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ABSTRAKT 

 

Úvod  U pacientů s roztroušenou s lerózou (RS) je často zmiňován vyšší výs yt snížen  

denzity  ostního minerálu (BMD – bone mineral density) oproti stejně star  zdrav  populaci, 

a to již na počát u tohoto onemocnění. Jsou znám  ně ter  rizi ov  fa tory mající vliv na 

rozvoj osteoporózy u pacientů s RS. Cílem práce bylo najít míru závislosti snížen  BMD na 

podávan   umulativní dávce glu o orti oidů (G )  a na dalších rizi ových fa torech, 

p edevším hybn m deficitu a dále vyhodnocení výs ytu fra tur v našem souboru pacientů. 

Ta   jsme porovnávali BMD a svalovou hmotu (body composition) mezi ženami a muži s RS 

a  ontrolní s upinou a hodnotili vliv motoric  ho postižení a svalov  hmoty a/nebo l čby G  

na BMD. Dalším cílem práce bylo vyšet ení hladiny mar erů  ostní remodelace u pacientů 

s RS l čených níz ými dáv ami G . 

Pacienti a metody  Mě ení  ostní denzity bylo v roce 2004 provedeno u 591 RS pacientů 

(455 žen a 136 mužů) a další rozsáhlá longitudinální studie byla vyhodnocena v roce 2014 u 

474 pacientů (353 žen a 121 mužů). Z cel ho souboru pacientů s RS byla u 250 pacientek 

s EDSS ≤ 6,5 a 104 mužů a 247  ontrol (193 žen a 54 mužů) navíc vyšet ena i svalová hmota.  

U menší s upiny pacientů byly hodnoceny i biochemic   mar ery  ostní remodelace. 

Výsledky: Osteopenie byla zjištěna u 46,5% a osteoporóza u 26,4% pacientů. Vliv na 

sníženou  ostní denzitu má  umulativní dáv a GK a hybný deficit.  orelace s celkovou 

p ijatou dáv ou GK byla sice významná, ale ne p íliš vyso á, zatímco  orelace s mírou 

imobility byla velmi vyso á (p ‹ 0,001). I množství osteoporotic ých fra tur bylo více závisl  

na mí e imobility než na množství podaných steroidů. Výrazn  omezení chůze a tím vyšší 

EDSS má větší vliv na BMD v oblasti proximálního femuru (p ≤ 10
-15

) než na páte  (p = 

0.007). Byly nalezeny i další rizi ov  fa tory – níz ý p íjem  alcia, níz ý body mass index 

(BMI a vyso á  onzumace al oholu. U paciente ,  de jsme mě ili množství svalov  hmoty, 

jsme zjistili signifi antně nižší množství svalov   hmoty (celotělově i v oblasti dolních 

 ončetin) ve srovnání s  ontrolní s upinou. EDSS s óre bylo spojeno s úbyt em BMD 

v proximálním femuru u paciente  p ed menopauzou i po menopauze, zatímco deficit 

celotělov  svalov  hmoty významně asocioval s úbyt em BMD v bederní páte i i celotělově 

jen u žen p ed menopauzou. Rovněž l čba glu o orti oidy predi ovala po les BMD 

v bederní páte i u žen p ed menopauzou. Z mě ených  ostních mar erů byl signifi antní 

parametr  ostní resorpce βCTX (C-termiální telopeptid  olagenu typu I), který byl asociován 

s úbytkem BMD a Kurtzkeho EDSS.  

Závěr    i dlouhodob m chronic  m podávání G  u pacientů s RS se oba faktory (kortikoidy 

i hybný deficit) podílejí na vyšším výs ytu snížen   ostní denzity (zejm na v oblasti kosti 

stehenní oproti oblasti páte e) a fra tur, ale významnější je souvislost s hybným deficitem. U 

pacientů s RS je celotělová svalová hmota významným predi čním fa torem BMD osov ho 

s eletu i celotělov  BMD. U pacientů, u  terých byly pozorovány vyšší hodnoty S-βCTX, byl 

zjištěn i významný úbyte  BMD v  rč u femuru po 2 letech.  

 

Klíčová slova  roztroušená s leróza,  urtz e EDSS, glu o orti oidy, denzita  ostního 

minerálu, tělesn  složení, osteoporóza 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is associated with impaired bone health in comparison 

to an equally healthy population, even already in patients at the onset of this disease. The main 

risk factors for development of osteoporosis in MS patients are known. The aim of the study 

was to find the relationship of the decrease in bone mineral density (BMD) to the 

administered cumulative dose of steroids and to other risk factors in MS, mainly to the degree 

of motor deficit. Further goal was to evaluate the occurence of the risk of low-trauma fractures 

in multiple sclerosis patients. The BMD and muscle mass was compared in MS patients 

(women and men) and control subjects, to examine the effect of main ones – physical 

disability and long-term glucocorticoid (GC) therapy on BMD. Clinical values of bone 

remodeling markers were evaluated in assessment of rate of bone loss in patients with 

multiple sclerosis long term treated with low dose of GC. 

Patients and methods: We used dual –energy X-ray absorptiometry for a measurement of 

BMD in 591 MS patients (455 females and 136 males) in 2004 and in cross-sectional 

longitudinal study published in 2014 with 474 patients (353 women and 121 men). Out of the 

whole study group body composition was evaluated in 250 MS females, 104 males and 247 

healthy controls (193 women and 54 men). In a smaller patient group samples for detection of 

markers of bone remodeling were taken. 

Results:  Osteopenia was found in 46,5 %  and osteoporosis in 26,4 % patients with MS. 

