci 

s homeostatickými mechanismy a následně k adaptaci organismu na přítomnost léčiva 

nebo k chronickému poškození organismu. 

 Adaptace se může manifestovat jako tolerance (postupné snižování účinku léčiva 

po opakovaném podání) nebo jako fyzická závislost, která se manifestuje pří náhlém 

vysazení léku jako tzv. syndrom z náhlého vysazení (withdrawal syndrom). V tomto 

případě se někdy hovoří o nežádoucích účincích typu E. (viz 3.3.2.4.) 

 Příkladem nežádoucího účinku typu C je chronické poškození organismu 

vedoucí k osteoporóze při užívání glukokortikoidů. 

3.3.3.4. Ostatní typy nežádoucích účinků 

 Nežádoucí účinky typu D (delayed = zpožděný) jsou takové, které se objevují až 

po delší době užívání léku. Jedná se většinou o případy dlouhodobých terapií některých 

onemocnění. Příkladem je vznik vaginálního karcinomu u žen, jejichž matky užívaly 
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během těhotenství diethylstilbestrol z důvodu hrozícího potratu. Dále vznik malignit, 

jež se mohou objevit i za několik let po léčbě imunosupresivy. 

 Nežádoucí účinky typu E (end of use = přerušení užívání léku) se objevují u 

některých léků v případech, když dojde k náhlému přerušení užívání tohoto léku. 

Řadíme sem rebound fenomén (návratová reakce), znovuobjevení se příznaků, pro než 

bylo léčivo podáno, ale v daleko intenzivnější míře. Příkladem je hypertenzní krize jako 

následek vysazení antihypertensiv.86  

3.3.4. Detekce a sledování nežádoucích účinků 

V průběhu klinických studií jsou většinou zachyceny pouze nejčastěji se 

vyskytující nežádoucí účinky (především typu A). Nežádoucí účinky typu B, které se 

objevují vzácněji a nebo jen u některé skupiny populace, nemusí být během těchto 

studií zaznamenány. Po zavedení léku na trh je tedy nezbytné stále monitorovat 

bezpečnost léku. Pro postmarketingový dohled lze využít: 

Ø Kasuistiky – představují každý popis případu (reakce pacienta na léčbu). Jedná 

se o velmi cenný informační zdroj. Jestliže existuje více podobných případů, 

vznikají soubory kasuistik, které mají oproti samotné kasuistice větší výpovědní 

sílu.  Kasuistiky publikované v odborných lékařských časopisech mohou být 

signálem k odhalení nových nebo velmi závažných nežádoucích účinků, 

především typu B. 

Ø Kohortové studie (cohort studies, longitudinal studies) – často prospektivní 

studie, které sledují v čase jevy vyskytující se u definované skupiny (kohorty) a 

porovnávají je s vlivem různých léčebných technologií, které se ve stejném 

časovém období u jedince vyskytují. Jejich výhodou je možnost sledovat několik 

jevů ve vztahu k expozici. Pokud sledujeme jev, který má nízkou incidenci 

výskytu, pak je nutné hodnotit dostatečně velkou kohortu. Tím se prodlužuje 

doba potřebná k získání výsledků (několik let) i finanční náklady. V těchto 

případech je výhodnější použít studii případů a kontrol. 

Ø Studie případů a kontrol (case-control studies) – liší se od kohortových studií 

rozdělením subjektů do jednotlivých skupin. Skupina jedinců, u kterých se daný 

jev vyskytuje (případy) a skupina jedinců, u kterých se daný jev nevyskytuje 

(kontrolní skupina). Obě skupiny jsou dále rozděleny na léčené (exponované) a 
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neléčené (neexponované) daným lékem. Díky této retrospektivní metodě lze 

určit incidenci nežádoucích účinků typu B a asociaci mezi lékem a chorobou. 

Ø Hlášení nežádoucích účinků lékařům a lékárníkům nebo lékaři a lékárníky.86,83 

3.4. Nežádoucí účinky antiresorpčních léčiv 

3.4.1. Bisfosfonáty 

Strukturální rozdíly mezi alendronátem a risedronátem ovlivňují nejen 

antiresorpční účinnost těchto léčiv, ale také charakter a míru nežádoucích účinků. 

Nejvíce sledované jsou nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt.34,35 

Ø Lanza a kol. sledovali 448 postmenopauzálních žen, kterým byl podáván 

alendronát (10mg/den) nebo risedronát (5mg/den) po dobu 2 týdnů. 

Endoskopické vyšetření ukázalo signifikantně vyšší výskyt žaludečních vředů 

při užívání alendronátu (13,2%) než při užívání risedronátu (4,1%).47 

Ø Thomson a kol. zaznamenali z hlediska výskytu žaludečních vředů významný 

rozdíl mezi skupinou užívající risedronát (5mg/den, n = 318) a skupinou 

užívající alendronát (10mg/den, n = 317). Žaludeční vředy byly zaznamenány u 

6% žen v risedronátové skupině a u 12,1% v alendronátové skupině.79 

Ø Miller a kol. porovnávali incidenci gastrointestinálních (GIT) obtíží u pacientů, 

kteří začali užívat alendronát nebo risedronát. Retrospektivní observační studie 

zahrnovala 6120 pacientů průměrného věku 76 let, 93% zúčastněných byly ženy. 

Během prvních 4 měsíců léčby byly GIT obtíže zaznamenány v alendronátové 

skupině u 8,2% pacientů a ve skupině risedronátu u 5,5% pacientů. Nezávisle na 

věku, pohlaví, dřívějším stavu GITu a počtu konkomitantních léků měla 

alendronátová skupina o 44% vyšší riziko GIT obtíží během léčby oproti 

risedronátové skupině. Analýza pacientů, u kterých se před léčbou nevyskytly 

podobné obtíže, ukázala také statisticky významný rozdíl mezi oběmi 

skupinami. Pacienti užívající alendronát měli o 49% vyšší riziko GIT obtíží 

během prvních 4 měsíců léčby.54 

Ø Kane a kol. zaznamenali vyšší výskyt GIT obtíží ve skupině léčené 

alendronátem oproti skupině, které byl podáván raloxifen. Po 4 měsících léčby 
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byly GIT obtíže zaznamenány v alendronátové skupině u 5,4% pacientů, v 

risedronátové skupině se tyto obtíže vyskytovaly u 3,4% pacientů.40 

3.4.1.1. Alendronát 

Projekt FIT (Fracture Intervention Trial) byl proveden jako dvě samostatné 

placebem kontrolované studie postmenopauzálních  žen. Byly z něj vyřazeny ženy, 

které prodělaly závažné erosivní onemocnění horní části gastrointestinálního traktu. 

Ø Black a kol. uvádějí výsledky studie FIT, podle kterých nebyly zjištěny žádné 

signifikantní rozdíly ve výskytu nežádoucích jevů (alendronát: 41,3% vs. 

placebo: 40,0%). Ve skupině užívající alendronát a kontrolní skupině užívající 

placebo se vyskytovaly podobné případy dráždění horní části trávícího traktu.14 

Ø I druhá placebem kontrolovaná studie FIT19 neprokázala statisticky významný 

rozdíl v celkovém výskytu obtíží mezi sledovanou skupinou a skupinou 

kontrolní (placebo). Signifikantní rozdíl nebyl pozorován ani u žen, které 

sekundárně přerušily užívání kvůli obtížím (alendronát: 9,9% vs. placebo: 

10,2%). 

 

Ø V další randomizované studii FOSIT (Fosamax International Trial) nebyly 

nežádoucí jevy na horní trávící trakt signifikantně rozdílné u žen užívajících 

alendronát ve srovnaní s placebem.60 

Ø Aki a kol. provedli multicentrickou, retrospektivní, non-placebo kontrolovanou 

studii, jejíž cílem bylo zhodnotit míru nežádoucích účinků alendronátu na horní 

část zažívacího traktu. Studie probíhala ve 26 centrech v 6 různých oblastech 

Turecka. Byla zaměřena na pacienty, kteří užívali alendronát (10mg/den) po 

dobu nejméně 6 měsíců bez přerušení. Vstupními kritérii byli: žena (věk méně 

než 80 let) po menopauze s BMD v oblasti bederní páteře (L1-4) nebo 

proximálního femuru pod -2 SD oproti průměrnému premenopauzálnímu BMD. 

Informace pro analýzu byly získány dotazníkovou metodou. Otázky byly 

rozděleny na dvě části, jedna se týkala bezpečnosti, druhá absorpce léčiva. 

Průměrný věk sledovaných žen byl 62,6 ± 8,6 let, 51,2% bylo ve věku mezi 60 a 

69 lety. Studie se účastnilo 759 žen. 

158 žen (20,8%) uvedlo po užívání alendronátu GIT potíže (nejčastějším 

příznakem byla nausea a bolest v epigastriu). 20,2% pacientek, které měly 



 20

obtíže, přerušilo užívaní a u 29,7% byla nutná dodatečná medikace k potlačení 

těchto obtíží. Ojediněle se vyskytla bolest kloubů či podráždění kůže. 

537 žen (71%) obdrželo písemnou informaci, jak správně užívat lék, aby byla 

zajištěna správná absorpce léčiva a tím i bezpečnost. Během užívání alendronátu 

93 pacientek (12%) porušilo alespoň jedno z pravidel týkající se bezpečnosti a 

73 pacientek (18,4%) nedodrželo pravidla ovlivňující absorpci. Nebyly však 

zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi potížemi v oblasti horní části 

GITu a opatřeními týkající se bezpečnosti. 

U pacientek, které užívaly další léky (antacida, inhibitory protonové pumpy a H2 

blokátory) se GIT potíže vyskytovaly významně častěji než u těch, které užívaly 

pouze alendronát.7 

 

Užívání alendronátu bylo často spojováno s esofagitidou a ulcerací jícnu.1 Bylo 

zjištěno že, pokud se podává jednou týdně, je možné tyto gastroesofageální potíže 

potlačit68 a zlepšit compliance a tím i efekt léčby. Pozitivní vliv na redukci těchto 

nežádoucích účinků by mohlo mít také potažení tablety enterosolventní vrstvou.29  

Ø Blümel a kol. ve své studii sledovali vliv enterosolventní vrstvy na výskyt 

nežádoucích účinků. Studie byla randomizovaná, dvojitě-zaslepená a probíhala 3 

měsíce. Účastnilo se jí 75 žen ve věku 45-59 let (průměrný věk 54,5 let) 

s hodnotou densitometrie -2,0 SD a nižší (T-skóre). Ženy byly náhodně 

rozděleny po 25 do tří skupin. Skupina A dostávala 10 mg alendronátu denně, 

skupina B 70 mg alendronátu jednou týdně a skupina C jednou týdně 

enterosolventní tabletu s obsahem 70 mg alendronátu. Současně byly všechny 

ženy suplementovány kalciem (500 mg/den). Na začátku studie a po 3 měsících 

byly zaznamenány nežádoucí účinky. Klinicky se pacientky projevovaly ve 

všech 3 skupinách podobně. Během studie z ní vystoupilo celkem 7 žen 

z různých důvodů. Z nežádoucích účinků, které byly spojeny s užíváním 

alendronátu, se nejčastěji vyskytovala pyróza (pálení žáhy). Studie prokázala 

nižší výskyt pyrózy a nauzey při týdenním užívání alendronátu (ve formě 

klasických tablet i enterosolventních). Ve skupině A si na pyrózu stěžovalo 7 

pacientek (28%), ve skupině B 3 ženy (12%) a 2 ženy (8%) ve skupině C. Bolest 

hlavy se vyskytla u jedné pacientky v každé skupině a nausea byla pozorována 

jen v jednom případě ve skupině B.16 
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Ø V Anglii byla provedena rozsáhlá observační studie, která byla zaměřena na 

běžnou klinickou praxi. Byli do ní zahrnuti všichni pacienti, kterým praktičtí 

lékaři předepsali alendronát v období od října 1995 do ledna 1997. Lékařům 

byly zaslány dotazníky (celkem 22 131 dotazníků). S účastí ve studii souhlasilo 

59,4% pacientů (13 135), pro neúplnost některých údajů byly některé dotazníky 

vyloučeny. Základní soubor zahrnoval 11 916 pacientů (89,1% žen a 10,4% 

mužů, 0,5% neuvedlo). Průměrný věk mužů byl 63,6±13,9 let a u žen 69,2±11,2 

let. Z nežádoucích jevů alendronátu se nejčastěji vyskytovaly GIT obtíže. 

Nejčastěji se vyskytly dyspeptické potíže, dále nausea/zvracení a abdominální 

bolesti. Dyspeptické obtíže zahrnovaly dyspepsii, esofagitidu, esofageální 

reflux, duodenitidu, gastritidu a pálení žáhy. Závažnější nežádoucí jevy 

(angioedém, erythema multiforme, hyperkalcémie a hypokalcémie) byly 

zaznamenány pouze v ojedinělých případech. Autoři studie dospěli k závěru, že 

alendronát je dobře snášen, ačkoli existuje riziko vzniku gastrointestinálních 

nežádoucích účinků jako esofagitida a jícnové vředy.13 

Ø Ettiger a kol.27 zjistili, že u každé třetí ženy užívající alendronát se vyskytly 

gastrointestinální nežádoucí jevy, což bylo v mnohem větší míře než uváděly 

předešlé klinické studie.14,49,81 Cílem této retrospektivní studie bylo určit míru 

výskytu nežádoucích jevů alendronátu na horní část GITu (ARD = acid-related 

upper gastrointestinal disorder) a také možné rizikové faktory. Bylo zahrnuto 

812 žen, které užívaly alendronát v období od října 1995 do října 1996. 

Průměrný věk žen byl 68,7 let. 12,3% žen vyhledalo kvůli ARD zdravotní péči. 

ARD zahrnovaly peptické vředy, žaludeční vředy, gastroesofageální refluxní 

chorobu jícnu, gastritidu, esofagitidu, dyspepsii, nauseu, zvracení a abdominální 

bolest.  Mimo žen, u kterých se obtíže vyskytly i před léčbou, ženy užívající 

alendronát navštívily lékaře kvůli GIT obtížím 1,6 krát častěji než ženy, které 

alendronát neužívaly. Riziko výskytu ARD stoupalo s věkem a dále se 

současným užíváním nesteroidních antiflogistik.27 

 

Alendronát je dostupný ve dvou dávkovacích schématech. V síle 10 mg, který se 

užívá 1x denně a v síle 70 mg, který se užívá jednou týdně. 

