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Zajímavá fakta o osteoporóze*
Osteoporóza je nejèastìjím metabolickým kostním onemocnìním v populaci.
Podle statistických údajù trpí osteoporózou 78 % obyvatelstva Èeské republiky,
tzn. celkem 700 000800 000 lidí.
Nejèastìjími pøíèinami osteoporózy
jsou nízké hladiny estrogenù (eny
v postmenopauze) a nevhodný ivotní
styl (nízké hladiny vitaminu D, nízký pøíjem vápníku a vitaminu K, nesprávná
výiva, nedostateèná pohybová aktivita,
kouøení a alkoholismus). Souèasnì stále
narùstá poèet nemocných s osteoporózou, která je sekundárnì vyvolaná uíváním kortikosteroidù, imunosupresiv,
antiepileptik a antikoagulaèních lékù.
Jaká je souèasná mezinárodní definice
osteoporózy podle WHO? Osteoporóza je
systémové metabolické onemocnìní skeletu, které je charakterizované sníeným
obsahem kostní hmoty a naruením mikroarchitektury kosti, co je pøíèinou zvýené
fragility kosti a tím zvýeného rizika zlomenin u pøi minimálním traumatu.
Osteoporóza je podle této definice

diagnostikována obvykle na základì nízké
hustoty minerálù v kosti (Bone Mineral
Density, BMD). Hlavním nedostatkem
souèasné definice WHO je skuteènost, e
nezohledòuje pùvod onemocnìní, tedy
zda se jedná o primární, nebo o sekundární osteoporózu. U primární osteoporózy je
etiologie neznámá; sekundární osteoporóza je dùsledkem jiných základních onemocnìní.

Ke stanovení diagnózy s cílem vylouèit sekundární pùvod osteoporózy je tøeba stanovit nejen hodnoty BMD, ale také
provést biochemické vyetøení, vyetøení
markerù kostní formace a resorpce, vèetnì
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Obr. è. 1: Zdravá a osteoporotická kost

urèení hladin hormonù.

Nízké mnoství BMD není dostateènì
citlivým rizikovým faktorem pro potvrzení
nebo vyvrácení diagnózy osteoporózy.
Vdy je nutné provést diferenciální
diagnostiku, která se opírá o komplexní
klinické a laboratorní vyetøení, nikoliv
pouze o hodnotu BMD. Nález sníené
BMD, která je bez zvýeného kostního
obratu nebo kostní ztráty, není dùkazem
pøítomnosti osteoporózy. Jedinec toti
mùe v prùbìhu rùstu dosáhnout meního mnoství kostní hmoty nebo má geneticky pøedurèen nií vrchol kostní hmoty
(Peak Bone Mass, PBM).
Kostní denzita se postupnì fyziolo-

gicky zvyuje od útlého dìtství, kdy mezi
16.26. rokem vìku nastává tzv. dosaení
vrcholu kostní hmoty. Doba a hodnota
vrcholu kostní hmoty jsou u kadého jedince geneticky kódované, nicménì v pubertì jsou silnì ovlivnìny výivou (dostatek vitaminu D) a fyzickou aktivitou.

Od 30. roku vìku dochází pomalu
(opìt fyziologicky) k negativní kostní bi-

lanci, jejím následkem je ztráta 1 % kosti
roènì nezávisle na pohlaví. U postmenopauzálních en se kostní ztráta zvyuje
a na 4 % roènì vlivem poklesu hladiny
estrogenù. V období mezi 40.70. rokem
vìku tak eny mohou ztratit a 40 % kostního objemu, zatímco mui ve stejném
období jen 12 %.

Dlouholeté intenzivní pátrání po exis-

tenci major genu pro osteoporózu zatím
ukazuje, e takový gen neexistuje. Osteoporóza je tedy jednoznaènì polygenní
onemocnìní, tzn. je podmínìna více geny.
Kadý z kostních znakù (denzita, kvalita
kostní hmoty, metabolický obrat kosti) je
výsledkem interakce mnoha slabých
genù, které jsou ovlivòovány vnìjími
faktory.

Na základì klinických studií u jednovajeèných dvojèat bylo zjitìno, e individuální variabilita kostního minerálu je
podmínìna z 6080 % genetickým pozadím a zbývajících 2040 % variability je
dùsledkem pùsobení dalích vnitøních
faktorù (hormony) a ivotního stylu (výiva, fyzická zátì).

shrnuje nejzajímavìjí informace a data z vybrané literatury, nejedná se o komplexní èlánek o osteoporóze.
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Osteoporóza pøichází plíivì a mnoh-

dy se manifestuje a vzniklou zlomeninou,
která je obvykle nízkotraumatická, tzn. je
zpùsobena poranìním, které by nepostaèovalo ke zlomení normální kosti.
Onemocnìní se mùe projevit v generalizované formì, kdy postihuje celý skelet,
nebo v lokalizované formì, kdy jsou postieny urèité ohranièené oblasti kosti.