Cumulative dose of glucocorticoids and disability both have an influence on reduced bone 

density. Correlation with the total received dose of GC was significant but not very high 

whereas correlation with the degree of immobility was very high (p < 0.001). Number of 

osteoporotic fractures was also more dependent on immobility than on the amount of 

administered GC. The effect of severely impaired gait was more apparent in weight-bearing 

bones (hip) (p ≤ 10
-15

) than in spine (p = 0.007). We have also found other risk factors: low 

calcium intake, low body mass index and high consumption of alcohol. Patients with MS had 

significantly lower amount of total muscle mass as well as total leg muscle mass when 

compared to the control group. The EDSS score was negatively associated with  BMD at the 

proximal femur in both premenopausal and postmenopausal women, while the deficit of total 

body muscle mass was significantly associated with a loss of BMD at the lumbar spine and 

whole body BMD in premenopausal women only. GC treatment was negatively associated 

with BMD at the lumbar spine in premenopausal women. The plasma βCTX concentration 

was the most significant parameter of bone remodeling which correlated with the rate of bone 

loss and with the EDSS. 

Conclusions: Study confirmed gait and prolonged steroid therapy impact negatively on bone 

health (especially on weight-bearing bones in comparison with spine) and on the incidence of 

low-trauma fractures, but it is more related to impaired gait than to prolonged GC therapy. 

The total body muscle mass was an important predictive factor for the total body BMD and 

lumbar spine BMD in MS patients. Patients having plasma βCTX higher as compared to 

controls were confirmed as bone loosers 2 years later.  

 

Key words: multiple sclerosis, Kurtzke EDSS, glucocorticoids, bone mineral density, body 

composition, osteoporosis 
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ÚVOD 
 

1 Roztroušená skleróza  

Roztroušená s leróza (RS) je chronic   zánětliv  onemocnění centrálního nervov ho syst mu 

(CNS), u  ter ho na pod ladě autoimunitních imunopatologic ých mechanismů dochází ja  

k zánětlivým (demyelinizačním), ta  i   degenerativním změnám v CNS. Onemocnění 

většinou začíná mezi 20.-40. ro em vě u, 2-3x více jsou postiženy ženy a je nejčastější 

p íčinou invalidity u mladých lidí z neurologic ých p íčin. 

Etiologie vzniku RS není stále zcela jasná, ale současná p edstava je ta ová, že působením 

vnějších fa torů  prost edí dojde u genetic y disponovaných jedinců k vzni u imunitní rea ce 

na antigen CNS (myelinu) a k poruše autotolerance (Havrdová E. et al., 2013).  

Nadále se za nejdůležitější děj,  terý vede  e vzni u autoimunitního onemocnění považuje 

aktivace a pomnožení potencionálně autorea tivních T lymfocytů (CD4+ T1 helperů),  

navázání na adhezivní mole uly na endotelových buň ách ( Hartung H. .,  ieseier B.C., 

2000), jejich proni nutí p es hematocefalic ou bari ru, rea ce na cílový antigen a rozvoj 

zánětu.  Již v roce 1998 bylo pro ázáno, že neurodegenerativní procesy nesouvisí jen 

s chronic ým průběhem onemocnění, ale že i v rámci zánětu dochází i  e ztrátě axonů (Trapp 

B.D., 1998).  

 odle  linic  ho průběhu dělíme průběh tohoto onemocnění na a tivní a progredující. 

A tivní je chara terizovaná buď anamn zou  linic   ata y, nov  T2W a nebo gadolinium 

enhacující T1W l ze. Do t to s upiny pat í relaps-remitentní forma RS (RR-RS) a dále 

 linic y izolovaný syndrom (CIS- Clinically isolated syndrome).  

Do druh  s upiny jsou  azeni pacienti s progresivním typem choroby, tedy primárně 

progresivní RS (PP-RS) a se undárně progresivní RS. (Lublin F.D., 2014) 

 linic   p ízna y u RS jsou velmi rozmanit , typic ým rysem t to nemoci je rozvoj různých 

typů p ízna ů v čase, může se objevit porucha zra u,  menový syndrom,  postižení hybnosti a 

čití, postižení mozeč ov  a vestibulární syndrom, poruchy sfin terů, a ta    ognitivní deficit 

a únava. K oz ejmění neurologic  ho deficitu se rutinně používá  urtz eho š ála disability 

(Kurtzke - EDSS s óre- Expanded Disability Status Scale) (Kurtzke J.F.,1983). 
  
 

Obje tivní neurologic ý nález je do číselných hodnot p eveden dle jednotlivých fun čních 

syst mů (zra ov ho, pyramidov ho – hybn ho, mozeč ov ho, sfin terů,  menových fun cí, 

senzitivního syst mu,  ognice, nálady a únavy). Do stupně 3,5 je EDSS vypočteno na 

pod ladě postižení jednotlivých fun čních syst mů, od 4,0 do 5,0  se buď hodnotí omezení 

v chůzi nebo postižení fun čních syst mů p i relativně zachovan  schopnosti chůze, od 5,5 se 
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již hodnotí jen podle chůze. Od 4,0 do 5,5 se jedná o omezení v chůzi ale bez opory a 

zastáve , stupeň 6,0  a 6,5 je již znám ou výrazn ho hybn ho postižení, 7 znamená upoutání 

na vozí , 8,5 na lůž o a 10 je smrt z důsled u RS. 

 ro stanovení diagnózy byla a je důležitá diseminace neurologic ých p ízna ů v čase a 

prostoru. Zá ladním para linic ým vyšet ením je magnetic   rezonance (MRI) mozku a 

míchy. Mezi další pomocn  metodi y pat í vyšet ení moz omíšního mo u, dale evo ovan  

potenciály a OCT (optic á  oherentní tomografie).  e stanovení definitivní diagnózy se 

používají McDonaldova  rit ria z roku 2010 (Polman Ch. et al., 2011).   