Ø Multicentrická, randomizovaná, zkřížená, otevřená studie zahrnující 287 

postmenopauzálních žen srovnávala alendronát 10mg jednou denně a 
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alendronát 70mg jednou týdně. Studie probíhala 9 týdnů (4 týdny pacientky 

dostávaly buď 10 mg nebo 70 mg, pak 1 týden pauza a poté došlo k výměně 

lékových režimů). Výsledky byly získány pomocí dotazníku (vyplnilo celkem 

272 žen). Z pacientek, které vyplnily dotazník, 253 žen dávalo přednost 

alendronátu v dávce 70 mg/1x týdně (86,4% vs. 9,2%). Většina pacientek také 

uvedla, že je pro ně výhodnější užívat alendronát ve formě 1x týdně než každý 

den (89,0% vs. 7,7%). Nežádoucí jevy byly pozorovány v obou skupinách. U 

30,7% pacientek, které užívaly alendronát 1x týdně (70 mg) a v případě denního 

užívání alendronátu (10 mg) se obtíže vyskytly u 30,0% žen. Mezi skupinami 

nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly.69  

Ø Další randomizovaná, kontrolovaná studie porovnávala účinnost a bezpečnost 

alendronátu 70 mg jednou týdně (519 pacientek) s 35 mg dvakrát týdně (369 

pacientek) a 10 mg jednou denně (370 pacientek). Této jednoroční studie se 

účastnilo 1258 postmenopauzálních žen, průměrný věk činil 66,5 let. Týdenní 

režim (70 mg) byl tolerován obdobně jako režim jednodenní (10 mg) s výskytem 

podobných nežádoucích jevů na horní část gastrointestinálního traktu.68 

3.4.1.2. Risedronát 

Podobně jako u alendronátu je pro prevenci nežádoucích účinků důležité 

dodržovat pokyny pro správné užití léku. Risedronát je nutno užít nalačno, zapít 

sklenicí čisté vody a zůstat minimálně 30 minut ve vzpřímené poloze. Jídlo, pití a další 

léky je také možné užít až po 30 minutách od užití risedronátu. Pokud je podán v jinou 

dobu než před snídaní, musí být podán 2 hodiny před nebo po příjmu potravy.2 

Ø Hamilton a kol. provedli dotazníkovou studii, jejíž cílem bylo určit prevalenci 

nežádoucích jevů a compliance pacientů s pokyny pro užívání risedronátu 

v běžné klinické praxi. Účastnilo se jí 219 žen (průměrný věk 65 let). Nežádoucí 

účinky byly zaznamenány u 38% žen, z toho největší podíl činily 

gastrointestinální obtíže. 21% žen mělo obtíže v horní části GITu. 

Gastointestinální obtíže se vyskytovaly v signifikantně větší míře u žen, které 

měly GIT potíže už před užíváním risedronátu (44% sledovaných). Kvůli 

obtížím přerušilo užívání risedronátu 19% žen. Pokyny pro správné užití 

risedronátu nedodržela jedna čtvrtina žen. Ty, které nezůstaly po užití 

risedronátu ve vzpřímené poloze, měly větší pravděpodobnost výskytu 

nežádoucích jevů a přerušení terapie. Více jak třetina pacientek, které 
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zaznamenaly NJ, přerušila užívání risedronátu a po určité době jej začala opět 

užívat. U téměř 50% těchto pacientek došlo k ústupu obtíží a risedronát opět 

tolerovaly.36 

Ø Boonen a kol. provedli analýzu údajů ze tří randomizovaných, dvojitě 

zaslepených a kontolovaných studií, které zahrnovaly postmenopauzální ženy 

starší 80 let (s průměrným věkem 83 let) a probíhaly od listopadu 1993 do 

května 1998. Pacientky byly suplementovány vápníkem (1000 mg/den), ženy 

s nízkou hladinou vitaminu D v krvi byly dále suplementovány vitaminem D (až 

500 IU/den). Léčená skupina užívající denně 5 mg risedronátu byla srovnávána 

s kontrolní skupinou užívající placebo. Výskyt esofagitidy (placebo 1,3% vs. 

risedronát 1,7%), žaludečních vředů (placebo 1,0% vs. risedronát 1,4%) a 

duodenálních vředů (placebo 0,6% vs. risedronát 0,4%) byl v obou skupinách 

nízký a obdobný. Incidence GIT obtíží a závažných GIT obtíží byla podobná 

v obou sledovaných skupinách, dokonce i u pacientek, které užívaly 

konkomitantně aspirin nebo NSAID, H2-blokátory nebo inhibitory protonové 

pumpy, nebo které GIT obtíže měly i v anamnéze.17 

Ø Adachi a kol. ve své randomizované, dvojitě zaslepené studii analyzovali 

toleranci risedronátu u 66 pacientek, které byly v minulosti léčeny alendronátem 

a které tuto terapii přerušily kvůli přítomnosti GIT obtíží. Ženy užívaly 

risedronát 5mg/den (35 žen, průměrný věk 65,2 let) nebo placebo (31 žen, 

průměrný věk 62,8 let) po dobu 3 měsíců. Celkový výskyt GIT obtíží byl 

srovnatelný v obou skupinách (placebo 19,4% vs. risedronát 20,0%). Risedronát 

byl tedy u žen, které netolerovaly alendronát, tolerován stejně dobře jako 

placebo.3 

3.4.2. Raloxifen 

Ø Pro posouzení bezpečnosti a nežádoucích účinků raloxifenu využili Grady a kol. 

data z čtyřleté, multicentrické, randomizované a dvojitě zaslepené studie MORE 

(Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation). Tato rozsáhlá studie zahrnovala 

7705 postmenopauzálních žen s osteoporózou ve věku od 31 do 80 let 

(průměrný věk 66,5 let). Ženy byly náhodně rozděleny do 3 skupin, byl podáván 

raloxifen v léčebných dávkách 60 mg/den nebo 120 mg/den nebo placebo. 

Během tříletého sledování bylo zjištěno, že ženy, které užívaly raloxifen, měly 
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vyšší riziko vzniku žilní trombembolické příhody (hluboká žilní trombóza, plicní 

embolie) ve srovnání se skupinou užívající placebo. Při užívání raloxifenu 

nebylo zjištěno zvýšené riziko vzniku šedého zákalu, chorob žlučníku, 

hyperplazie nebo rakoviny endometria.33  

Ø Davies a kol. porovnávali výskyt nežádoucích jevů u 2789 postmenopauzálních 

žen, kterým byl podáván raloxifen, placebo, HRT nebo samotný estrogen. Data 

pro studii byla získána z 8 randomizovaných, paralelních klinických studií s 

raloxifenem a z nich byly vytvořeny 3 databáze: placebem kontrolovaná, HRT-

kontrolovaná a estrogen-kontrolovaná. Z obtíží se ve skupině raloxifenu 

nejčastěji vyskytovaly návaly. Ženy, které užívaly raloxifen, měly mnohem 

častěji křeče nohou než ty, které dostávaly placebo. Počty pacientek, které 

přerušily léčbu obecně a vzhledem k nežádoucím jevům, se mezi databázemi 

významně nelišily. Z hlediska výskytu vaginálního krvácení či pocitu napětí 

v prsou, nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi skupinou žen, kterým bylo 

podáván raloxifen (60 mg/den) a skupinou kontrolní (placebo). Tyto nežádoucí 

jevy byly mnohem častěji uváděny u žen, které užívaly HRT nebo estrogeny. 

V porovnání s raloxifenem bylo ve skupině užívajícící HRT zaznamenáno 

významně více případů přerušení léčby kvůli obtěžujícímu vaginálnímu 

krvácení. Raloxifen nevyvolal žádné CNS obtíže.21 

Ø Kung a kol. ve své randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 

studii sledovali účinnost a bezpečnost raloxifenu u 968 zdravých 

postmenopauzálních asijských žen (průměrný věk 57 let). Léčené skupině byl 

podáván raloxifen v dávce 60 mg/den. Všechny ženy byly suplementovány 

kalciem a vitaminem D. Návaly (placebo 3,5% vs. raloxifen 5.6%) a křeče 

nohou (placebo 2,7% vs. raloxifen 4,13%) se vyskytovaly v obou skupinách bez 

významného rozdílu. Nebyly zaznamenány žádné případy venózní 

trombembolie.44 

Ø Kayser a kol. sledovali 1394 žen starších 60-ti let (průměrný věk 69 let), které 

začaly užívat raloxifen v dávce 60 mg/den (n = 331) nebo HRT-estrogeny (n = 

1063). Po dvouletém sledování dospěli k závěru, že pro dlouhodobou terapii je 

lépe snášen raloxifen. Ženy, které léčbu osteoporózy zahájily užíváním 

raloxifenu, měly o 25% menší riziko, že tuto léčbu přeruší, než ty, které užívaly 

HRT (estrogeny).41   
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3.4.3. Kalcitonin 

 V porovnání s intranasálním podáním kalcitoninu je u parenterální formy 

kalcitoninu porozován většinou mnohem častější výskyt vedlejších účinků. Injekční 

podání kalicitoninu může způsobit zčervenání, pálení v místě vpichu, nauseu a alergické 

reakce. Vedlejší účinky při intranasálním podání jsou převážně omezeny na lokální 

reakce (nasální kongesce a iritace).42 

Ø U šedesátileté ženy byly po podání kalcitoninu (nosním sprejem či intravenózně) 

pozorovány NJ jako rinitida, konjuktivitida a pocení. Testování ukázalo, že se 

jednalo o hypersensitivní reakci zprostředkovanou imunoglobuliny IgE 

(anafylaxe na kalcitonin).61 

Ø Studie porovnávající účinnost alendronátu a intranasální formy kalcitoninu 

zahrnovala 299 postmenopauzálních osteoporotických žen. Alendronát v dávce 

10 mg/den užívalo 118 žen, placebo (vzhledem srovnatelné s aledronátem) 58 

žen a 123 ženám byl podáván kalcitonin 200 IU po dobu jednoho roku. 

Nežádoucí jevy spojené s užíváním kalcitoninu (any drug-related adverse 

experiences) byly zaznamenány u 24,4% žen. Mezi nejčastěji uváděné 

nežádoucí jevy patřily iritace nosní sliznice (6,5% žen užívajících kalcitonin), 

epistaxe (4,9%) a rinitida (3,3%). K přerušení léčby kalcitoninem kvůli obtížím 

(drug-related AE) došlo u 8,1% žen.24 

Ø Ve studii provedené Adamim a kol., která sledovala účinnost a bezpečnost 

alendronátu (10 a 20 mg) a kalcitoninu (100 IU) u 286 postmenopauzálních žen, 

mělo obtíže při užívání kalcitoninu (drug-related AE) 10 žen ze 75 léčených 

kalcitoninem (13,3%), GIT obtíže pocítily 4 ženy (5,3%).5 

3.5. Nové trendy v léčbě osteoporózy 
Jelikož se osteoporóza stává závažným problémem zdravotní péče, hledají se 

nové možnosti její léčby. 

3.5.1. Nově registrované léky 

3.5.1.1. Teriparatid 

Teriparatid, rekombinantní lidský parathormon (rhPTH), je novým a velmi 

účinným léčivem. Jedná se v podstatě o aktivní fragment endogenního lidského 
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parathormonu obsahující aminokyseliny 1–34. Má velmi výrazný osteoanabolický 

účinek na rozdíl od fyziologicky produkovaného parathormonu. Při intermitentním 

podávání stimuluje kostní novotvorbu a následně celou kostní remodelaci. Teriparatid 

zvyšuje tvorbu osteoblastů a současně snižuje jejich apoptózu. To vede k vzestupu 

absolutního množství osteoblastů v kosti a zvýšené kostní formaci. Zlepšuje se i kostní 

mikroarchitektura. Maxima účinku je dosaženo po asi 12 měsících léčby.82 Po terapii 

teriparatidem výrazně klesá riziko vertebrálních fraktur o 65 % a těžkých vertebrálních 

fraktur až o 90 %.31  

Pro indikaci léčby osteoporózy je obvyklá denní dávka teriparatidu 20 µg, která 

je podávána subkutánně po dobu 18-ti měsíců. V České republice je teriparatid 

registrovaný pod názvem Forsteo. Terapie je finančně náročná, proto je určena 

především pro pacienty s těžkou osteoporózou, s vícečetnými frakturami a bez odpovědi 

na běžnou antiresorpční léčbu.45 Teriparatid se používá jen na vybraných pracovištích 

České republiky. 

3.5.1.2. Stroncium ranelát 

Stroncium ranelát je bivalentní sůl kyseliny ranelové obsahující dva atomy 

stroncia. Svým mechanismem účinku představuje lék s tzv. dualistickým účinkem na 

kostní metabolismus. Na jedné straně tlumí aktivitu osteoklastů (snižení kostní 

resorpce) a na straně druhé stimuluje replikaci a aktivitu osteoblastů (zvýšení kostní 

formace). Výhodou stroncium ranelátu je jeho snadné vstřebávání.72 Po perorálním 

podání se v gastrointestinálním traktu vstřebá zhruba 25-30% podaného množství 

stroncia, které se distribuuje především do kostní tkáně. Pokud je současně podáván 

vápník a hořčík, dochází k poklesu absorpce v GITu na polovinu. Důvodem jsou 

podobné mechanismy pro transport vápníku a hořčíku.62 

Ø Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie, které se 

účastnilo 5091 postmenopauzálních žen, prokázala snížení rizika 

nonvertebrálních zlomenin o 16% a zlomeniny krčku o 36% u pacientek s 

průměrným T-skóre –3,1 SD, přičemž v krčku femuru došlo k 8,2% nárůstu 

BMD.52 

Ø Další multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, 

provedená u 353 postmenopauzálních žen ve věku 45-78 let porovnávala 

účinnost a bezpečnost různých dávek stroncium ranelátu (0,5 g, 1 g a 2 g). Po 
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jedno- až dvouletém podávání stroncium ranelátu v dávce 2 g došlo k nárůstu 

BMD o 7,3% v bederní páteři a o 3,1% v krčku stehenní kosti ve srovnání s 

dávkou 1 g, kde byl nárůst o 4,5% a 1,4% ve stejné lokalizaci.53 

Ø Výskyt nežádoucích účinků v klinických studiích se nelišil od placeba. 

Nežádoucí účinky byly většinou mírné a přechodné. Nejčastěji se vyskytovaly 

nauzea a průjem, které byly obvykle zaznamenány na počátku léčby bez 

následného rozdílu mezi oběma skupinami. Léčba byla ukončována zejména pro 

nauzeu (1,3% u skupiny užívající placebo a 2,2% u skupiny se stroncium 

ranelátem).52,53 

3.5.1.3. Ibandronát 

Ibandronát (kyselina ibandronová) je antiresorpční léčivo patřící do skupiny 

aminobisfosfonátů 3. generace. Tato látka vykazuje selektivní účinek na kostní tkáň. 

Specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Od 

roku 1997 se ibandronát v České republice používá v indikaci léčby hyperkalcémie 

vyvolané nádorem s výskytem či bez výskytu metastáz (Bondronát), ale nově se 

používá i v další indikaci – léčba postmenopauzální osteoporózy (v září 2005 

registrován v EU). 