Jaké jsou projevy osteoporózy?
Onemocnìní se mùe projevovat bolestmi
zad, sníením tìlesné výky, deformitami
páteøe, celkovým omezením hybnosti, bolestmi pøi delím sezení nebo stání, kloubní a svalovou slabostí, depresí a únavou.
Na druhé stranì pacienti s osteoporózou
mohou být èasto zcela bez obtíí a do
první nízkotraumatické zlomeniny.
Osteoporóza vzniká, kdy je resorpce

kosti vyí ne kostní novotvorba. Kosti
jsou po celý ivot neustále remodelovány,
tedy stará kostní hmota je nahrazována
novou kostní tkání. Oba dìje (resorpce
a novotvorba) jsou za normálních okolností fyziologické a cca do 30 let vìku
v rovnováze.

Míru kostní ztráty (Bone Rate Loss)
lze u osteoporotického pacienta stanovit
velmi pøesnì pomocí opakovaných mìøení
BMD (Bone Mineral Denzity) alespoò ve
24letém intervalu. V pøípadì pøedpokládané vyí kostní ztráty v dùsledku vysokých dávek kortikosteroidù lze interval
mezi mìøeními BMD zkrátit na 612 mìsícù. Tímto zpùsobem je moné míru kostní
ztráty urèit pøesnì a bìhem mnoha let
mìøení.
Lékaø ale èasto musí rozhodnout
o nasazení osteoporotické léèby ji pøi
prvním mìøení kostní denzity (BMD). Izolované stanovení BMD vak nedokáe
urèit míru ztráty kostní hmoty v èase (jinými slovy rychlost, s jakou ubývá kostní
hmota). Díky vyetøení kostních markerù
resorpce a formace lze provést odhad
míry kostní ztráty ji pøi prvním vyetøení
BMD, bez nutnosti dlouhého èekání na
dalí porovnávací mìøení BMD. Míra
kostní ztráty toti proporènì odpovídá
kostnímu obratu (resorpce vs. novotvorba kostní hmoty).
Kostní markery resorpce a formace
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(tedy markery kostní remodelace neboli
kostního obratu) jsou látky, které se za
fyziologických i patologických stavù
uvolòují z kostní hmoty do obìhu a jsou
produktem kostních bunìk. Pøedstavují
dùleité ukazatele v diferenciální diagnostice osteoporózy. Napomáhají pøi stanovení rychlosti zmìn v kostní hmotì, monitorování aktuálního stavu kostních procesù
a úèinku nasazené osteoporotické léèby.
Pøináejí odlinou informaci ne mìøení
kostní denzity, tzn. ukazují kvalitu kostní
hmoty, nikoliv její kvantitu.

Mezi specifické kostní markery formace, tedy novotvorby kosti, patøí osteokalcin a PINP (N-terminální propeptid kolagenu typu I), které se stanovují ze séra.
Zrychlení osteoresorpce kosti lze detekovat pomocí specifického markeru kostní
resorpce, kterým je β-CrossLaps (C-terminální telopeptid kolagenu typu I).

Obr. è. 2: Zlomenina krèku stehenní kosti

Klinický význam osteoporózy je dán
jejími nepøíznivými klinickými projevy, zejména zlomeninami. Osteoporotických
zlomenin je registrováno v ÈR cca 50 000
pøípadù roènì.
Typickými osteoporotickými zlomeni-

nami jsou kompresivní zlomeniny páteøních obratlù, zlomeniny pøedloktí (Collesova fraktura) a zlomenina krèku stehenní kosti, která je klinicky nejzávanìjí.

V ÈR je kadoroènì hospitalizováno
témìø 19 000 nemocných se zlomeninou
krèku kosti stehenní. Do jednoho roku po
ní umírá a 20 % nemocných. Nemocní,
kteøí pøeijí jeden rok po této zlomeninì,
jsou ve 2/3 pøípadù odkázáni na pomùcky
a pomoc okolí a a 50 % zùstává imobilizo-

vaných nebo odkázaných na ústavní péèi.

V roce 2008 vyvinula WHO ve spolupráci s odborníky nástroj (kalkulátor) nazvaný FRAX (Fracture Risk Assessment
Tool) pro hodnocení individuálního 10letého absolutního rizika zlomeniny v oblasti krèku femuru nebo jiné dalí závané
osteoporotické zlomeniny u muù a en ve
vìku 4090 let. Kalkulátor, který je volnì
dostupný na internetu, umoòuje vloit
parametry pacienta (vìk, pohlaví, hmotnost, výka), anamnézu, uívané léky,
pøítomná onemocnìní i výsledek mìøení
BMD (http://www.shef.ac.uk/FRAX).
Osteoporózou jsou ohroena obì po-

hlaví, mui jsou vystaveni stejnému riziku
jako eny. Rozdíl je pouze v odliné architektuøe kosti, typu poruch nerovnováhy
kostního metabolismu a skuteènosti, e
mui trpí osteoporózou v pozdìjím vìku
ne eny. Osteoporóza se u muù rozvíjí
o 1015 let pozdìji ne u en v menopauze; výrazný nárùst poètu zlomenin se
u muù objevuje po 70. roce. Jedním z dùvodù je výraznì pomalejí fyziologická
kostní ztráta u muù ve srovnání s enami.
V ÈR postihuje osteoporóza pøiblinì
200 000 muù starích 50 let.

Kadá tøetí ena a pátý mu utrpí ve
svém ivotì nìkterou z osteoporotických
zlomenin. Osteoporóza je tedy epidemiologicky závané onemocnìní, které má
kromì utrpení nemocných i velké dùsledky sociální a ekonomické.
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