V současn  době neexistuje  auzální terapie, ale jsou k dispozici l  y,  ter  průběh nemoci 

zpomalují. Cílem veš er  terapie je potlačení patogenetic ých dějů autoimunitního zánětu 

(imunomodulace).  

Disease Modifying Treatment (DMT) je l čba ovlivňující průběh choroby ve smyslu snížení 

počtu ata  v čase a nových ložise  na magnetic   rezonanci. DMT dělíme na l  y první 

volby, mezi  ter  pat í inje ční preparáty - interferony beta a glatiramer acetát a jediný 

perorální l   - teriflunomid. Mezi l  y druh  volby  adíme mono lonální protilát u proti 

α4β1 integrinu- natalizumab, fingolimod, fumarát a mono lonální protilát a antiCD52 – 

alemtuzumab. 

Nedílnou součástí l čby autoimunitních onemocnění jsou  orti oidy a imunosupresivní 

terapie.  Nezastupiteln  místo mají vyso odáv ovan   orti osteroidy (methylprednisolone) 

podávan  intravenózně, tato terapie je považována za zlatý standard p i l čbě a utního 

relapsu. Apli ují se v doporučen  dávce 500-1000 mg/den do cel ov ho množství 3-5  g.  

   navýšení účin u l čby 1. volby nebo u pacientů bez DMT l čby se s výhodou 

používala perorální imunosupresivní l čba, tzn.  orti osteroidy ( S) a cytostati a.  odávaly 

se v  ombinaci nebo samostatně.  

V současn  době se snažíme l čit DMT l  y v monoterapii, zejm na u es alační l čby a 

původní imunosupresivní terapie je již užívána jen u pacientů,  te í nenaplnili  rit ria pro 

l  y první a druh  volby. Tradice tohoto typu l čby pravděpodobně vychází i z menší 

dostupnosti l  ů první volby u nás. V mnoha zemích se pravidelná perorální  orti oterapie 

nepodává. 

V  linic   praxi se vedle l čby samotn ho autoimunitního onemocnění zabýváme i dalšími 

p idruženými symptomy, rizi y nebo chorobami,  ter  tuto nemoc provází. Do těchto 

preventivně l čebných programů by mělo jistě pat it vyšet ení  ostní denzity a preventivní 

podávání vápní u a vitamínu D.  
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2  Charakteristika kosti 

Kost je metabolic y vysoce a tivní t áň,  terá slouží nejen ja o opěrný aparát, ale je i 

dynamic ým zdrojem minerálů a orgánem hematopo zy, podílí se na regulaci acidobazic   

rovnováhy a má i endo rinní funkce.  S ládá se z  ostních buně  (osteocytů, osteoblastů a 

osteo lastů) a z  ostní matrix,  terá z 1/3 obsahuje organickou komponentu (kolagen a 

ne olagenní mole uly - proteoglykan, osteonektin, osteokalcin, osteopontin atd.) a ze 2/3 

anorganic ou slož u,  ostní minerál. ( těpán J.J., 1997, Clarke B., 2008, Feng X., McDonald 

J.M., 2011).   

Po celý život trvá remodelace s eletu, tzn. že probíhá opa ovaná náhrada star   osti za novou 

 ostní hmotu a reparace mikrotraumat.  

Remodelace kosti je zajištěna rovnováhou mezi fun cí osteo lastů zajišťujících resorpci  osti 

a činností osteoblastů pot ebných   novotvorbě  osti. Tento děj má 4 zá ladní fáze a trvá 4-6 

měsíců.  

Metabolismus vápní u je  ízen t emi  alcitropními hormony - kalcitoninem, parathormonem a 

1,25 dihydroxyvitaminem D3 (kalcitriol) a je regulován na úrovni  ostí, ledvin a st eva.  

 ost dále ovlivňují hormony štítn  žlázy, estrogeny, androgeny,  orti oidy, inzulín.  

Osteoporóza (O ), vzni á v důsled u negativní nerovnováhy mezi osteoresorpcí 

(odbouráváním) a novotvorbou  osti. O  je dle WHO definována ja o progredující 

syst mov  metabolic   onemocnění s eletu chara terizovan  úbyt em  ostní hmoty a 

poruchami  vality  ostní hmoty (nap . mikroarchitektury) s následným zvýšením fragility 

 ostí a s lonem ke zlomeninám.  

Až v o amži u,  dy dojde   osteoporotic   fra tu e, se jedná o nep íjemnou  ompli aci, 

 terá vede často   dlouhodob  imobilizaci a dalšímu zhoršení hybn ho stavu našich pacientů.  

Mezi typic   osteoporotic   zlomeniny pat í zlomeniny v oblasti distálního úse u p edlo tí, 

proximálního  once humeru, zlomeniny obratlů a proximální části femuru.  

Rozlišujeme osteoporózu primární a se undární. Do první s upiny (primární osteoporóza) 

 adíme postmenopauzální osteoporózu,  terá se rozvíjí u žen v prvních 15 letech po 

menopauze, kdy p i náhl m po lesu hladiny estrogenu dojde k rychl mu odbourávání  ostní 

hmoty (  vystupňovan  osteoresorpci). Na tuto fázi navazuje involuční osteoporóza,  terá 

postihuje ženy a muže a vzni á na pod ladě nerovnováhy mezi resorpcí a novotvorbou kosti 

ve smyslu zpomalení  ostní novotvorby.  

Se undární osteoporóza vzni á z různých p íčin, nap í lad z důvodů dlouhodob  imobilizace, 

p i malnutrici a nedostatečn m p íjmu  alcia a vitamínu D. Negativní (toxic ý) vliv na  ost 

má abusus al oholu a ni otinismus. Dále osteoporóza vzni á p i hypogonadismu, 
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onemocnění štítn  žlázy, ale ta   p i chronic   nefropatii a hepatopatii, ale i jiných 

onemocněních v oblasti GIT,  terá jsou spojena s malabsorpcí a poruchou vst ebávání  alcia. 