Ibandronát má podobné vlastnosti jako ostatní aminobisfosfonáty. Po perorálním 

podání se rychle absorbuje v horní části gastrointestinálního traktu a maximální 

plazmatické koncentrace je dosaženo během 0,5 až 2 hodin ve stavu nalačno.6 Podobně 

jako u ostatních aminobisfosfonátů je absorpce léčiva výrazně redukovaná v přítomnosti 

jídla. Biologická dostupnost je při podání kyseliny ibandronové se standardní snídaní 

snížena o 90 % ve srovnání s biologickou dostupností u lačných osob. Proto je nutné 

podávat ibandronát nalačno a minimálně další hodinu po užití léku nepřijímat potravu.25 

Účinnost ibandronátu byla potvrzena řadou klinických studií.39,55,70,78 

Perorálně podávaný ibandronát 

Ø BONE (iBandronate Osteoporosis vertebral fracture trial in North America and 

Europe) – jedná se o randomizovanou, placebem kontrolovanou studii zahrnující 

1964 postmenopauzálních žen ve věku 55-80 let. Pacientky byly rozděleny do 

skupin a dostávaly placebo nebo aktivní léčbu v dávce 2,5 mg ibandronátu 

denně nebo 20 mg obden po 24 dní každé 3 měsíce. Všechny pacientky byly 

suplementovány kalciem 500 mg a vitaminem D 400 IU. Denní podávání 2,5 mg 
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ibandronátu a intermitentní podávání 20 mg ibandronátu vedlo ke snížení rizika 

nové radiologicky potvrzené vertebrální zlomeniny o 62 % a 50 % ve srovnání 

s placebem.39 

Ø Jiná randomizovaná studie MOBILE měla za úkol stanovit účinek měsíčně 

podávaného ibandronátu na redukci rizika zlomenin. Analyzovala celkem 1609 

postmenopauzálních žen, které dostávaly buď 50 mg ibandronátu první den a 50 

mg druhý den studie, 100 mg nebo 150 mg ibandronátu měsíčně. Ke srovnání 

byla použita dávka 2,5 mg ibandronátu denně. Všechny pacientky byly 

suplementovány kalciem (500 mg) a vitaminem D (400 IU). Po 2 letech studie 

došlo k vzestupu BMD v oblasti lumbální páteře o 5%, 5,3%, 5,6% a 6,6% při 

podání 2,5 mg, 50 + 50 mg, 100 mg a 150 mg ibandronátu. V oblasti krčku 

femuru došlo také k nárůstu BMD ve všech dávkovacích schématech s největším 

nárůstem v režimu 150 mg ibandronátu. Studie tedy prokázala nejvyšší účinnost 

ibandronátu v dávce 150 mg měsíčně.55 

Intravenózně podávaný ibandronát 

Ø Studie, do které bylo zařazeno 629 postmenopauzálních žen, ukázala při užívání 

2 mg ibandronátu i.v. každé 3 měsíce zvýšení BMD v oblasti lumbální páteře o 

2,9% a v oblasti krčku stehenní kosti o 1,9% po 1 roce trvání léčby. Tento nárůst 

BMD byl doprovázen redukcí kostních markerů do premenopauzální úrovně.70 

Ø Studie, jejímž cílem bylo ověřit účinnou dávku i. v. ibandronátu, zahrnovala 126 

pacientek, které dostaly placebo nebo jedno ze 4 dávkovacích schémat (0,25 mg, 

0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg). Ibandronát byl podáván každé 3 měsíce. Po 12 

měsících trvání studie byl prokázán nárůst BMD v oblasti lumbální páteře o 

2,4%, 3,5%, 3,7% a 5,2% u pacientek užívajících 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg a 2 mg 

intravenózně podávaného ibandronátu. V oblasti krčku stehenní kosti došlo 

k signifikantnímu nárůstu BMD o 1,8 % (1 mg) a 2,9 % (2 mg).78 

Ø 1 395 žen ve věku 55-80 let, 5 a více let po menopauze, s osteoporózou. 

Pacientky dostávaly 2 mg i. v. ibandronátu každé 2 měsíce nebo 3 mg každé 3 

měsíce. Tyto dávkovací režimy byly porovnávány s 2,5 mg ibandronátu 

podávaného perorálně denně. Předběžná analýza po 1 roce trvání studie ukázala 

podstatný pokles koncentrace C-telopeptidu  kolagenu typu I (CTX), markeru 
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kostní resorpce, ve všech větvích studie a stejně tak i nárůst BMD, který byl 

srovnatelný s perorálním režimem.4 

Ibandronát je velmi dobře snášen. Bezpečnost ibandronátu byla posouzena v 

klinických studiích,26,55,64 kde výskyt nežádoucích účinků byl podobný jako u pacientek 

dostávajících placebo. 

Perorálně podávaný ibandronát byl v České republice zaregistrován k terapii 

postmenopauzální osteoporózy pod názvem Bonviva. Podává se v dávce 150 mg jednou 

za měsíc, což je výhodné především z hlediska nižšího výskytu nežádoucích účinků a 

vyšší compliance pacientů k léčbě. 

3.5.2. Léky v klinickém hodnocení 

3.5.2.1. Bisfosfonáty 

Zoledronát 

Intravenózně podávaný zoledronát, který byl původně určen k léčbě 

hyperkalcémie a kostních afekcí u maligních onemocnění, signifikantně zvyšuje denzitu 

kostního minerálu u postmenopauzálních žen. Výhodou by mělo být podávání 

zoledronátu jednou ročně v dávce 4 mg.22 

 

Z dalších bisfosfonátů byl zkoumán perorálně podávaný klodronát. 

Klodronát 

Ø Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie u 593 žen 

s postmenopauzální či sekundární osteoporózou  hodnotila perorální klodronát v 

dávce 800 mg denně. Léčba trvala 36 měsíců, u pacientek léčených klodronátem 

byl prokázán signifikantní nárůst BMD a pokles rizika zlomenin obratlů.51 

3.5.2.2. Nové generace selektivních modulátorů estrogenních receptorů (SERM) 

Mezi nové SERM patří lasofoxifen a bazedoxifen. Od těchto léčiv se očekávají 

výraznější antiresorpční účinky a od lasofoxifenu též účinek kardioprotektivní.48 

 3.5.2.3. AMG 162 (denosumab) 

 Denosumab je nově vyvinutá látka se zcela novým mechanismem účinku. Přes 

tzv. osu osteoprotegerin/RANKL/RANK zásadním způsobem ovlivňuje kostní 
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obrat.11,43,76 RANK (receptor activator of nuclear factor NF-κB) je receptor nacházející 

se na prekursorech osteoklastů a na zralých osteoklastech. RANKL (ligand pro RANK – 

receptor activator of nuclear factor NF-κB-ligand) je aktivátor, který se váže na RANK. 

Při vazbě RANKL na RANK dochází k diferenciaci a aktivaci osteoklastů a následnému 

zvýšení kostní resorpce. Osteoprotegerin (OPG) je peptid, který se kompetitivně váže s 

RANKL a inhibuje tak diferenciaci a aktivaci osteoklastů. AMG 162 (denosumab) je 

humánní monoklonální protilátka ze třídy imunoglobulinů IgG2, která se váže na 

RANKL podobným způsobem jako osteoprotegerin. Má však delší poločas než OPG. 

Je prokázáno, že denosumab snižuje kostní resorpci a zvyšuje denzitu kostního 

minerálu.11,76 Vliv dlouhodobého podávání denosumabu na BMD a na riziko fraktur u 

pacientek s postmenopauzální osteoporózou je prověřován klinickými studiemi.43,76 

3.5.2.4. Perorálně podávaný kalcitonin  

Uvažuje se o použití perorální formy kalcitoninu v léčbě postmenopauzální 

osteoporózy. Účinnost a bezpečnost perorálně podávaného kalcitoninu musí být ověřena 

příslušnými klinickými studiemi.57 

3.5.2.5. Inhibitory katepsinu K 

Katepsin K je enzym (proteáza), který odbourává kostní matrix v průběhu 

osteoklastické kostní resorpce. Inhibitory katepsinu K snižují osteoresorpci, aniž by, na 

rozdíl od bisfosfonátů, ovlivňovaly životnost osteoklastů.30 Vliv inhibitorů katepsinu K 

na denzitu kostního minerálu a riziko fraktur musí být rovněž prověřeno klinickým 

hodnocením.8 

3.5.2.6. Glukagon-like peptid-2 

Glukagon-like peptid-2 (GLP-2) je polypeptid odvozený od proglukagonu, 

prekursoru glukagonu. Aplikace GLP-2 v subkutánních injekcích signifikantně snižuje 

kostní resorpci.37,38 Vliv dlouhodobého podávání GLP-2 na denzitu kostního minerálu a 

riziko fraktur musí být rovněž prověřen klinickými studiemi. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. Metodika 
Tato diplomová práce je dílčí analýzou rozsáhlejšího projektu s názvem 

„Analýza farmakoterapie osteoporózy v běžné klinické praxi“ provedeného v roce 2004 

v České republice. 

4.1.1. Cíl projektu 

U žen léčených pro osteoporózu na různých typech pracovišť odborných lékařů 

Ø analyzovat farmakologickou léčbu osteoporózy a její vnímání pacientkami 

samotnými 

Ø určit prevalenci subjektivně vnímaných nežádoucích jevů u nejčastěji používaných 

antiosteoporotik 

Ø odhadnout míru lékové non-compliance u jednotlivých skupin antiresorpčních léčiv  

Zjistit a vzájemně porovnat znalosti o osteoporóze jak u osteoporotických 

pacientek, tak u žen pro osteoporózu dosud neléčených. 

4.1.2. Metodika projektu 

 Jednalo se o retrospektivní průřezovou studii. Sběr dat probíhal formou 

anonymního dotazníku. Dotazník byl předkládán ženám během doby čekání na 

vyšetření a byl určen k samostatnému vyplnění. V případě, kdy respondent nemohl 

vyplnit dotazník z jakéhokoli důvodu zcela samostatně, byly mu kladeny otázky ve 

stejném rozsahu i pořadí a zaznamenávány jeho odpovědi do formuláře dotazníku. 

Předpokladem provedení studie byla ochotná spolupráce lékařů a sester zúčastněných 

center. 

Centra 

Projekt byl realizován v 9 ambulancích České republiky, ve kterých jsou léčeny 

pacientky s osteoporózou. Jednalo se o: 

• poradenská pracoviště (PP) specializovaná pro léčbu osteoporózy (osteologické 

poradny; osteocentra)  -  v rámci fakultních nemocnic 

-  mimo fakultní nemocnice 
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• ambulance odborných lékařů (AOL), kde jsou sledováni pacienti 

s osteoporózou (revmatologické a ortopedické ambulance) 

Centra: Praha (2), Kralupy nad Vltavou (1), Pardubice (1), HK (4), Jihlava (1)   

Účastníci 

Po sobě jdoucí ženy, které souhlasily s účastí ve studii, tedy byly ochotné vyplnit 

předložený dotazník. Počet žen zahrnutých do studie v rámci jednoho pracoviště kolísal 

od 5 do 144.  

Požadavky na respondenty 

1. skupina - „léčená“ – pacientky splňující všechny tři následující požadavky: 

a) diagnostikovaná osteoporóza nebo osteopenie (údaj uvedl lékař na obálku, do 

které byl vložen vyplněný dotazník) 

b) minimálně druhá návštěva PP, AOL 

c) farmakologická léčba osteoporózy (včetně samotné suplementace kalciem a/nebo 

vitaminem D) 

2. skupina „kontrolní, srovnávací“ – pacientky přicházející na PP, AOL poprvé nebo 

ženy přicházející na denzitometrické vyšetření a pro osteoporózu léčeny dosud nebyly 

Struktura dotazníků 

Ø dotazník 1 (delší verze) – určen pro 1. skupinu žen (léčené pro osteoporózu) 

• základní údaje (věk, vzdělání, vlastní hodnocení zdravotního stavu, prodělané 

osteoporotické zlomeniny) 

• aspekty farmakoterapeutické (antiresorpční léky, suplementace kalciem a 

vitaminem D, délka a změny  farmakoterapie, subjektivně pozorované zlepšení 

stavu, lékové problémy – nežádoucí jevy, compliance) 

• znalosti o osteoporóze 

Ø dotazník 2 (kratší verze) – určen pro 2. skupinu žen (přicházející poprvé) 

• základní údaje 

• znalosti o osteoporóze 

Plná znění obou typů dotazníků jsou uvedena v příloze 1 a 2. 
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Příprava dotazníků 

• aspekty farmakoterapeutické 

a) vývoj dotazníku na základě předchozího dotazníkového šetření (120 

pacientů)85 a strukturovaného rozhovoru s osteoporotickými pacientkami (cca 

15 žen) 

b)  navržená verze byla zaslána lékařům zúčastněných center k připomínkování  

c) pilotáž dotazníku (20 pacientek) 

• test o osteoporóze - dotazník testového typu byl přeložen z anglického originálu58 

a) originální dotazník - byl vyvinut za účelem měření hloubky znalostí o 

osteoporóze a podroben psychometrické analýze. Je složen z 20 otázek, které 

mají uspokojivý index obtížnosti a rozlišení a pokrývají oblast základních 

informací o osteoporóze, rizikových faktorů, léčby a komplikací osteoporózy. 

Vždy pouze jedna odpověď je správná, u každé otázky má respondent možnost 

označit kategorii „nevím“.  

b) překlad - hlavní snahou bylo co nejvěrněji vystihnout smysl otázek a přitom 

zachovat jeho čtivost. Překlad byl konzultován s psychologem a odborníky na 

osteoporózu z praxe; byl rovněž zaslán lékařům zúčastněných center 

k připomínkování. 

Etické aspekty 

Provedení studie bylo schváleno Etickou komisí Farmaceutické fakulty UK dne 

23.1.2004 a etickými komisemi zúčastněných nemocnic. 

Deskriptivní statistika 

 Pro kategoriální proměnné uvádíme četnosti (počty pacientek) a validní procenta 

jak pro jednotlivé podskupiny studovaného souboru (skupina se SNJ a skupina bez SNJ) 

tak i pro základní soubor. Spojité proměnné charakterizujeme mediánem či 

aritmetickým průměrem. V některých případech je charakteristika spojité proměnné 

doplněna rozpětím hodnot. 

Analýza vztahů  

 Jelikož většina proměnných neměla normální (gaussovské) rozdělení, volili jsme 

pro statistické hodnocení zejména neparametrické testy. Abychom zjistili statisticky 
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významné rozdíly mezi analyzovanými podskupinami se SNJ a bez SNJ či odhalili 

případnou asociaci mezi dvěmi proměnnými (výskyt SNJ ve vztahu k věku, vzdělání, 

výskytu zlomeniny, zdravotnímu stavu, délce léčby, počtu konkomitantních léčiv, počtu 

vystřídaných antiresorpčních léčiv, informovanosti pacientek), použili jsme následující 

statistické testy: 

• chí kvadrát test – pro 2 dichotomické (kategoriální) proměnné 

• Mann-Whitney test – pro dichotomickou a spojitou (ordinální) proměnnou 

Všechny statistické analýzy byly provedeny v programu SPSS verze 12.0. 

Hodnota P < 0,05 byla považována za statisticky významnou. 

4.2 Výsledky 

4.2.1. Definice základního souboru 

Do studie byly zahrnuty ženy, které navštívily některé z výše uvedených center 

poprvé (nebyly dosud léčeny na osteoporózu či osteopenii) nebo pacientky již na 

osteoporózu léčené. Kritéria pro zařazení do studie jsou uvedena v metodické části. 

Pacientky byly požádány o vyplnění dotazníku během doby čekání na vyšetření. 

Se zařazením do studie souhlasilo 530 (87%) dotázaných žen.  

Celkem jsme tedy získali 530 vyplněných nebo částečně vyplněných dotazníků 

(341 léčená skupina/189 kontrolní skupina). Z celkového počtu byly vyřazeny 

dotazníky, u kterých nebyl dokončen test znalostí o osteoporóze (chybělo více než pět 

odpovědí). Získali jsme soubor 492 dotazníků (313/179). Z tohoto souboru jsme dále 

vyloučili ženy mladší 40-ti let, zůstalo 474 dotazníků (306/168).  

Jelikož byla naše analýza zaměřena na sledování subjektivně vnímaných 

nežádoucích jevů (SNJ) u antiosteoporotické medikace, byly analyzovány pouze ženy 

pro osteoporózu léčené. Ze skupiny léčených pacientek (N=306) jsme dále vyřadili ty, 

v jejichž dotazníku nebyla zodpovězena otázka týkající se současného léku na 

osteoporózu a/nebo výskytu obtíží. Tím jsme získali základní soubor pro analýzu obtíží 

zahrnující 272 žen.  
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Diagram 1. Postup výběru cílového souboru (základní soubor) pro analýzu obtíží s léky 
na osteoporózu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Charakteristiky základního souboru 

 V daném souboru pacientek jsme sledovali údaje demografické (věk, vzdělání), 

dále údaje související s osteoporózou (výskyt zlomeniny), její léčbou (délka léčby, léky 

na osteoporózu a obtíže spojené s jejich užíváním) a další. Plná znění dotazníků jsou 

uvedena v přílohách 1 a 2. 

U každé charakteristiky je vždy uveden počet pacientek, které na daný dotaz 

odpověděly a procenta v tabulkách jsou počítána ze zodpovězených otázek (validní %). 

 Věk pacientek se pohyboval v rozmezí od 42 do 82 let, průměrný věk činil 64,7 

let (medián 65 let). Tabulka 1 podává přehled o nejvyšším dosaženém vzdělání 

pacientek. Na dotaz odpovědělo 270 žen, což činí 99,3% ze základního souboru (ZS). 

Více než polovina dotázaných žen uvádí vzdělání středoškolské (52,2%), naopak 

Po sobě jdoucí ženy, 9 center 
S účastí  ve studii souhlasilo 530 (87 %) oslovených 

 (341 léčená sk./189 kontrolní sk.) 

N = 492 (313/179) 
Po vyloučení nedokončených testů znalostí 

N = 474 (306/168) 
Po vyloučení mladších 40ti let a dotazníků  

s chybějícím údajem o věku dotázané 

N = 300 
Léčená skupina 

Po vyloučení dotazníků s chybějícím údajem 
o současně užívaném léku na osteoporózu 

N = 272  
Skupina pro analýzu obtíží - základní soubor (ZS) 

Po vyloučení dotazníků s chybějícím údajem  
o výskytu obtíží s léky na osteoporózu 
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nejméně pacientek (11,1%) mělo vzdělání vysokoškolské. Ostatní kategorie byly 

vyrovnané, 18,9% uvádí vzdělání základní, 17,8% je vyučeno.  

   

Tab. 1. Stupeň dosaženého vzdělání pacientek 
údaj poskytlo 270 žen (99,3% ze základního souboru) 

vzdělání počet pacientek % pacientek 
(270=100%) 

základní 51  18,9 
vyučena 48  17,8 
SŠ 141  52,2 
VŠ 30  11,1 
 

Údaje o délce léčby osteoporózy, které uvedlo 268 pacientek (98,5% ze ZS) 

shrnuje tabulka 2. 66% pacientek bylo léčeno více než 2 roky, nejmenší podíl (14,2%) 

tvořila skupina, která uvedla dobu terapie kratší než 1 rok. 

   

Tab. 2. Délka terapie osteoporózy 
údaj poskytlo 268 žen (98,5% ze základního souboru)  

délka léčby počet pacientek % pacientek 
(268=100%) 

do 1 roku 38 14,2 
1-2 roky 53 19,8 
2-5 let 96 35,8 
více než 5 let 81 30,2 
 

Dále byla sledována přítomnost zlomeniny v anamnéze. Z 266 pacientek, které 

na otázku zodpověděly (97,8% ze ZS), jedna třetina (32,7%) prodělala dle vlastního 

sdělení jednu či více fraktur (tabulka 3).    

 

Tab. 3. Výskyt zlomeniny 
údaj poskytlo 266 žen (97,8% ze základního souboru) 

zlomenina počet pacientek % pacientek 
(266=100%) 

žádná 179 67,3 
1 nebo více 87 32,7 
 

Zajímalo nás také jak pacientky samy vnímají svůj zdravotní stav. Informaci 

nám poskytlo 268 pacientek, což činí 98,5% ze ZS. Na výběr měly ze 4 kategorií 

(tabulka 4).  Jako uspokojivý hodnotilo svůj zdravotní stav 53% žen, naopak jako 
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výborný jej označilo pouze 2,2% žen. Nejhůře se cítilo 13,1% pacientek, které 

ohodnotily svůj zdravotní stav jako špatný. 

 

Tab. 4. Subjektivně vnímaný celkový zdravotní stav 
údaj poskytlo 268 žen (98,5% ze základního souboru) 

zdravotní stav počet pacientek % pacientek 
(268=100%) 

velmi dobrý 6 2,2 
dobrý 85 31,7 
uspokojivý 142 53,0 
špatný 35 13,1 
 

4.2.3 Farmakoterapie  

Analyzovali jsme farmakoterapii osteoporózy včetně suplementace vápníkem 

a/nebo vitaminem D.  

Zajímal nás celkový počet léků indikovaných na osteoporózu, které pacientka 

vystřídala během léčby včetně léku, který užívá nyní (tabulka 5). Údaj o celkovém 

počtu vystřídaných léků nám poskytlo 264 žen (97,1% ze ZS). Průměrná hodnota činila 

1,2 antiresorpčních léků na jednu pacientku (medián 1 antiresorpční lék). Antiresorpční 

léky jsme definovali jako léky, které zasahují do procesu remodelace kosti tím, že 

snižují resorpci kosti. Mezi antiresorpční léky patří (mimo HRT) bisfosfonáty 

(alendronát a risedronát), selektivní modulátory estrogenních receptorů (raloxifen) a 

kalcitonin. 

Analyzovali jsme také množství současně užívaných léků (konkomitantní 

farmakoterapie) vázaných na lékařský předpis (mimo léků na osteoporózu). Jejich počet 

se pohyboval v rozmezí od 0 do 20 různých léčivých přípravků (tabulka 5). Na dotaz 

zodpovědělo 263 žen (96,7% ze ZS). Na jednu pacientku průměrně připadalo 2,8 léků 

(medián 2 léky). 

 

Tab. 5. Kvantitativní hodnocení farmakoterapie ve sledovaném souboru: antiresorpční 
léky (alendronát, risedronát, raloxifen, kalcitonin) a konkomitantní farmakoterapie 

počet léků Léky minimum maximum průměr 
antiresorpční (vystřídané během léčby osteoporózy 
včetně současného léku; mimo HRT)  0 4 1,2 

ostatní na vázané lékařský předpis *  0 20 2,8 
* mimo léčiv na osteoporózu 
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Tabulka 6 podavá přehled o současné medikaci na osteoporózu. Odpověď na 

tuto otázku byla kritériem pro zařazení do základního souboru, proto je hodnoceno 

všech 272 žen (100% ze ZS). 130 žen (47,8%) v době studie užívalo bisfosfonáty, z 

toho 81 pacientek (29,8%) alendronát, 46 žen (16,9%) risedronát a 3 ženy (1,1%) je 

dále nespecifikovaly. Nejmenší podíl činily ženy léčené kalcitoninem (8,8%). 85 

pacientek (31,3%) v době provádění studie neužívalo pro terapii osteoporózy žádný 

antiresorpční lék (mimo HRT). 

 

Tab. 6. Přehled současné medikace na osteoporózu (antiresorpční léky) 
údaj poskytlo 272 žen (základní soubor) 

antiresorpční lék počet pacientek % pacientek 
(272=100%) 

alendronát 81 29,8 
risedronát 46 16,9 
bisfosfonát – nespecifikováno 3 1,1 
raloxifen 31 11,4 
lososí kalcitonin 24 8,8 
risedronát + kalcitonin 2 0,7 
žádné (mimo HRT) 85 31,3 
 

 

 Tabulky 7 a 8 ukazují, jaké procento pacientek užívalo přípravky s vápníkem 

a/nebo vitamin D. Z tabulek vyplývá, že 208 (78,8%) pacientek bylo suplementováno 

kalciem (údaj poskytlo 264 žen, což činí 97,1% ze ZS) a 164 (63,1%) žen vitaminem D 

(údaj poskytlo 260 žen, což činí 95,6% ze ZS). 

 

Tab. 7. Suplementace vápníkem 
údaj uvedlo 264 žen (97,1% ze základního souboru) 
užívající 
vápník počet pacientek % pacientek 

(264=100%) 
ano 208 78,8 
ne 56 21,2 
 

 

Tab. 8. Suplementace vitaminem D 
údaj uvedlo 260 žen (95,6% ze základního souboru) 

užívající vit. D počet pacientek % pacientek 
(260=100%) 

ano 164 63,1 
ne 96 36,9 
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4.2.4. Subjektivně vnímané nežádoucí jevy 

4.2.4.1. Prevalence subjektivně vnímaných nežádoucích jevů v základním souboru 

V této části jsme se pokusili zjistit, zda některý z léků na osteoporózu vyvolal u 

pacientek obtíže. Tyto obtíže nelze považovat za nežádoucí účinky konkrétního léku, 

protože nebylo prokázáno, že tento stav vyvolal přímo lék (přímá asociace). Jednalo se 

vždy o hodnocení pacientky, a proto jsme zavedli termín subjektivně vnímané 

nežádoucí jevy (SNJ). 

V případě, že pacientka uvedla, že některý lék u ní vyvolal obtíže, zajímalo nás, 

jaký lék to byl a jaký typ obtíží vyvolal. SNJ se vyskytly celkem u 65 pacientek, které 

tvoří 23,9% ze základního souboru (viz tabulka 9). 

 

Tab. 9. Výskyt subjektivně vnímaných nežádoucích jevů (SNJ) při užívání léčiv na 
osteoporózu, údaj poskytlo 272 žen (100% ze základního souboru) 

výskyt SNJ počet pacientek % pacientek 
(272=100%) 

ano 65 23,9 
ne 207 76,1 
 

Sledovali jsme zkušenost pacientek s jednotlivými antiresorpčními léky (viz 

tabulka 15). Zkušenost s určitým lékem jsme definovali jako současné nebo dřívější 

užívání daného léku. Zaměřili jsme se na skupiny pacientek se zkušeností s 

alendronátem, risedronátem, raloxifenem a kalcitoninem.  

 

Kategorie obtíží, které pacientky mohly označit byly: zažívací (GIT), alergie 

(nesnášenlivost), křeče nohou, návaly či jiné. Nejčastěji uváděnými byly potíže 

gastrointestinální. Setkalo se s nimi 16,5% pacientek (viz tabulka 10).  

   

Tab. 10. Výskyt GIT SNJ při užívání léčiv na osteoporózu 
údaj poskytlo všech 272 žen (100% ze základního souboru) 

výskyt GIT SNJ počet pacientek % pacientek 
(272=100%) 

uvádí 45 16,5 
neuvádí 227 83,5 
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4.2.4.1. Charakteristika podskupin s obtížemi a bez obtíží 

 V této části jsme se snažili porovnat skupinu žen, které uvedly výskyt obtíží 

s léky na osteoporózu, se skupinou žen, u kterých se žádné obtíže při užívání léčiv na 

osteoporózu neobjevily. Základní soubor opět zahrnoval 272 žen. Výskyt obtíží byl 

zaznamenán u 65 žen, ty tvořily skupinu se SNJ. Zbývajících 207 žen bylo zařazeno do 

skupiny bez obtíží (skupina bez SNJ). Charakteristiky jednotlivých skupin jsou uvedeny 

v tabulkách 11 a 12. 