K významným p íčinám se undární osteoporózy pat í revmatoidní artritis, syst mový lupus 

erythematodes (SLE) a chronic á neurologická onemocnění. Na vzni u osteoporózy se 

mohou podílet i různ  l  y ja o jsou glukokortikoidy, cytostatika (methotrexate a 

cyclosporin), antiepilepti a, ale i antidepresiva (Zi án V., 2011). 

Zá ladním standardním vyšet ením pro diagnosti u osteoporózy je dvouenergiová rentgenová 

absorpciometrie (DXA).  omocí DXA hodnotíme oblast bederní páte e (L1-L4), cel ov ho 

proximálního femoru a  rč u  osti stehenní, distálního  once radia, a ta   celotělově.  

Osteoporóza je stanovena ja o úbyte   ostního materiálu s T-s óre - 2,5 SD a více od normy 

zdravých vě ově odpovídajících  ontrol, osteopenie je T-s óre mezi  –1 až -2,5 a normální 

 ost má hodnoty BMD ≥ - 1 T-s óre a více.  

V rámci diferenciálně diagnostic  ho vyšet ení je vhodn  prov st i zá ladní laboratorní 

vyšet ení. Ta   lze dete ovat speciální mar ery  ostní remodelace. 

Vyvážený jídelníče  a suplementace vitamínem D a  alciem je zá ladním preventivním 

opat ením a nezbytnou podmín ou úspěšn  terapie. Doporučená denní dáv a  alcia pro 

prevenci osteoporózy je 1000-1200 mg a p íjem vitamínu D chole alciferolu 800 (20ug) -

2000 IU. Cílem l čby osteoporózy je navození rovnováhy  ostní remodelace,  terá byla 

patologic ým mechanismem narušena. Terapie je dělena na antiosteoresorpční a 

osteoanabolickou. Do antiresorpční pat í aminobisfosfonáty, HRT (hormonální substituční 

l čba, hormone replacement therapy), sele tivní modulátory estrogenních receptorů (SERM) - 

raloxifen, protilát a proti RAN L- denosumab. Hlavním anabolic ým p edstavitelem je  TH 

(1-34) - teriparatide (Forsteo). (Tabatabaei-Malazy O. et al., 2017, Zi án, V., 2011).  

 

3. Souvislost mezi diagnózou RS a osteoporózou 

Osteoporóza se vyskytuje u mužů i žen s RS častěji než u zdrav  populace. Tento fakt je 

vysvětlitelný dvěma výraznými p íčinami se undární osteoporózy - l čbou  ortikoidy a 

sníženou pohybovou a tivitou v rámci neurologic  ho deficitu. Vedle dvou dalších 

rizi ových fa torů, což je nedostate  vitamínu D a  ou ení, se velmi pravděpodobně podílí i 

jin  fa tory, včetně společných imunomodulačních mechanismů 
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CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

 ráce se tý á souboru pacientů s RS p evážně l čených  orti oidy v různých stádiích 

onemocnění a s různým stupněm hybn ho deficitu. Cílem bylo ově it sílu jednotlivých 

rizi ových fa torů u pacientů s RS a stanovit predi tivní fa tory,  ter  by vedly k nastavení 

preventivních opat ení. Zpracování dat probíhalo od ro u 2004 do ro u 2012 na pracovišti 

Neurologic    lini y a III. interní  lini y 1. LF U  a VFN  raha. 

 

1. Výskyt osteoporózy u pacientů s roztroušenou sklerózou v závislosti na míře 

kortikoterapie a stupni hybného postižení 

L  y první volby byly v ČR dostupn  až od ro u 1996 a za azování pacientů mělo p ísná 

 rit ria, proto perorální dáv y  S byly častou p ídatnou vedlejší l čbou u RS pacientů.   i 

znalosti vedlejších účin ů těchto l  ů jsme se rozhodli zmapovat stav  ostní hmoty našich 

pacientů (většinou na níz ých dáv ách  orti osteroidů) v různých stádiích choroby, s různým 

stupněm hybn ho postižení. Hlavním ú olem bylo zhodnotit, zda existují siln  a jednoznačn  

rizikov  faktory, kter  by umožnily formulovat soubor preventivních opat ení. 

1.1 Úvod 

 orti oidy indu ovaná osteoporóza je nejčastější p íčinou se undární osteoporózy (Van Staa 

T.P. et al., 2000), avša  u pacientů s chronic ým autoimunitním onemocněním se p idávají 

další rizi ov  fa tory ja o je omezení hybnosti, menopauza, ale i nedostate  slunečního 

zá ení.  S ovlivňují  valitu  osti na různých úrovních, inhibují gastrointestinální absorpci 

 alcia a redu ují tubulární reabsorbpci vápní u, potlačují se reci pohlavních hormonů a 

snižují a tivitu osteoblastů.  Nejrychlejší ztráta denzity  osti je během prvních 6 měsíců, 

během dalších 18-24 měsíců se ustanoví nová rovnováha (Van Staa, T. . et al., 2000) 

 1.2 Pacienti a metody 

V Osteocentru III. interní  lini y bylo denzitometric y  vyšet eno 591 našich pacientů  s 

potvrzenou diagnózou RS, z toho 455 žen a 136 mužů v různ m stadiu nemoci. 