 

 

Tab. 11. Charakteristiky skupiny pacientek s obtížemi způsobenými léky na 
osteoporózu (skupina se SNJ) a skupiny bez obtíží (skupina bez SNJ) 

charakteristika základní soubor 
(N=272) 

skupina se SNJ 
(N=65) 

skupina bez SNJ 
(N=207) 

průměrný věk (roky) 64,7 64,9 64,6 
stupeň vzdělání 
základní (%) 
vyučena (%) 
středoškolské (%) 
vysokoškolské (%) 
 
typ vzdělání 
zdravotnické (%) 
jiné (%) 

N=270 
18,9 
17,8 
52,2 
11,1 
 
N=208 
17,3 
82,7 

N=64 
20,3 
20,3 
51,6 
7,8 
 
N=56 
19,6 
80,4 

N=206 
18,4 
17,0 
52,4 
12,1 
 
N=152 
16,4 
83,6 

zdravotní stav (subj.) 
velmi dobrý (%) 
dobrý (%) 
uspokojivý (%) 
špatný (%) 

N=268 
2,2 
31,7 
53,0 
13,1 

N=63 
0 
20,6 
63,5 
15,9 

N=205 
2,9 
35,1 
49,8 
12,2 

výskyt zlomeniny  
ano (%) 
ne (%) 

N=266 
32,7 
67,3 

N=65  
30,8 
69,2 

N=201 
33,3 
66,7 

bolest před léčbou 
1–5 (min-max), průměr 

N=257 
3,04 

N=63 
3,16 

N=194 
3,00 

zlepšení bolesti 
průměr 

N=244 
0,62 

N=58 
0,47 

N=186 
0,67 
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Tab. 12. Léčba osteoporózy a konkomitantní farmakoterapie skupiny pacientek 
s obtížemi způsobenými léky na osteoporózu (skupina se SNJ) a skupiny bez obtíží 
(skupina bez SNJ) 

charakteristika základní soubor 
(N=272) 

skupina se SNJ 
 (N=65) 

skupina bez SNJ 
 (N=207) 

délka léčby osteoporózy 
do 1 roku (%) 
1-2 roky (%) 
2-5 let (%) 
více než 5 let (%) 

N=268 
14,2 
19,8 
35,8 
30,2 

N=65 
12,3 
10,8 
47,7 
29,2 

N=203 
14,8 
22,7 
32,0 
30,5 

počet antiresorp. léčiv+ 
průměr (medián) 

N=264 
1,2 (1) 

N=64 
1,6*** (2) 

N=200 
1,1 (1) 

suplementace vápníkem 
ano (%) 
ne (%) 

N=264 
78,8 
21,2 

N=64 
82,8 
17,2 

N=200 
77,5 
22,5  

suplementace vit.D 
ano (%) 
ne (%) 

N=260 
63,1 
36,9 

N=62 
66,1 
33,9 

N=198 
62,1 
37,9 

počet konkomitantních 
léčiv++ průměr (medián) 

N=263 
2,8 (2) 

N=63 
3,1 (2) 

N=200 
2,7 (2) 

+ antiresorpční léčiva vystřídaná během léčby osteoporózy (mimo HRT) 
++ mimo OTC a léků na osteoporózu 
 *** P<0,001 
  

 Bolest byla hodnocena podle stupnice hodnot od 1 do 5. Hodnota 1 znamenala 

žádná bolest, hodnota 3 střední bolest a hodnota 5 silná bolest. Pacientky hodnotily 

bolest před léčbou a bolest během léčby. Z rozdílu těchto dvou hodnot byla vypočítána 

proměnná zlepšení bolesti. 

 

Statisticky významný rozdíl mezi podskupinami byl pouze v počtu vystřídaných 

antiresorpčních  léčiv (Mann-Whitney test; P<0,001). 

 

Dále jsme hodnotili, kde pacientky získaly informace o léčivech na osteoporózu 

(tabulka 13). U této otázky mohli respondenti označit i více odpovědí.  

Zdroje informací byly rozděleny na zdravotníky (lékař, lékárník, zdravotní 

sestra) a na ostatní zdroje: literatura (odborná lit., noviny, časopisy), příbalový leták, 

média (rozhlas, televize), jiné zdroje. Maximální počet zdrojů (celkově), které pacientka 

uvedla, činil 3 zdroje. Minimální počet zdrojů (celkově), které pacientka uvedla, činil 1 

zdroj. 
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Tab. 13. Znalosti a informovanost pacientek o osteoporóze ve skupině pacientek 
s obtížemi způsobenými léky na osteoporózu (skupina se SNJ) a skupiny bez obtíží 
(skupina bez SNJ) 
Informační zdroje: zdravotníci (lékař, lékárník, zdravotní sestra) a ostatní zdroje 
(odborná literatura, časopisy, příbalový leták, média, jiné zdroje) 
charakteristika základní soubor 

(N=272) 
skupina se SNJ 
(N=65) 

skupina bez SNJ 
 (N=207) 

test znalostí OPQ 
body (průměr) 

N=272 
6,79 

N=65 
7,85 

N=207 
6,46 

informace o léku na 
osteoporózu 
počet zdrojů celkem$ 

(průměr) 
zdravotníci$$ (průměr) 
ostatní zdroje$$ (průměr) 

N=269 
 
 
1,43 
0,96 
0,47 

N=65 
 
 
1,46 
0,96 
0,52 

N=264 
 
 
1,42 
0,97 
0,45 

$ minimum 1 zdroj, maximum 3 zdroje 
$$ minimum žádný zdroj, maximum 2 zdroje 
 

 Nenalezli jsme statisticky významný rozdíl ve znalostech (dle dotazníku OPQ) 

či informovanosti o osteoporóze mezi podskupinami se SNJ a bez SNJ. 

4.2.4.3. Prevalence subjektivně vnímaných nežádoucích jevů u jednotlivých 

antiresorpčních léků 

V tabulce 14 jsou popsány charakteristiky pacientek rozdělených do skupin 

podle zkušeností s jednotlivými antiresorpčními léčivy, tj. s alendronátem, 

risedronátem, raloxifenem a kalcitoninem. 

 

Tab. 14. Charakteristiky pacientek rozdělených do skupin dle zkušeností s 
antiresorpčními léčivy 

charakteristika alendronát 
(N=115) 

risedronát 
(N=54) 

raloxifen 
(N=39) 

kalcitonin 
(N=55) 

průměrný věk (roky) 65,3 66,0 65,3 65,1 
zdravotní stav (subj.) 
velmi dobrý nebo dobrý (%) 
uspokojivý (%) 
špatný (%) 

 
34,5 
54,0 
11,5 

 
31,5 
53,7 
14,8 

 
42,1 
52,6 
5,3 

 
16,4 
58,2 
25,5 

délka léčby osteoporózy 
do 1 roku (%) 
1-2 roky (%) 
2-5 let (%) 
více než 5 let (%) 

 
8,0 
15,9 
35,4 
40,7 

 
9,3 
20,4 
38,9 
31,5 

 
17,9 
23,1 
43,6 
15,4 

 
12,7 
16,4 
34,5 
36,4 

počet konkomitantních 
léčiv++ (průměr) 2,7 2,8 2,3 3,5 
++ mimo OTC a léků na osteoporózu 
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 Prevalence SNJ odráží počet pacientek, které uvedly obtíže s antiresorpčním 

lékem. Do počtu všech pacientek stěžujících si na obtíže byly zahrnuty i ty, které své 

obtíže dále nespecifikovaly. Denominátorem byl počet pacientek, které uvedly 

zkušenost s daným antiresorpčním lékem. 

Vzorec pro výpočet prevalence SNJ u léku X: 

Počet pacientek, které si stěžovaly na obtíže s lékem X 
--------------------------------------------------------------------- =  prevalence SNJ 
    Počet pacientek, které uvedly zkušenost s lékem X 

 

Tabulka 15 ukazuje, jaká je prevalence SNJ u antiresorpčních léků používaných 

pro léčbu postmenopauzální osteoporózy, tj. alendronátu, risedronátu, raloxifenu a 

kalcitoninu v základním souboru. 

U jednotlivých antiresorpčních léků jsme sledovali výskyt potíží celkově a dále 

jaké procento tvoří GIT obtíže. 

 

Tab. 15. Prevalence subjektivně vnímaných nežádoucích jevů (SNJ) u antiresorpčních 
léčiv v základním souboru 272 pacientek. Denominátorem je počet pacientek, které 
uvádějí zkušenost s daným antiresorpčním lékem 

Užívají (počet pac.) SNJ celkově GIT SNJ léčivo nyní dříve 
zkušenost s lékem 

(počet pac.) počet % počet % 
alendronát  81 34 115 17 14,8 16 13,9 
risedronát  48 6 54 7 13,0 2 3,7 
raloxifen 31 8 39 7 17,9 2 5,1 
kalcitonin 26 29 55 6 10,9 1 1,8 

 

Zkušenost s alendronátem jsme zaznamenali u 115 pacientek (81 žen jej užívá 

nyní, 34 jej užívalo dříve). SNJ byly uvedeny u 17 pacientek (14,8%), GIT obtíže v 16 

případech (13,9%).  

Risedronát byl v terapii osteoporózy užit celkem v 54 případech (48 žen jej 

užívá nyní, 6 žen užívalo dříve). U 7 žen (13,0%) se objevily SNJ, z toho GIT potíže 

uvedly 2 ženy (3,7%).  

S raloxifenem mělo zkušenost 39 pacientek (31 žen jej užívá nyní, 8 žen užívalo 

dříve). SNJ zaznamenalo 7 žen (17,9%), GIT potíže měly 2 pacientky (5,1%). 

S užíváním kalcitoninu mělo zkušenost celkem 55 žen (26 žen ho užívá nyní, 29 

žen ho užívalo v minulosti). SNJ potíže byly zaznamenány u 6 žen (10,9%), GIT potíže 

měla 1 pacientka (1,8%). 
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4.2.4.4. Charakteristika subjektivně vnímaných nežádoucích jevů u jednotlivých 

antiresorpčních léků  

BISFOSFONÁTY 

• Alendronát 

Výskyt obtíží při užívání alendronátu uvedlo celkem 17 pacientek. 1 pacientka, 

která užívala alendronát a současně byla suplementována vápníkem, uvedla GIT obtíže. 

Pro další analýzu jsme od této pacientky neměli dostatek údajů, proto jsme dále 

hodnotili pouze 16 pacientek, které své obtíže dále specifikovaly. 

V dále hodnocené skupině bylo zaznamenáno celkem 18 případů SNJ, které 

uvedlo 16 pacientek. Samotné GIT obtíže uvedlo 13 žen, alergie (nesnášenlivost) 1 

žena, GIT + alergie 1 žena a GIT + křeče 1 žena. Celkový počet SNJ (18) byl brán jako 

celek (100%). GIT obtíže, které pocítilo celkem 15 pacientek, tedy činily 83% všech 

případů SNJ (graf 1).   

 

Graf 1. Typy obtíží při užívání alendronátu 
16 pacientek uvedlo 18 případů SNJ (18=100%) 

Výskyt SNJ u alendronátu

83,3%

16,7%

GIT
ostatní

 
 

Sledovali jsme, zda potíže, které se při užívání alendronátu objevily, vedly 

k přerušení terapie (tabulka 16). Údaj poskytlo 13 žen (81,2% ze 16 žen). K úplnému 

vysazení léku došlo u 12 pacientek (92,3% z 13-ti žen, které údaj uvedly).  

Analyzovali jsme také,  zda se obdobné potíže u pacientky vyskytovaly před 

užíváním alendronátu. Obdobnými potížemi rozumíme potíže podobné těm, které 

pacientka uvedla při užívání daného léku. S obdobnými potížemi před užíváním 
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alendronátu se nesetkalo 8 žen (50%), občas se vyskytly u 5 žen (31,25%), 1 žena 

(6,25%) se s nimi setkala často a 2 ženy (12,5%) tento údaj neuvedly. 

Tab. 16. Úplné vysazení alendronátu při výskytu obtíží 
údaj poskytlo 13 žen (13=100%) 
definitivní 
vysazení počet pacientek % pacientek 

ano 12 92,3 
ne 1 7,7 
 

 Zajímalo nás také, zda u pacientek došlo ke změně terapie. Alendronát nadále 

užívají 3 pacientky (18,7%), 3 pacientky (18,7%) jsou nyní léčeny risedronátem, 3 

pacientky (18,7%) kalcitoninem a u 1 pacientky (6,2%) byla pro terapii osteoporózy 

použita kombinace risedronát + kalcitonin. 6 pacientek (37,5%) nyní neužívá žádný 

antiresorpční lék (užívají pouze vápník a/nebo vitamin D).  

• Risedronát 

Obtíže se vyskytly u 7 pacientek, ale jen 6 uvedlo, o jaký typ obtíží se jednalo. 

Graf 2 ukazuje poměrné zastoupení jednotlivých typů obtíží v celém souboru SNJ u 

risedronátu. GIT obtíže byly zaznamenány u 2 žen (33,3%), u 1 ženy (16,7%) se 

vyskytly návaly a 3 ženy (50%) uvedly jiný typ obtíží.   

Graf 2. Typy obtíží při užívání risedronátu 
6 pacientek uvedlo 6 případů SNJ (6=100%) 

Výskyt SNJ u risedronátu

50,0% 33,3%

16,7%

GIT
návaly
jiné

 

 Obdobné potíže před užíváním risedronátu nikdy nepocítily 3 ženy (50%), 

vyjímečně se objevily u 1 ženy (16,7%), 1 žena (16,7%) se s nimi setkala občas a 1 žena 

(16,7%) tento údaj neuvedla.  



 46

Tabulka 17 ukazuje, že u 3 žen (50%) vedly obtíže k úplnému přerušení užívání 

risedronátu.  

Tab. 17. Úplné vysazení risedronátu při výskytu obtíží 
údaj poskytlo 6 žen (6=100%) 
definitivní 
vysazení počet pacientek % pacientek 

ano 3 50,0 
ne 3 50,0 

Risedronát stále užívají 2 ženy (33,3%), u ostatních byla změněna terapie. 2 

ženy (33,3%) jsou nyní léčeny alendronátem, 1 ženě (16,7%) je nyní podáván kalcitonin 

a 1 žena (16,7%) nyní žádný antiresorpční lék neužívá. 

RALOXIFEN 

 U 7 žen se při jeho užívání vyskytly obtíže. Pouze 4 pacientky tyto obtíže dále 

specifikovaly. 

V grafu 3 je popsán výskyt SNJ u těchto žen. U 2 žen byly pozorovány GIT 

obtíže, 1 žena uvedla GIT obtíže + křeče a 1 žena pouze křeče. Celkem jsme tedy 

zaznamenali 5 případů SNJ, které uvedly 4 ženy. GIT obtíže se vyskytovaly v 60% 

případů a křeče činily 40%. 

  

Graf 3. Typy obtíží při užívání raloxifenu 
4 pacientky uvedly 5 případů SNJ (5=100%) 

Výskyt SNJ u raloxifenu

60,0%40,0%

GIT
křeče
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 K úplnému vysazení raloxifenu došlo u 1 pacientky (25%). Obdobné potíže před 

užíváním raloxifenu se nikdy nevyskytly u 2 žen (50%), občas je pocítila 1 žena (25%) 

a u 1 ženy (25%) se vyskytovaly často. 

  

Tab. 18. Úplné vysazení raloxifenu při výskytu obtíží 
údaj poskytly 4 pacientky (4=100%) 
definitivní 
vysazení počet pacientek % pacientek 

ano 1 25 
ne 3 75 
   

 Ke změně terapie došlo pouze u 1 ze 4 pacientek, tzn. 3 ženy (75%) dále užívají 

raloxifen, 1 žena  (25%) je nyní léčena alendronátem. 

KALCITONIN 

 Ve skupině, která měla zkušenost s kalcitoninem, bylo 6 žen, které uvedly 

výskyt obtíží. U 5 z nich jsme měli k dispozici podrobnější údaje. Jak vidíme z grafu 4, 

nejčastějším typem obtíží byly alergické reakce, uvedly je 3 ženy (60%). GIT obtíže se 

vyskytly u 1 ženy (20%) a 1 žena (20%) uvedla jiný typ obtíží. 

 

Graf 4. Typy obtíží při užívání kalcitoninu 
5 pacientek uvedlo 5 případů SNJ (5=100%) 

Výskyt SNJ u kalcitoninu

20,0%

60,0%

20,0%

GIT
alergie
jiné

 
  

 Před užíváním kalcitoninu se potíže nikdy neobjevily u 4 žen (80%), u 1 ženy 

(20%) se vyskytovaly občas. Kvůli výskytu obtíží přestalo užívat kalcitonin všech 5 žen 

(tabulka 19). 
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Tab. 19. Úplné vysazení kalcitoninu při výskytu obtíží 
údaj uvedlo 5 pacientek (5=100%) 
definitivní 
vysazení počet pacientek % pacientek 

ano 5 100 
ne 0 0 
  

 Žádná z 5-ti žen, které měly obtíže, nyní neužívá kalcitonin. 3 ženy (60%) 

užívají alendronát, 1 žena (20%) risedronát a 1 žena (20%) neužívá žádný antiresorpční 

lék. 

4.3. Diskuse 

4.3.1. Obecný úvod 

Osteoporóza představuje chronické onemocnění, jehož léčba je dlouhodobá, 

v některých případech i celoživotní. Aby bylo dosaženo cílů léčby osteoporózy (snížení 

rizika zlomenin, zlepšení kvality života), je nutná spolupráce pacienta. Poučený a 

dostatečně informovaný pacient může vnímat více svoji chorobu, porozumět ji. Tento 

fakt může pozitivně ovlivnit compliance pacienta a tím i zefektivnit léčbu osteoporózy. 

Jedním z faktorů, který může compliance léčby osteoporózy negativně ovlivnit, jsou 

nežádoucí účinky léku (NÚL), respektive nežádoucí jevy (NJ), jelikož obtíže 

pociťované pacientem nemusí být nutně způsobeny lékem, i když pacient spatřuje 

příčinu obtíží právě v užívaném léku. V naší práci proto používáme termín subjektivně 

vnímané nežádoucí jevy (SNJ). Pokud jsou tyto SNJ obtěžující a nepříjemné, může dojít 

k tomu, že je léčba na určitou dobu přerušena a nebo je léčivo vysazeno úplně (i bez 

vědomí lékaře). Studie A. Tostesonové uvádí, že u 106 (71%) ze 150 žen, které 

pociťovaly velmi nepříjemné nebo obtěžující nežádoucí účinky, došlo k přerušení léčby 

(pacientkou nebo ošetřujícím lékařem).80 Proto je potřeba se na hodnocení nežádoucích 

účinků zaměřit a sledovat je. Sledování nežádoucích  účinků je však důležité nejen 

z hlediska perzistence na terapii (aby nedošlo k jejímu předčasnému přerušení), ale také 

pro minimalizaci dalších rizik. Je nutné si uvědomit, že pacienti trpící osteoporózou 

užívají antiresorpční léčiva dlouhodobě (někdy celoživotně) a také, že se většinou jedná 

o populaci starších pacientů (často polymorbidní s polyfarmakoterapií), proto je důležité 

sledovat rizika i v rámci postmarketingového výzkumu. Pro hodnocení rizik spojených 

s podáváním léku lze využít výsledky randomizovaných klinických studií (provedené 
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v rámci předregistrační fáze hodnocení léčiv), jejichž hlavním cílem je však prokázat 

účinnost léčiv. Cílové populace těchto studií, které jsou vybírány na základě určitých 

kritérií, však nemohou obvykle pokrýt celou populaci, která bude lék v budoucnosti 

užívat. Z těchto důvodů je patrné, že tyto studie nemohou zachytit všechny nežádoucí 

účinky, které se v průběhu užívání léčiva v praxi mohou potenciálně objevit. Pro 

analýzu rizik spojených s užíváním léku v praxi nám slouží zejména 

farmakoepidemiologické studie (většinou observační), které jsou zaměřeny na 

hodnocení bezpečnosti léčiv v běžné klinické praxi. V rámci velkých předregistračních 

randomizovaných studií (hlavně 3. fáze) byla antiresopční léčiva obvykle dobře snášena 

a nebyly u nich pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky. Farmakoepidemiologické 

studie však poukázaly na určitá rizika, např. při užívání bisfosfonátů byla pozorována 

iritace jícnu.1,13 

Do naší studie byly zahrnuty pacientky, které byly ochotné dotazník vyplnit a 

zároveň uvedly údaj o výskytu obtíží při užívání antiresorpčních léků, se kterými měly 

zkušenost. Je možné, že pacientky ochotné námi sestavený dotazník vyplnit (87% námi 

oslovených žen) jsou lépe informované a o svoji chorobu se více zajímají než pacientky, 

které jej odmítly vyplnit (13%). Tyto pacientky mohou mít horší zdravotní stav a SNJ se 

u nich mohly vyskytovat s větší pravděpodobností. Hodnocení zdravotního stavu 

všeobecně nebylo cílem naší práce, ale tyto předpoklady vycházejí z americké studie,10 

jejímž cílem bylo zjistit odlišnosti mezi účastníky studie a těmi, kteří účast odmítli v 

aspektech, které mohou být důležité pro hodnocení ve studiích zaměřených na 

osteoporózu. Do studie bylo zahrnuto 541 osteoporotických žen starších 30-ti let (305 

souhlasilo s účastí, 236 odmítlo). Při srovnání obou skupin poukázali autoři na rozdíly 

ve zdravotním stavu mezi účastnicemi studie a ženami, které účast ve studii odmítly. U 

žen, které odmítly svou účast ve studii, byl zaznamenán horší celkový zdravotní stav. 

Jak již bylo uvedeno výše, pro zařazení do naší analýzy byl rozhodující uvedený 

údaj o výskytu obtíží. Dalším faktorem, který tedy mohl výsledky týkající se SNJ 

ovlivnit je fakt, že některé ženy na otázku týkající se SNJ neodpověděly (vyřazeny z 

analýzy). Důvodem mohlo být, že: (1) pacientky obtíže neměly, (2) nechtěly je uvádět 

do dotazníku, (3) si nevzpomněly na SNJ u léčiv, která již nyní neužívají nebo (4) samy 

nedovedly posoudit, zda daný jev lze považovat za NÚL (zda tento jev lze přisuzovat 

právě léku).  
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Pro získání reprezentativnějšího vzorku žen pro osteoporózu léčených (relativně 

dostatečný počet účastníků, aby byla zajištěna větší pravděpodobnost, že lze vyloučit 

náhodu při hodnocení NJ) a eliminaci vlivu školy předepisujícího lékaře jsme data 

dotazníkovou metodou sbírali celkem na 9 pracovištích (osteologická centra a poradny, 

revmatologické a ortopedické ambulance) v 5-ti různých městech. 

4.3.2. Charakteristiky základního souboru 

 Do sledovaného souboru bylo zahrnuto 272 žen ve věku od 42 do 82 let. 

Průměrný věk pacientek (64,7 let) se výrazně neodlišoval od údajů uváděných ve 

studiích zabývajících se problematikou osteoporózy v České republice i v zahraničí. V 

pilotní studii, na kterou naše studie navazuje, činil věkový průměr 62 let.85 Ze studií, 

které hodnotily bezpečnost a prevalenci nežádoucích účinků (jevů) u léčiv používaných 

v léčbě osteoporózy, lze jmenovat např. studii A. Tostesonové a kol.80 zabývající se 

přerušením léčby osteoporózy (věkový průměr 67 let v alendronátové skupině, 62 let 

v HRT skupině). 

 Pilotní studie85 prokázala, že stupeň vzdělání souvisí s vyšší informovaností 

pacientky a zájmem o osteoporózu. Tento fakt do jisté míry může ovlivňovat 

compliance (s pokyny pro správné užívání) a tím i riziko NÚL. Více než polovina 

dotázaných žen (52,2%) měla středoškolské vzdělání, vysokoškolsky vzdělané 

pacientky tvořily nejmenší podíl (11,1%). V naší analýze jsme neprokázali vliv vzdělání 

na výskyt SNJ (statisticky nevýznamný). 

Dvě třetiny (66%) pacientek byly léčeny pro osteoporózu po dobu delší než dva 

roky. Tento údaj opět koreluje s daty uvedenými v pilotní studii.85 Údaj týkající se 

délky léčby může být pro hodnocení nežádoucích jevů poměrně důležitý. Delší doba 

terapie nám umožňuje sledovat ve větší míře jevy, které mohou souviset s výskytem 

SNJ. Jedná se o: (1) setrvání na farmakoterapii (méně SNJ), (2) ukončení užívání 

antiresorpčního léku (příčinou mohou být právě NÚL či NJ80), (3) počet vystřídaných 

antiresorpčních léčiv. 

 Prodělaná zlomenina je jedním z významných faktorů vypovídajícím o stupni 

osteoporózy a riziku dalších zlomenin. Jedna třetina dotázaných žen prodělala dle 

vlastního sdělení jednu či více fraktur. Četnost výskytu zlomenin (dle vlastního sdělení) 

byla opět shodná s výsledky pilotní studie, ve které uvedlo prodělanou zlomeninu 



 51

následkem osteoporózy 30% pacientek.85 Shoda může vypovídat o podobnosti 

zkoumaných vzorků.  

 Dále jsme se zajímali o to, jak pacientky samy hodnotí svůj zdravotní stav. Více 

jak polovina žen (53%) jej označila za uspokojivý, špatný zdravotní stav vnímalo 13,1% 

a nejméně žen (2,2%) uvedlo kategorii velmi dobrý. Celkový zdravotní stav pacientky 

je dán nejen potížemi způsobenými osteoporózou (bolesti, horší pohyblivost, riziko 

zlomenin), ale také přidruženými chorobami. Zdravotní stav pacienta hraje i určitou roli 

ve výskytu nežádoucích účinků (jevů). Pacienti s horším zdravotním stavem mohou být 

k těmto jevům vnímavější a mohou se u nich vyskytovat s větší pravděpodobností. 

4.3.3. Farmakoterapie 

Do našeho souboru byly zařazeny pouze ženy, které uvedly odpověď na otázku 

ohledně obtíží s léky na osteoporózu, se kterými měly pacientky zkušenost. Pacientka se 

však mohla zaměřit pouze na lék užívaný v době studie a obtíže s lékem který užívala 

v minulosti mohla opomenout, proto může být prevalence SNJ mírně podhodnocená. 

 Téměř polovina žen (47,8%) léčených pro osteoporózu v době studie užívala 

bisfosfonáty, z toho 29,8% pacientek alendronát, 16,9% žen risedronát. Druhým 

nejčastěji indikovaným lékem v terapii osteoporózy byl raloxifen. Užívalo jej 11,4% 

účastněných žen. Kalcitoninem bylo v naší studii léčeno nejméně pacientek (8,8%). 

Pilotní studie85 uvádí, že největší podíl pacientů byl léčen alendronátem (risedronát byl 

v době studie teprve zaváděn na trh), druhým nejčastěji užívaným lékem byl kalcitonin, 

menší podíl tvořili pacienti léčení raloxifenem (v době studie byl raloxifen krátkou dobu 

na trhu). 

 Průměrný počet léků indikovaných na osteoporózu, které pacientka během léčby 

vystřídala včetně současného léku, činil v naší studii 1,2 antiresorpčních léků na jednu 

pacientku.  

 Průměrný počet konkomitantních léčiv připadajících na jednu pacientku dosáhl 

hodnoty 2,8, což je jen o něco mírně vyšší výsledek než v pilotní studii, která uvádí 

hodnotu 2,7.85 Počet konkomitantních léčiv je důležitým údajem zejména ve vztahu k 

nežádoucím účinkům, jelikož při užívání většího počtu léčiv současně může docházet 

k interakci léčiv mezi sebou a také ke zvýraznění nežádoucích účinků.86 Ohroženi jsou 

tedy především pacienti užívající velké množství konkomitantních léků. Účastnice naší 

studie užívaly až 20 dalších léků vázaných na lékařský předpis. 
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 Analýza suplementace vápníkem a vitaminem D ukázala, že 78,8% žen užívalo 

vápník a 63,1% vitamin D. Ve studiích zabývajících se problematikou nežádoucích 

účinků léků používaných pro léčbu osteoporózy byly suplementovány kalciem a 

vitaminem D všechny účastnice16,17,33,44 nebo informace ohledně suplementace nebyly 

uvedeny,7,21,27 proto tento údaj nelze relevantně porovnat. 

4.3.4. Subjektivně vnímané nežádoucí jevy 

4.3.4.1. Prevalence subjektivně vnímaných nežádoucích jevů v základním souboru 

 Prevalence SNJ při užívání léčiv na osteoporózu (celkově) v naší studii byla o 

trochu vyšší v porovnání s pilotní studií,85 ve které uvádí výskyt obtíží s lékem 18% 

pacientů (v době provádění studie byl na trh nově zaveden risedronát, nezahrnuje tedy 

žádné pacienty, kteří by jej užívali, naše analýza ano). Výskyt obtíží zaznamenala téměř 

jedna čtvrtina (23,9%) zúčastněných žen. Gastrointestinální obtíže činily největší podíl 

uvedených SNJ (69,2%), GIT potíže uvedlo 16,5% žen. Tento stav může být s velkou 

pravděpodobností zapříčiněn faktem, že téměř polovina účastněných žen (47,8%) 

užívala bisfosfonáty, u kterých jsou GIT obtíže nejčastěji uváděným nežádoucím 

účinkem.13,27,36 Na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že GIT obtíže jsou obecně 

jedním z nejčastějších typů nežádoucích účinků léčiv. 

4.3.4.2. Charakteristika podskupin s obtížemi a bez obtíží 

 Skupina žen uvádějících výskyt obtíží při užívání léčiv na osteoporózu a skupina 

žen bez obtíží s léky na osteoporózu se od sebe v základních charakteristikách (věk, 

stupeň vzdělání, výskyt zlomeniny, zdravotní stav) příliš neodlišovaly, určité (ale 

statisticky nevýznamné) rozdíly jsme však sledovali. Pacientky bez SNJ lépe hodnotily 

svůj zdravotní stav (dobrý 35,1% vs. 20,6% u sk. se SNJ, uspokojivý 49,8% vs. 63,5% u 

sk. se SNJ). Skupina bez SNJ měla i vyšší podíl vysokoškolsky a středoškolsky 

vzdělaných žen. 