Z do umentace a odebran  anamn zy byly zpracovány zá ladní údaje o pacientech ja o jsou  

 umulativní dáv a  orti oidů (cel ová, intravenózní a perorální), průměrná denní dáv a 

 orti oidů, doba trvání nemoci,  urtz eho EDSS a BMI. Dále proběhlo dotazní ov  šet ení 

ohledně stravovacích a pohybových návy ů,  onzumace al oholu,  ou ení a výskytu fraktur.  
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1.3  Výsledky 

27,1 % pacientů mělo normální BMD, osteopenii mělo 46,5% pacientů a 26,4% mělo 

osteoporózu (T-s óre podle WHO  rit rií). Z dalších výsled ů vyplynulo, že u pacientů se 

zjištěnou osteoporózou byla podána cel ově vyšší  umulativní dáv a  S (viz. tabul a 5 

člán u č.1). Míra  orelace mezi stupněm BMD a cel ovou dáv ou  S byla významná, ale ne 

p íliš vyso á, zato u vyššího stupně motoric  ho deficitu byla hladina významnosti vyso á 

(p‹0,001). I pro fra tury byla významnější souvislost s hybným postižením než 

s  orti osteroidy (graf 3 člán u). Nejvíce fra tur bylo zachyceno u paciente  po menopauze. 

Vyšší výs yt osteoporózy byl ta   pro ázán u pacientů s níz ým BMI, níz ým p íjmem 

ml čných výrob ů a p i abusu alkoholu.  

 

Tab 5.  St ední a maximální hodnota  umulativní dáv y a denní dáv y  orti oidů v korelaci s 

BMD  

 

 
 BMD 

Normální      Osteopenie      Osteoporóza           

 očet pacientů 

 

 růměrná cel ová ( umulativní) dáv a G  (g) 

 

Maximální cel ová ( umulativní) dáv a G  (g) 

 

Denní dáv a  orti osteroidů  e dni denzitometrie  

   160               275                       156       

 

   21,2              28,3                      38,3 

 

    80,3            101,4                     149,1 

 

   6,425           6,993                     7,304    

 

 

 

Graf 3:  

a) Korelace mezi frakturami a hybným deficitem mě eným Kurtzke EDSS  

b)  orelace mezi fra turami a  umulativní dáv ou  orti oidů (0 - bez fraktur, 1 – s 

frakturami) 
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2. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients 

treated with low dose glucocorticoids.  

Denzitometrie je důležit  vyšet ení   zhodnocení  ostní denzity, ale není citliv  pro posouzení 

dynami y  ostních ztrát v čase, proto cílem druh  práce bylo vyšet ení  ostních mar erů a 

nalezení toho,  terý by predi oval  míru rizi a rozvoje osteoporózy u pacientů s RS na 

níz ých dáv ách  orti oidů. Opět bylo cílem otestovat podíl ja   orti oidů, ta  hybn ho 

deficitu na BMD. 

2.1 Úvod 

U pacientů,  te í jsou rizi oví pro d ívější rozvoj osteoporózy,  je vhodn  nastavit preventivní 

opat ení včetně dlouhodob ho sledování. Sledování BMD je důležit , ale má význam  

maximálně 1x za 1-2 roky (Hassager  C. et al., 1991). K mě ení  ostních změn v  ratších 

intervalech mohou být nápomocn  biochemic   markery  ostní remodelace. 

2.2 Pacienti a metody 

Do t to studie bylo za azeno cel em 70 pacientů, z toho 23 mužů s RS a 47 žen (16 

postmenopauzálních, l čených HRT a 31 premenopauzálních) s EDSS ≤ 6, jednalo se tedy o 

relativně mobilní pacienty, všichni byli na preventivní denní dávce 500 mg vápní u a 

vitamínu D (800 IU). Výsled y byly srovnávány oproti zdravým  ontrolám (94 
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premenopauzálních žen a mužů). Denzitometrie byla mě ena na začát u a pot  po 1 a 2 letech. 

Byla vyšet ena hladina  IN , βCTX, osteokalcinu.  

2.3 Výsledky 

V normě byla kostní denzita u 20 % pacientů (11 žen a 3 mužů), v t to s upině bylo  EDSS 

3,3±2,0, osteopenie byla nalezena u 47,5 % (23 žen a 9 mužů) s EDSS 4,0±1,8 a osteoporóza 

u 34,3 % (13 žen a 11 mužů) s EDSS 5,6 ± 1,3. Byla pro ázána pozitivní  orelace mezi 

mar ery  ostní remodelace u pacientů s EDSS ≥ 5 a BMD v proximální části femuru. 

 

3. Impaired ambulation and steroid therapy impact negatively on bone health in 

multiple sclerosis. 

Vzhledem k dlouhodob mu sledování pacientů nás zajímal další vývoj BMD a zlomenin 

v čase. Opět nás p edevším zajímaly souvislosti mezi BMD, neurologic ým deficitem a 

glukokortikoidy s tím, že se opět oče ával silnější vliv hybn ho deficitu oproti GK (Havrdová 

E. et al., 2004). Navíc jsme ale hodnotili i výs yt níz otraumatic ých fra tur.  

3.1 Úvod 

Snížená  ostní denzita je častější u pacientů s RS oproti zdravým osobám a je spojena 

s vyšším rizi em zlomenin (Cumming S.R. et al., 1993, Bazelier M.T., Van Staa, T.P. et al., 

2000, Bazelier M.T., De Vries F. et al., 2012, Zikan, V. et al, 2012). Existuje mnoho známých 

rizi ových fa torů ja o je nedostate  vitamínu D,  ou ení, níz   BMI, zvýšený p íjem 

alkoholu, ale v kontextu s RS je vždy nejvíce zmiňována chronic á  orti oidní l čba, snížená 

fyzic á a tivita a hybný deficit na pod ladě zá ladního neurologic  ho onemocnění.  