 V délce léčby, suplementaci vápníkem a vitaminem D se obě skupiny rovněž 

významně neodlišovaly. Lze předpokládat, že vyšší počet užívaných konkomitantních 

léčiv povede k vyšší prevalenci nežádoucích jevů. V porovnání se skupinou žen bez 

SNJ skupina žen se SNJ užívala větší počet současně užívaných léků (3,1 léků vs. 2,7 

léků). Tento rozdíl byl však statisticky nevýznamný. Důvodem mohl být nedostatečný 

počet účastníků studie a také to že: (1) pacientky konkomitantní léky neužívaly, (2) na 
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konkomitantní léky si nevzpomněly. Výskyt obtíží vedl k častější obměně 

farmakoterapie osteoporózy u skupiny se SNJ. Zjistili jsme statisticky významný rozdíl 

mezi podskupinami v počtu vystřídaných antiresorpčních  léčiv. Skupina bez SNJ 

vystřídala během léčby průměrně 1,1 antiresorpčních léčiv (mimo HRT), zatímco u žen 

ze skupiny se SNJ jsme zaznamenaly průměrnou hodnotu 1,6 antiresorpčních léčiv 

(mimo HRT). Z výsledků lze usuzovat, že, pro některé pacientky byly obtíže natolik 

obtěžující či závažné, že u nich došlo ke změně farmakoterapie. 

4.3.4.3. Prevalence subjektivně vnímaných nežádoucích jevů u jednotlivých 

antiresorpčních léků 

Ve skupině 115 žen, které měly zkušenost s alendronátem uvedlo obtíže s jeho 

užíváním 14,8% dotázaných. Výsledky naší studie se však významně liší od dat 

uváděných ve studiích s alendronátem, které prezentují vyšší prevalenci nežádoucích 

jevů při užívání alendronátu. Studie Simona a kol.69 porovnávající výskyt NJ u 

jednodenní dávkové formy alendronátu (10 mg) a týdenní dávkové formy (70 mg) uvádí 

prevalenci NJ u 30,7% pacientek užívajících týdenní formu a u 30% pacientek 

užívajících denní formu alendronátu. Větší výskyt nežádoucích účinků (20,8%) byl 

zjištěn i v turecké studii, která data získávala dotazníkovou formou.7 Z hlediska faktorů, 

které by mohly výskyt SNJ ovlivnit (věk, počet konkomitantních léčiv) se ženy v naší 

studii nelišily od žen zahrnutých do těchto studií.7,69 Rozdíly mohly být tedy způsobeny: 

(1) nižším počtem účastníků v naší analýze než v citovaných studiích (759 žen7 a 287 

žen69), (2) údaje ohledně nežádoucích jevů byly ve studiích7,69 zaznamenávány na 

základě rozhovoru lékaře s pacientkou při lékařských kontrolách, který mohl zachytit 

větší počet NJ než námi použitá dotazníková metoda. 

Zkušenost s risedronátem mělo 54 žen, 13% pacientek  pocítilo během léčby 

SNJ. Studie provedená Hamiltonem a kol.36, které se účastnilo 219 žen zaznamenala 

podstatně vyšší výskyt NJ (u 38% žen) v porovnání s výsledky naší studie. Podobně je 

tomu i u další studie, která sledovala toleranci risedronátu u žen, které netolerovaly 

předchozí léčbu alendronátem. Nežádoucí jevy uvedlo 42,9% žen užívajících 

risedronát.3 Odlišnosti mohou být způsobeny rozdílností použitých metodik u 

jednotlivých studií. Ženy v těchto studiích3,36 užívaly risedronát v průběhu studie, 

zatímco v naší analýze jsme sledovali všechny ženy, které měly zkušenost 

s risedronátem (ženy užívající risedronát v minulosti mohly obtíže opomenout). Navíc 
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ve studii sledující pacientky intolerantní k alendronátu3 byly nežádoucí jevy zjišťovány 

na základě interview v rámci lékařských prohlídek (kontrol). 

S raloxifenem mělo zkušenost 39 pacientek a SNJ se vyskytly u 17,9% žen. Tyto 

výsledky jsme nemohli porovnat s jinými studiemi, jelikož námi nalezené kontrolované 

studie sledující bezpečnost raloxifenu uvádí, že nežádoucí účinky či jevy se vyskytovaly 

v obou skupinách (léčené a kontrolní) bez významného rozdílu, ale prevalenci všech NJ 

neuvádí.21,44 

Ve skupině žen, které v minulosti nebo současnosti užívaly kalcitonin (55 žen), 

byla nalezena prevalence SNJ u 10,9% žen. Ve studii Adamiho5 mělo obtíže při užívání 

kalcitoninu 13,3% (10 ze 75 žen). Více farmakoepidemiologických studií hodnotících 

prevalenci NÚ u kalcitoninu jsme pro porovnání nenalezli. 

4.3.4.4. Charakteristika subjektivně vnímaných nežádoucích jevů u jednotlivých 

antiresorpčních léků  

Nejčastěji vyskytujícími se SNJ u pacientek léčených alendronátem byly obtíže 

gastrointestinální, které činily 83,3% všech případů SNJ. V zahraničních studiích13,27 

zaměřených na alendronát byly GIT obtíže zaznamenány jako nejfrekventovanější NJ. 

Anglická observační studie sledovala bezpečnost alendronátu v běžné klinické praxi. Do 

studie bylo zahrnuto 11 916 pacientů (89,1% byly ženy), kterým byl předepsán 

alendronát mezi roky 1995-1997 (prescription event monitoring).  Data byla sbírána 

dotazníkovou formou. Z nežádoucích jevů při užívání alendronátu se nejčastěji 

vyskytovaly dyspeptické potíže, dále nausea či zvracení a abdominální bolesti.13 

Retrospektivní studie zahrnující 812 žen (průměrný věk 68,7 let) zjistila, že 

gastrointestinální nežádoucí jevy se vyskytovaly u každé třetí ženy užívající alendronát 

(10 mg/den).27 

U 92,3% žen, které měly SNJ při užívání alendronátu a které uvedly údaj o 

vysazení léčby, došlo k úplnému vysazení alendronátu (12 ze 13 žen). V důsledku toho, 

že na otázku ohledně přerušení terapie neodpovědělo všech 16 žen, může být tento údaj 

zkreslený. Pokud bychom předpokládali, že u ostatních 3 žen, které údaj neuvedly, 

nedošlo k vysazení terapie (lze usuzovat z výsledků, které ukazují že 3 ženy dále užívají 

alendronát), dospěli bychom k výsledku (12 ze 16 žen - 75%) srovnatelnému se studií 

A. Tostesonové.80 V této studii 70% žen, které měly obtěžující GIT nežádoucí účinky 

při užívání alendronátu, léčbu alendronátem přerušilo.  
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Alendronát nadále užívalo 18,7% pacientek, u zbylých 81,3% hodnocených žen 

došlo ke změně terapie. U 18,7% pacientek netolerujících alendronát byl indikován 

risedronát. Přesto, že se jedná o antiresorpční léčivo ze stejné terapeuticko-chemické 

skupiny jako alendronát (bisfosfonáty) s podobným potenciálem ke vzniku nežádoucích 

účinků, studie provedená Adachim a kol. zjistila, že pacientky netolerující alendronát 

jsou schopny až v 80% případů užívat risedronát bez výskytu nežádoucích jevů.3 

Studie B. Hamiltona a kol.36 hodnotící bezpečnost risedronátu v běžné klinické 

praxi zaznamenala GIT nežádoucí jevy jako nejčastěji se vyskytující NJ. Nejčastěji 

uváděnými NJ u risedronátu v naší studii byly SNJ patřící do kategorie jiné NJ. GIT 

obtíže byly druhými nejčastějšími SNJ. Odlišnosti našich výsledků mohou být 

způsobeny tím, že (1) pacientky GIT obtíže neměly, (2) do dotazníku je neuvedly, (3) 

nebo GIT obtíže nepřisuzovaly risedronátu. Hamilton36 dále uvádí, že přítomnost GIT 

obtíží v minulosti před užíváním risedronátu je významným faktorem, který ovlivňuje 

riziko výskytu GIT obtíží při užívání risedronátu. Studie S. Boonena a J.D. Adachiho 

však vliv GIT obtíží v anamnéze popírají.3,17 V naší studii se obdobné obtíže (= potíže 

podobné těm, které pacientka uvedla při užívání léku) v minulosti vyskytovaly u 33,4% 

žen. V otázce přerušení terapie námi zjištěné výsledky odpovídají výše zmiňované 

studii, kde došlo u 50,6% pacientů s výskytem nežádoucích jevů k vysazení 

risedronátu.36 V naší studii při výskytu SNJ vysadilo risedronát 50% žen. Ke změně 

antiresorpčního léku došlo u 70% zúčastněných pacientek. 

Pro porovnání bisfosfonátů z hlediska výskytu GIT obtíží je zřejmé, že větší 

podíl GIT obtíží byl zaznamenán ve skupině se zkušeností s alendronátem (13,9% vs. 

3,7% u risedronátu). Námi získané údaje lze porovnat s observační studií R. Millera54 a 

kol., která srovnávala výskyt GIT NJ u pacientů užívajících alendronát nebo risedronát. 

Tato studie prokázala vyšší prevalenci NJ u pacientů, kteří užívali alendronát. Po 4 

měsících léčby zaznamenalo GIT obtíže 8,2% pacientů v alendronátové skupině a 5,5% 

pacientů užívajících risedronát. Testování prokázalo významnější riziko výskytu GIT 

NJ (o 44%) u skupiny užívající alendronát. Vyšší výskyt GIT obtíží u alendronátu 

v porovnání s risedronátem uvádí i další studie.40,47,79 

 Ve skupině užívající raloxifen se nejčastěji vyskytovaly GIT obtíže, druhým 

nejběžnějším nežádoucím jevem byly křeče nohou. Soubor pacientek uvádějících 

výskyt SNJ u raloxifenu byl pro hodnocení charakteru NJ příliš malý (relevantní údaje 

jsme získali pouze od 4 žen), což ovlivnilo naše výsledky, které se liší od 
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publikovaných studií. Jako nejčastěji se vyskytující NJ při užívání raloxifenu popisují 

tyto studie návaly a křeče nohou.21,44 Můžeme se tedy domnívat, že GIT obtíže u 

raloxifenu v naší analýze mohou být způsobeny jinými současně užívanými léčivy. 

K úplnému vysazení raloxifenu došlo u 1 pacientky (25%), antiresorpční lék byl 

v tomto případě změněn. V porovnání s ostatními sledovanými antiresorpčními léky 

došlo u raloxifenu k přerušení terapie v nejméně případech, z čehož vyplývá, že SNJ 

nebyly natolik závažné, aby vedly k vysazení raloxifenu. 

Nejběžnějším typem obtíží u žen užívajících kalcitonin byly alergické reakce (v 

60% případů), dále se vyskytovaly GIT obtíže nebo jiný typ SNJ. Lokální reakce lze 

předpokládat z aplikační formy kalcitoninu (nosní sprej). Všechny ženy se SNJ 

přerušily užívání kalcitoninu a rovněž byl všem nasazen jiný antiresorpční lék, což lze 

předpokládat, jelikož alergie představuje kontraindikaci pro užívání kalcitoninu. Pro 

porovnání NJ u kalcitoninu jsme nenalezli odpovídající studie zabývající se výhradně 

hodnocením NJ či NÚ. Většina studií je zaměřena na testování účinnosti kalcitoninu na 

kost a pouze se zmiňují, že výskyt NJ ve skupině léčené kalcitoninem se významně 

nelišil od kontrolní skupiny užívající placebo.77 Charakter těchto NJ dále nespecifikují. 

Ze sledovaných charakteristik pacientek užívajících jednotlivé antiresorpční léky 

je vidět, že pacientky se zkušeností s kalcitoninem se odlišovaly od ostatních ve dvou 

charakteristikách, které se týkaly zdravotního stavu. Jako špatný hodnotilo svůj 

zdravotní stav nejvíce žen ze skupiny kalcitoninu (25,5% vs. 11,5% u alendronátu, 

14,8% u risedronátu a 5,3% u raloxifenu), dalším faktorem byl počet konkomitantních 

léčiv, který byl opět nejvyšší ve skupině užívající kalcitonin (průměrně 3,5 léku vs. 2,7 

léku u alendronátu, 2,8 léku u risedronátu a 2,3 léku u  raloxifenu). Špatný zdravotní 

stav a větší počet konkomitantních léčiv mohly výskyt SNJ v „kalcitoninové 

podskupině“ mírně nadhodnotit oproti ostatním antiresorpčním léčivům.  
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5. ZÁVĚR 
 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila zpracovat oblast nežádoucích účinků 

léčiv a analyzovat prevalenci a charakter subjektivně vnímaných nežádoucích jevů 

(SNJ) u nejčastěji používaných antiresorpčních léčiv (alendronát, risedronát, raloxifen, 

kalcitonin) v léčbě postmenopauzální osteoporózy.  

 

Z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi ženami navštěvujícími 

osteologické poradny nebo ambulance odborných lékařů vyplynuly tyto závěry: 

 

1. Téměř jedna čtvrtina sledovaných pacientek zaznamenala výskyt SNJ, přičemž 

největší podíl činily gastrointestinální obtíže.  

 

2. Nejvyšší prevalence SNJ byla zjištěna u raloxifenu. V porovnání s ostatními 

antiresorpčními léky bylo přerušení léčby kvůli SNJ ve skupině raloxifenu nejméně 

časté, z čehož lze usuzovat, že SNJ nebyly závažné. 

 

3. Nejvyšší prevalence GIT NJ byla zaznamenána u alendronátu, kde (na rozdíl od 

risedronátu) GIT NJ dominovaly.  U alendronátu byla téměř 4 krát větší prevalence 

GIT NJ než u risedronátu.  

 

4. Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi podskupinou pacientek 

uvádějících SNJ a podskupinou pacientek bez SNJ ve sledovaných chrakteristikách 

(věk, vzdělání, výskyt zlomeniny, zdravotní stav, délka léčby, počet 

konkomitantních léčiv, informovanost pacientek). 