3.2 Pacienti a metody 

Celkem bylo od roku 2006 do roku 2011 vyšet eno 474 pacientů (353 žen a 121 mužů). V 

rámci longitudinálního sledování, s minimálně dvěma vyšet eními, byla zpracována data  o 

438 osobách, z toho bylo 334 žen (z nich bylo 114 v menopauze) a 104 mužů s potvrzenou 

diagnózou RS.  
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3.3 Výsledky 

Osteoporóza byla na počát u p ítomna v 6 % p ípadů a osteopenie v 39 % p ípadů, p i 

u ončení se cel ový výs yt snížen   ostní denzity navýšil na 13 % u pacientů s osteoporózou 

a na 51 % s osteopenií. Multivariační analýza potvrdila negativní asociaci mezi denzitou 

v oblasti  rč u a EDSS (p≤ 0,003). Během sledování bylo zachyceno 79 netraumatic ých 

zlomenin u 51 osob, z toho 80 % žen, 35 % z těchto pacientů utrpělo vícečetn  zlomeniny. 

Nejčastěji se vys ytujícím místem zlomeniny byla páte . Až u 33 % pacientů byla  ostní 

denzita v pásmu osteopenie a u 40 % v pásmu osteoporózy.  

 

 4. Snížená denzita kostního minerálu u žen s roztroušenou sklerózou 

Cílem čtvrt  práce bylo porovnat BMD a svalovou hmotu mezi ženami s RS a  ontrolní 

skupinou a posoudit vliv motoric  ho postižení, svalov  hmoty a /nebo l čby GK na BMD.  

4.1 Úvod 

Progredující porucha hybnosti je jednou z hlavních p íčin snížen   ostní denzity u pacientů s 

RS (Marrie R.A. et al., 2009, Havrdová E. et al., 2004, Cosman F. et al., 1998, Formica C.A. 

et al., 1997, Ozgocmen S. et al., 2005, Schwid S.R. et al., 1996). Omezení fyzic   a tivity, 

zejm na chůze vede  e ztrátě svalov  síly a svalov  hmoty, čímž se ještě snižuje denzita 

skeletu, dochází   negativní nerovnováze v  ostní remodelaci s následným rozvojem 

osteoporózy a zlomenin (Hughes J.M.,  etit M.A., 2010).  

Studie,  ter  hodnotily tělesn  složení u pacientů s RS ve srovnání se zdravými osobami, 

do umentovaly významnou asociaci mezi svalovou tělesnou hmotou a BMD u imobilních 

pacientů s výrazným motoric ým deficitem (EDSS ≥ 7.0), ale ni oli u chodících nemocných 

s lehčím motoric ým postižením (Moen S.M. et al., 2011, Mojtahedi M.C. et al., 2008).   
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4.2 Pacienti a metody 

Mě ení  ostní a svalov  hmoty bylo provedeno pomocí dvouenergiov  rentgenov  

absorpciometrie u 250 pacientek s RS (153 žen p ed menopauzou a 97 po menopauze) s 

EDSS (Expanded  Disability Status Scale)  ≤  6,5 a u 193 zdravých  ontrol.  

Celotělový obsah  ostního minerálu (BMC, Bone Mineral Content) a další parametry 

tělesn ho složení byly odečteny z celotělov ho mě ení. U části paciente  byly stanoveny 

koncentrace 25-hydroxyvitaminu D. Dále byl vyšet en parathormon, beta CTX a  IN .  

4.3 Výsledky 

Osteopenie byla zjištěna u 59,3 % a osteoporóza u 8,8 % žen p ed menopauzou. Pacientky s 

RS měly signifi antně nižší celotělovou  ostní denzitu, celotělový obsah  ostního materiálu i 

množství svalov  hmoty (celotělově i v oblasti dolních  ončetin) ve srovnání s  ontrolní 

skupinou. EDSS s óre bylo spojeno s úbyt em BMD v proximálním femuru u paciente  p ed 

menopauzou i po menopauze, zatímco deficit celotělov  svalov  hmoty významně asocioval 

s úbyt em BMD v bederní páte i i celotělově pouze u premenopauzálních žen.  

Beta CTX a  IN  se významně nelišily mezi pacient ami a zdravými ženami. Nedostate  

vitamínu D byl zjištěn u 78,2 % pacientek s RS a 60 % zdravých  ontrol. Nebyla nalezena 

žádná souvislost mezi BMD a laboratorními parametry.  

 

5. Bone Mineral Density and Body Composition in Men With Multiple Sclerosis 

Chronically Treated With Low-Dose Glucocorticoids 

Cílem pát  práce bylo porovnat BMD a svalovou hmotu mezi muži s RS a  ontrolní s upinou 

a posoudit vliv motoric  ho postižení, svalov  hmoty a /nebo l čby  S na BMD.  

Podrobně popsaný soubor pacientů, metodika, statistická analýza a výsledky viz. příloha 

- článek číslo 5. 
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5.1 Úvod 

Sníženou  ostní denzitou jsou postiženi stejně ženy i muži s RS (Weinstock-Guttman B. et al., 

2004, Steffensen L.H. et al., 2009), jen problemati a u žen je více do umentovaná než u 

mužů.  

5.2 Pacienti a metody 

BMD a body composition bylo změ eno pomocí dvouenergiov  absorpciometrie u 104 

pacientů s RS na chronic   l čbě  S, s EDSS do 6,5.  acienti byli rozděleni do dvou s upin – 

s EDSS menším než 6 a s EDSS 6 a 6,5.  