 

5. Nejnižší prevalence SNJ byla zjištěna u kalcitoninu, avšak u všech pacientek 

uvádějících SNJ došlo k vysazení léku. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AOL  - ambulance odborných lékařů  

ARD - acid-related upper gastrointestinal disorder 

ATP - adenosinmonofosfát 

BMC - bone mineral content, obsah kostního minerálu 

BMD - bone mineral density, denzita kostní hmoty 

GIT - gastrointestinální, gastrointestinální trakt 

GLP-2 - glukagon-like peptid-2  

GTP - guanosintrifosfát 

HRT - hormone replacement therapy, hormonální substituční terapie 

IU - international unit, mezinárodní jednotka 

LDL - low density lipoproteins, lipoproteiny o nízké hustotě 

NJ - nežádoucí jev 

NSAID - non-steroidal antiinflammatory druha, nesteroidní antiflogistika 

NÚL - nežádoucí účinek léku 

OPG - osteoprotegerin 

PP - poradenská pracoviště 

RANK - receptor activator of nuclear factor NF-κB 

RANKL - receptor activator of nuclear factor NF-κB-ligand, ligand pro RANK 

rhPTH - rekombinantní lidský parathormon 

SERMs - selective estrogen receptor modulators, selektivní modulátory estrogenových 

receptorů 

SNJ - subjektivně vnímané nežádoucí jevy 

ZS - základní soubor 
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8. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Formulář delšího dotazníku 

Příloha 2: Formulář kratšího dotazníku 
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DOTAZNÍK PRO PACIENTKY S OSTEOPORÓZOU 

 
Tento dotazník je anonymní. Jeho výsledky jsou určeny ke zjištění vztahu pacientů 
k léčbě osteoporózy. Děkujeme Vám za ochotu, Vaše odpovědi přispějí k zefektivnění 
léčby. Označte prosím křížkem vyhovující odpověď. 
 
věk:______ menopauza (přechod) ve věku:______let 

 
  gynekologická operace ano ve věku:_____let   Jaká?_________ 
      ne 
1. Jak dlouho se léčíte na osteoporózu? 
 

do 1 roku   2-5 let 
                                                        

1-2 roky   více než 5 let 
 

2. Označte, jak silné bolesti Vám osteoporóza způsobuje: 
 
       žádná bolest     středně silná                 silná bolest 
 
PŘED LÉČBOU  1  2  3  4        5  
 
NYNÍ (BĚHEM LÉČBY) 1  2  3  4        5 
 
3. Utrpěla jste již zlomeninu následkem osteoporózy? 
 

ano  Kolikrát?____ Specifikujte jakou(é): (páteř, kyčel atd.)______________ 
    

ne 
 

4. Který lék(y) na osteoporózu NYNÍ užíváte? (i hormonální substituční léčba) 

 ___________________Jak často jej máte užívat?_________________________    
        
 ___________________Jak často jej máte užívat?_________________________    
 
pokud užíváte Fosamax nebo Actonel, vyplňte prosím následující tabulku: 
 

Pouze Fosamax, Actonel Vaše odpovědi: 

a) Jakou tekutinou lék zapíjíte?  

b) Jakým množstvím?  

c) Jak dlouho poté zůstanete ve vzpřímené poloze? minut 

d) Jak dlouho poté snídáte (najíte se)?  minut 

e) Zapíjíte s tímto lékem současně ještě jiné léky? ano        ne 
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5. Užíváte ještě nějaké další léky nebo potravinové doplňky kvůli osteoporóze? 
(např. přípravky s vápníkem, vitamin D) 
 
 ano  Jaké?______________________________________________________ 
  

ne 

6. Užívala jste dříve nějaký jiný lék na osteoporózu?  
 

ano  Jaký?____________________________ 
 

ne 
 
Následující otázky se vztahují k  léku na osteoporózu, který nyní užíváte. Pokud je 
jich více, vyberte podle Vás ten nejdůležitější.  
 
Váš lék na osteoporózu:______________ 
 
7. Jak dlouho tento lék již užíváte? méně než rok počet měsíců:_____ 
 
      více než rok počet let:_________ 
 
8. Pozorujete sama na sobě od počátku léčby tímto lékem nějaké zlepšení pohyblivosti? 
 

             ano, výrazné ano, mírné  ne 

9. Kolikrát asi jste jej za poslední měsíc (30 dní) vynechala?  

a) zapomněla užít:  _____krát 

 b) kvůli obtížím neužila: _____krát 

 c) jiný důvod:   _____krát Jaký?_________________________ 

 
10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 
 

základní  
 

vyučen(a)  
 

středoškolské zdravotnické 
jiné 

vysokoškolské zdravotnické 
    jiné 
 
11. Svůj celkový zdravotní stav (dlouhodobě) považujete za: 
 

velmi dobrý  uspokojivý 
 

dobrý   špatný 
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12. Vyvolal u Vás některý lék na osteoporózu obtíže? 
 

ano    ne 
 
Pokud ano, odpovězte prosím na následující otázky: 
 

a) Jaký lék?_____________________ 
 

b) Jaké obtíže?   
 

žaludeční, zažívací  alergie, nesnášenlivost   křeče 
nohou 

 
návaly    jiné  Jaké?_____________________________ 

 
c) Vedly tyto obtíže k úplnému vysazení léku? 
 

ano    ne 
 
d) Vedly tyto obtíže k vynechání nejméně tří dávek? 
 

ano    ne 
 

e) Mívala jste podobné obtíže než jste začala lék užívat (z jiného důvodu)? 
 

nikdy    občas 
 

výjimečně   často 
 

f) Navštívila jste kvůli těmto problémům lékaře? 
 

ano    ne 
 

 
 
13. Užíváte pravidelně ještě další léky (mimo osteoporózu) vázané na lékařský předpis? 
 

ano Kolikatery?______ ne 
 
 

14. Kde jste získala informace o léčivech na osteoporózu? (Můžete označit i více 
odpovědí.) 
 

od lékaře   z literatury (odborná lit., noviny,  časopisy) 
    

od lékárníka  z příbalového letáku 
  

 od zdr. sestry  jinde (vypište kde)_________________ 
 

z médií (rozhlas, televize)  



 70

TEST O OSTEOPORÓZE 
 
Tento test byl vyvinut  za účelem zjištění míry znalostí, které máte o osteoporóze. 
Neočekáváme, že budete znát odpověď na všechny otázky. Pokud nebudete vědět 
odpověď nebo si nebudete jistá, označte „nevím“. Nemusíte psát svoje jméno. Získané 
informace jsou důvěrné a budou použity jen k výzkumným účelům. Prosím označte 
křížkem políčko u odpovědi, kterou považujete za nejsprávnější. POUZE JEDNA 
ODPOVĚĎ JE SPRÁVNÁ. 
 
1. Žena nemůže užívat hormonální substituční terapii (HRT) když: 

je starší 60ti let 
má rakovinu prsu 
má návaly horka  
nevím 

 
2. Brzká menopauza (přechod) je rizikovým faktorem osteoporózy kvůli: 

psychickému stresu 
úbytku pohlavních hormonů  
žádná předchozí možnost není správná 
nevím 

 
3. Osteoporózu by mohl způsobit nadměrný příjem: 

listové zeleniny 
multivitaminů 
alkoholu  
nevím 

 
4. Nepřiměřené diety: 

mohou způsobit osteoporózu 
jsou dobré pro Vaše kosti 
nemají na kosti vliv 
nevím 

5. Vedlejší účinky hormonální substituční terapie (HRT) zahrnují: 
poškození žil dolních končetin (trombózu) 
bolesti bederní páteře 
suchost poševní sliznice 
nevím 

 
6. Více případů osteoporózy je hlášeno u žen než u mužů protože: 

ženy skutečně onemocní osteoporózou častěji než muži 
muži si jí nejsou vědomi 
ženy se více zajímají o své zdravotní problémy než muži 
nevím 

 
7. Osteoporóza se rozvine častěji u lidí, kteří: 

pravidelně cvičí 
cvičí občas 
necvičí vůbec 
nevím 
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8. Který z následujících druhů pohybu moc NEPOSÍLÍ kosti při osteoporóze: 
plavání 
běh  
chůze 
nevím 

 
9. Osteoporózu většinou NEZPŮSOBÍ: 

změny počasí  
genetické faktory 
nedostatek pohybu 
nevím 

 

10. Osteoporóza a osteoartritida jsou: 
různé názvy pro tutéž nemoc 
liší se pouze částmi těla, které jsou postiženy 
různé stavy s několika podobnostmi  
nevím 

 

11. Stav typický křehkými nebo lámavými kostmi je běžně znám jako:  
artritida 
osteoporóza 
spondylitida 
nevím 

 
12. Která z následujících není běžnou stížností u pacientů s osteoporózou: 

bolest bederní páteře 
snižování výšky 
otékání nohou 
nevím 

 
13. Je málo pravděpodobné, že se u ženy starší 60 let rozvine: 

osteoporóza 
artritida 
rakovina kosti 
nevím 

 
14. Všechny typy hormonální substituční terapie (HRT): 

pomáhají předcházet rozvoji osteoporózy 
způsobují pravidelné menstruační krvácení 
nemají vliv na kosti 
nevím 

 

15. Kosti jsou nejsilnější ve věku: 
do 20 let 
mezi 20 a 50 lety 
nad 50 let 
nevím 
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16. Pokud si zlomíte zápěstí: 
riziko zlomeniny druhého zápěstí je nižší 
pravděpodobnost zlomeniny druhého zápěstí je vyšší 
riziko dalších zlomenin zůstává stejné 
nevím 

17. Jestliže Vaše matka nebo otec trpěli nebo trpí osteoporózou potom: 
riziko, že se u vás také rozvine, je vyšší 
riziko, že se u vás také rozvine, není tímto ovlivněno 
riziko, že se u vás také rozvine, je nižší 
nevím 

 
18. Pokud máte hyperaktivní (aktivnější) štítnou žlázu: 

kosti to neovlivní 
riziko rozvoje osteoporózy je vyšší 
riziko rozvoje osteoporózy je nižší 
nevím 

19. Svalová slabost: 
neovlivní riziko vzniku zlomenin  
nemá vliv na pravděpodobnost pádu 
způsobuje, že máte větší tendenci ke zlomeninám 
nevím 

 
20. Riziko pádu je vyšší když užíváte: 

tablety na spaní, např. Diazepam 
hormonální substituční terapii 
Acylpyrin 
nevím 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzato: Pande KC et al. Development of a questionnaire to assess patient’s knowledge about osteoporosis. Maturitas. 2000; 37(2): 
75-81. 
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DOTAZNÍK O OSTEOPORÓZE 
 
Tento dotazník byl vyvinut  za účelem zjištění míry znalostí, které máte o osteoporóze. 
Neočekáváme, že budete znát odpověď na všechny otázky. Pokud nebudete vědět 
odpověď nebo si nebudete jistá, označte „nevím“. Nemusíte psát svoje jméno. Získané 
informace jsou důvěrné a budou použity jen k výzkumným účelům. Označte křížkem 
políčko u odpovědi, kterou považujete za nejsprávnější. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ 
JE SPRÁVNÁ. Nejprve prosím vyplňte následující osobní údaje. 
 
věk:_____ menopauza (přechod) ve věku:______let 
   

gynekologická operace   ano ve věku:______let  Jaká?_________ 
      ne 
 
a) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 
 

základní      vyučen(a)      
     

středoškolské zdravotnické vysokoškolské zdravotnické 
   jiné      jiné 
 
b) Svůj celkový zdravotní stav (dlouhodobě) považujete za: 
 

velmi dobrý dobrý  uspokojivý  špatný 
 
 
c) Utrpěla jste po 40. roce věku zlomeninu v důsledku minimálního úrazu? 
 

ano Jakou? (kyčel, obratel atd.)_________________________________ 
 

ne 
 
 
d) Užíváte pravidelně léky vázané na lékařský předpis? 
 

ano  Kolikatery?______   ne 
 
e) Užívala jste někdy hormonální substituční terapii? 
 

ano, užívám ano, dříve  ne 
 
f) Trápí Vás tyto potíže? 
 
žaludeční, zažívací ano   ne 
 
křeče nohou  ano   ne 
 
návaly   ano   ne 
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1. Žena nemůže užívat hormonální substituční terapii (HRT) když: 
je starší 60ti let 
má rakovinu prsu 
má návaly horka  
nevím 

 
2. Brzká menopauza (přechod) je rizikovým faktorem osteoporózy kvůli: 

psychickému stresu 
úbytku pohlavních hormonů  
žádná předchozí možnost není správná 
nevím 

 
3. Osteoporózu by mohl způsobit nadměrný příjem: 

listové zeleniny 
multivitaminů 
alkoholu  
nevím 

 
4. Nepřiměřené diety: 

mohou způsobit osteoporózu 
jsou dobré pro Vaše kosti 
nemají na kosti vliv 
nevím 

5. Vedlejší účinky hormonální substituční terapie (HRT) zahrnují: 
poškození žil dolních končetin (trombózu) 
bolesti bederní páteře 
suchost poševní sliznice 
nevím 

 
6. Více případů osteoporózy je hlášeno u žen než u mužů protože: 

ženy skutečně onemocní osteoporózou častěji než muži 
muži si jí nejsou vědomi 
ženy se více zajímají o své zdravotní problémy než muži 
nevím 

 
7. Osteoporóza se rozvine častěji u lidí, kteří: 

pravidelně cvičí 
cvičí občas 
necvičí vůbec 
nevím 

 
8. Který z následujících druhů pohybu moc NEPOSÍLÍ kosti při osteoporóze: 

plavání 
běh  
chůze 
nevím 
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9. Osteoporózu většinou NEZPŮSOBÍ: 
změny počasí  
genetické faktory 
nedostatek pohybu 
nevím 

10. Osteoporóza a osteoartritida jsou: 
různé názvy pro tutéž nemoc 
liší se pouze částmi těla, které jsou postiženy 
různé stavy s několika podobnostmi  
nevím 

11. Stav typický křehkými nebo lámavými kostmi je běžně znám jako:  
artritida 
osteoporóza 
spondylitida 
nevím 

 
12. Která z následujících není běžnou stížností u pacientů s osteoporózou: 

bolest bederní páteře 
snižování výšky 
otékání nohou 
nevím 

 
13. Je málo pravděpodobné, že se u ženy starší 60 let rozvine: 

osteoporóza 
artritida 
rakovina kosti 
nevím 

 
14. Všechny typy hormonální substituční terapie (HRT): 

pomáhají předcházet rozvoji osteoporózy 
způsobují pravidelné menstruační krvácení 
nemají vliv na kosti 
nevím 

15. Kosti jsou nejsilnější ve věku: 
do 20 let 
mezi 20 a 50 lety 
nad 50 let 
nevím 

 
16. Pokud si zlomíte zápěstí: 

riziko zlomeniny druhého zápěstí je nižší 
pravděpodobnost zlomeniny druhého zápěstí je vyšší 
riziko dalších zlomenin zůstává stejné 
nevím 
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17. Jestliže Vaše matka nebo otec trpěli nebo trpí osteoporózou potom: 
riziko, že se u vás také rozvine, je vyšší 
riziko, že se u vás také rozvine, není tímto ovlivněno 
riziko, že se u vás také rozvine, je nižší 
nevím 

 
18. Pokud máte hyperaktivní (aktivnější) štítnou žlázu: 

kosti to neovlivní 
riziko rozvoje osteoporózy je vyšší 
riziko rozvoje osteoporózy je nižší 
nevím 

 

19. Svalová slabost: 
neovlivní riziko vzniku zlomenin  
nemá vliv na pravděpodobnost pádu 
způsobuje, že máte větší tendenci ke zlomeninám 
nevím 

 
20. Riziko pádu je vyšší když užíváte: 

tablety na spaní, např. Diazepam 
hormonální substituční terapii 
Acylpyrin 
nevím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Převzato: Pande KC et al. Development of a questionnaire to assess patient’s knowledge about osteoporosis. Maturitas. 2000; 37(2): 
75-81.  