5.3 Výsledky 

Pacienti s RS měli signifi antně nižší celotělov  BMD a celotělový obsah  ostního materiálu 

(total body bone mineral content – TBBMC) ve všech mě ených oblastech mimo rádia. U 62,5 

% byla zjištěna osteopenie, u 25 % osteoporóza. Ve skupině s EDSS ≥ 6 byli pacienti starší, 

s větší  umulativní dáv ou  orti osteroidů a delší dobou nemoci. Byla pro ázána negativní 

 orelace mezi EDSS a TBBMC a BMD ve všech oblastech mimo radia. U pacientů s EDSS 

nižším než 5,5 nebyl výrazný rozdíl v BMD proximální části  osti stehenní oproti zdravým 

 ontrolám.                                                                                                                                             

 acienti měli redu ovanou svalovou hmotu nejen v oblasti  ončetin, ale i celotělově, p ičemž 

signifi antně nižší hodnoty svalov  hmoty byly u pacientů s EDSS ≥ 6. Snížená mobilita 

koreluje s vyšší prevalencí osteoporózy a svalov  atrofie na dolních  ončetinách. Hodnoty 

svalov  hmoty byly nezávislým predi tivním fa torem, stejně ta  EDSS a  umulativní dáv a 

glukorti oidů. BMI pozitivně  orelovalo ja  s TBBMC, tak s BMD ve všech mě ených 

oblastech  romě rádia. 
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DISKUZE 

V posledních letech se nám poda ilo ve spolupráci s Osteocentrem III. interní  lini y 

zpracovat data u jednoho z největších souborů pacientů s RS na světě.  

Výs yt snížen  BMD (osteoporózy i osteopenie) se u  ažd  sledovan  s upiny našich 

pacientů mírně lišil (50-87%). Výs yt osteopenie se pohyboval od 39 do 62,5 % a u 

osteoporózy od 8 do 34,3%. Tyto výsled y jsou ve shodě s již d íve publi ovanými pracemi 

Moen S. et al., 2011, Schwidt S.R. et al., 1996, Zorzon M. et al., 2005, Weinstock-Guttman B. 

et al., 2004, Nieves J. et al., 1994, Cosman F. et al., 1994) a svědčí pro vyso ý výs yt 

osteopenie a osteoporózy i v čes   populaci pacientů s RS. BMD je u pacientů s RS výrazně 

snížen  oproti běžn  populaci srovnateln ho vě u a pohlaví. Weinstoc -Guttman a spol. 

do umentovali snížen  hodnoty BMD u více ja  80 % vyšet ených mužů s RS (průměrný vě  

51,2 ± 8,7 let) (Weinstoc -Guttman B. et al., 2004), což je v souladu s výsled y v našem 

souboru mužů s RS,  de jsme zaznamenali výs yt osteopenie nebo osteoporózy u 87 % mužů.  

 

V naší práci jsme se dále podrobně zabývali rizi ovými fa tory,  ter  jsou jedna  ovlivniteln  

(medikace, p íjem  alcia a vitamínu D v potravě,  ou ení, al ohol, nedostate  pohybu), 

jednak neovlivniteln , ja o jsou dědičn  fa tory, pohlaví, geografic á oblast. Genetic   

rizi ov  fa tory ale nebyly v našem souboru podrobně zpracovány. 

Vyšet ení a sledování těchto rizi  je ale u pacientů s RS problematic   vzhledem  e  umulaci 

 ady dalších významných rizi ových fa torů.  

 

Z rizi ových fa torů nás zajímal zejm na hybný deficit a l čba G  ve vztahu   BMD a níz o 

traumatic ým zlomeninám.  otvrdili jsme, že  urtz eho EDSS s óre významně predi ovalo 

BMD v oblasti cel ov ho proximálního femuru u premenopauzálních i postmenopauzálních 

žen s RS a to ve shodě s jinými pracemi (Schwid, S.R. et al., 1996, Zorzon M. et al., 2005, 

Nieves J. et al., 1994, Weinstock- Guttman B. et al., 2004), na rozdíl od nich byla ale korelace 

mezi stupněm úbyt u BMD a dáv ou  orti oidů statistic y významná, i  dyž vliv hybn ho 

deficitu se u ázal ja o významnější. 

Znovu bylo potvrzeno, že BMD v oblasti cel ov ho proximálního femuru i v  rč u femuru 

klesala v závislosti na rostoucím stupni motoric  ho postižení. 

  

Korti oidy indu ovaná osteoporóza je nejčastějším typem se undární osteoporózy. Z našich 

prací i z dostupných studií vyplývá, že  ontinuální dlouhodobá perorální l čba G  má větší 
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negativní důsled y pro s elet, než intermitentní l čba vyso ými dáv ami G ,  terá se u 

pacientů s RS užívá v l čbě a utních exacerbací onemocnění.  

 

Hodnoty celotělov  BMD i celotělov ho obsahu  ostního materiálu (BMC) byly u pacientů 

s RS (u mužů i u žen) významně nižší než u zdravých, vě ově odpovídajících  ontrol.  

Zajímavý byl odlišný vztah mezi  ostní a svalovou hmotou u premenopauzálních žen ve 

srovnání s postmenopauzálními ženami.  umulativní dáv a G  u žen p ed menopauzou 

významně negativně asociovala s BMD v bederní páte i a v  rč u femuru, byť predi tivní 

výpověď byla slabá (η
2 
= 0,021). U žen po menopauze jsme žádnou asociaci mezi užíváním 

GK a BMD nezjistili. Za tyto rozdíly jsou pravděpodobně odpovědn  rozdíln  hladiny 

estrogenů.  

 ro ázali jsme ta  , že u premenopauzálních žen i u mužů s RS je významným predi čním 

faktorem BMD celotělová svalová hmota. Zjištění, že svalová hmota je nezávislým 

predi čním fa torem BMD i u mobilních premenopauzálních žen s RS, má významn  

 linic   důsled y i pro tvorbu vhodných preventivních programů,  ter  by měly začínat časně 

již u premenopauzálních žen s nižším stupněm motoric  ho deficitu. Je pravděpodobn , že 

stejný dopad bude i u mužů.  

 

U RS pacientů je pro ázaný vyšší výs yt fra tur oproti běžn  populaci (Marrie R.A. et al., 

2009, Bazelier M.T. et al. 2012, 2011). Riziko zlomeniny u pacientů s RS nezávisí jen na 

pevnosti  osti, ale významný vliv má vyšší rizi o pádů v důsled u nestabilní chůze.  

V našem souboru jsme do umentovali cel em 79 níz otraumatic ých zlomenin u 51 osob, 

z toho 80 % byly ženy a 35 % z těchto pacientů utrpělo vícečetn  zlomeniny. Nejčastěji se 

vys ytujícím místem zlomeniny byla páte . V době diagnosti ovan  zlomeniny byla u 33 % 

pacientů  ostní denzita v pásmu osteopenie a u 40 % v pásmu osteoporózy. Riziko zlomeniny 

bylo zvýšen  u paciente  po menopauze. Z našich výsled u vyplývá, že významnější je 

souvislost incidence fraktur s hybným deficitem.  

 

V rámci jedn  naší práce byly hodnoceny s rov   oncentrace 25-hydroxyvitaminu D  

(25OHD). Snížen  hladiny 25OHD mělo 70% paciente  a 50,7% zdravých žen a to i p esto, 

že u většiny našich pacientů bylo doporučeno pravidelně užívat chole alciferol. Tyto 

výsled y jsou ve shodě s do umentovaným nedostat em vitamínu D v čes   populaci. 

Z dalších laboratorních u azatelů nebyl nalezen žádný vztah mezi hladinami PTH a BMD. 

Biochemic   mar ery  ostní remodelace  IN , βCTX a osteocalcin byly v našem souboru 
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pacientů bez významnějšího hybn ho deficitu (EDSS 1-5,5) v pásmu normálních hodnot 

(Stepan, J.J. et al., 2004). Oproti tomu u pacientů s EDSS > 5,5 byla signifi antně zvýšená 

hodnota mar eru  ostní resorpce βCTX.  ro ázali jsme, že zvýšená osteoresorpce hodnocená 

pomocí mar eru βCTX korelovala s EDSS a s BMD proximální části femuru. Tyto naše 

výsled y svědčí pro to, že pacienti se zvýšenými mar ery osteoresorpce by mohli být ve 

větším rizi u ztráty BMD.  

 

 revence osteoporózy je vždy mnohem jednodušší než l čba již vzni l ho onemocnění, proto 

bych závěrem t to práce chtěla vyzdvihnout nutnost preventivních opat ení u pacientů s RS.  

Byť zatím neexistují obecně p ijíman  doporučen  guidelines, ja  u pacientů s RS v prevenci 

osteoporózy postupovat, ta  vyšet ení BMD pomocí DXA u rizi ových s upin pacientů s RS, 

zejm na u žen po menopauze a s vyšším EDSS nebo u pacientů dlouhodobě l čených G  

(nebo p i častějším opa ování pulzů G ) již pat í  e standardně zaveden  praxi našeho 

pracoviště. Je nutn  i p es změnu strategie l čby (v současn  době nově diagnosti ovaní 

pacienti a většina pacientů na DMT nebere G  mimo ata y vůbec) pacienty s RS sledovat a 

zavádět alespoň zá ladní preventivní opat ení (dostatečný p íjem  alcia, substituce vitamínu 

D a pravidelná pohybová a tivita) a tím p edcházet rozvoji osteoporózy a  linic y závažným 

zlomeninám.  

Z hledis a prevence doporučujeme našim pacientům s RS užívat 5  ape  chole alciferolu (to 

odpovídá 2500 IU), z hledis a prevence je osteology doporučována nižší dáv a 1000-1500 IU 

denně. U pacientů s osteopenií a osteoporózou je vhodn  doporučit i dostatečný p íjem 

vápní u, zejm na ml čn  výrob y a v p ípadě intolerance p idat  alcium ve formě umělých 

p íprav ů v dávce 500-1000 mg denně.  
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ZÁVĚR 

 ráce pou azuje na závažn  rizi ov  fa tory rozvoje osteoporózy a zlomenin v populaci 

pacientů s RS.  

Potvrdili jsme v souhlase s dalšími pracemi publi ovanými v zahraniční literatu e, že hybný 

deficit je nejvýznamnější rizi ový fa tor úbyt u BMD a zlomenin u pacientů s RS. 

 otvrdili jsme i negativní vliv dlouhodob  l čby G  na BMD,  terý je ta   signifi antní, i 

 dyž ne ta  významný. 

Větší rizi o zlomeniny jsme pro ázali u paciente  po menopauze, u se undární progresivní 

formy RS a u EDSS > než 6. Rizi o se ale nezvyšovalo s  umulativní dáv ou G . 

U pacientů s lehčím stupněm motoric  ho deficitu by mohlo být užitečn  hodnotit svalovou 

sílu dolních  ončetin. 

Naše studie potvrdila, že progresivní ztráta motoric   a tivity pat í mezi hlavní rizi ov  

fa tory úbyt u  ostní hmoty.  

Studie ta   pou ázala na vyso ý podíl nedostat u vitamínu D u paciente  i u zdravých 

kontrol. 

 

Ze studie vyplývá, že je nutn  sledovat  ostní denzitu nejen u žen po menopauze, ale i u 

premenopauzálních žen a u mužů. Velmi důležit  je sledovat i výs yt níz otraumatic ých 

zlomenin.  e zvážení je ta   pečlivější odebírání anamnestic ých údajů, hlavně rodinn  

anamn zy, návy ů a údajů o fra turách v minulosti. 
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