
108

diabetologie

DMEV • ROČNÍK 25 • 2022 • ČÍSLO 3

80. Thorell A, Hirshman MF, Nygren J, Jorfeldt L, Wojtaszewski JFP, 
Dufresne SD, Horton ES, Ljunggvist O, Goodyear LJ. Exercise and 
insulin cause GLUT-4 translocation in human skeletal muscle. Am 
J Physio 1999; 277(4): 733–41.
81. Tsalikian E, Fox L, Janz KF, Wilson D, Chase HP, Fiallo-Scharer 
R, Fox L, Janz KF, Ruedy KJ, Wilson D, Xing D, Weinzimer SA. Pre-
vention of hypoglycemia during exercise in children with type 
1 diabetes by suspending basal insulin. Diabetes Care 2006; 
29(10): 2200–4.
82. Umpierre D, Ribeiro PA, Kramer CK, Leitao CB, Zucatti ATN, 
Azevedo MJ, Gross JL, Riberio JP, Schaan BD. Physical activity 
advice only or structured exercise training and association with 
HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-
-analysis. JAMA 2011; 305(17): 1790–99.
83. Wen H, Wang L. Reducing effect of aerobic exercise on blood 
pressure of essential hypertensive patients: A  meta-analysis. 
Medicine (Baltimore) 2017; 96(11).
84. Wing RR, Lang W, Wadden TA, Safford M, Knowler WC, Bert-
oni AG, Hill JO, Brancati FL, Peters A, Wagenknecht L. Benefits of 
modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in 
overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes 
Care 2011; 34(7): 1481–6.
85. Wong AM, Docking SI, Cook JL, Gaida JE. Does type 1 diabetes 
mellitus affect Achilles tendon response to a 10 km run? A case 
control study. BMC Musculoskelet Disord 2015; 16: 345.
86. Yang Z, Scott CA, Mao C, Tang J, Farmer AJ. Resistance exercise 
versus aerobic exercise for type 2 diabetes: a systematic review 
and metaanalysis. Sports Med 2014; 44: 487–499.
87. Yardley JE, Hay J, Abou-Setta AM, Marks SD, McGavock J. 
A systematic review and meta-analysis of exercise interventions 

in adults with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2014; 
106(3): 393–400.
88. Yardley JE, Kenny GP, Perkins BA, Riddell MC, Balaa N, Malcolm 
J, Boulay P, Khandawala F, Sigal RJ. Resistance versus aerobic 
exercise: acute effects on glycemia in type 1 diabetes. Diabetes 
Care 2013; 36(3): 537–42.
89. Yumuk V, Tsigos C, Fried M, Schindler K, Busetto L, Micic D, 
Toplak H. European Guidelines for Obesity Management in Adults. 
Obesity Facts 2015; 8(6): 402–24.
90. Zaharieva DP, Messer LH, Paldus B, ONeal D, Maahs DM, Ri-
ddell MC. Glucose Control During Physical Activity and Exercise 
Using Closed Loop Technology in Adults and Adolescents with 
Type 1 Diabetes. Can J Diabetes 2020; 44(8): 740–49.
91. Zaharieva DP, Turksoy K, McGaugh SM, Pooni R, Vienneau T, Ly 
M, Riddell MC. Lag time remains with newer real-time continuous 
glucose monitoring technology during aerobic exercise in adults 
with type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther 2019; 21(6): 313–21.
92. Zeitler P, Hirst K, Pyle L, Linder B, Copeland K, Arslanian S, 
Cuttler L, Nathan DM, Tollefsen S, Wilfley D, Kaufman F. A clinical 
trial to maintain glycemic control in youth with type 2 diabetes. 
N Engl J Med 2012; 366(24): 2247–56.

MUDr. Eva Horová, Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK

U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

E-mail: eva.horova@vfn.cz

109DMEV • ROČNÍK 25 • 2022 • ČÍSLO 3

metabolismus/výživa
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SOUHRN
Nemocní na domácí parenterální výživě jsou ve velkém riziku rozvoje metabolické kostní choroby (MBD). Patogeneze je 

komplexní a může být dána faktory spojenými se základním onemocněním, syndromem krátkého střeva nebo samotnou aplikací 
domácí parenterální výživy. Primárním problémem spojeným s intestinálním selháním je malabsorpce všech základních živin, 
na prvním místě kalcia a vitamínu D. Správné nastavení domácí parenterální výživy (adekvátní energetický příjem, přiměřená 
dávka aminokyselin, iontů, stopových prvků a vitamínů) může zabránit další progresi MBD. Strukturálně je základním rysem 

nedostatečná mineralizace osteoidu s následným poklesem kostní hustoty a zvýšeným rizikem fraktur. Klinický obraz je variabilní, 
od zcela asymptomatických průběhů až po formy s pohybovými limitacemi a invalidizujícími bolestmi kostí a svalů. Cílem tohoto 

sdělení je podat přehled informací o metabolické kostní chorobě, její prevenci, diagnostice a léčbě.
Klíčová slova: metabolická kostní choroba, intestinální selhání, syndrom krátkého střeva, domácí parenterální výživa

SUMMARy
Patients on home parenteral nutrition are at significantly increased risk for the development of metabolic bone disease. 

The pathogenesis of metabolic bone disease is multifactorial and related to several factors which may be home parenteral 
nutrition – related or related to the patients‘ underlying disease and general lifestyle. Parenteral nutrition factors contributing 
to bone disease include calcium, vitamin D, phosphate deficiencies and amino acid solutions. The primary disease associated 

with intestinal failure may caused malabsorption of calcium and vitamin D.This condition is characterized by incomplete 
mineralization of osteoid with consequent distrubances ranging from osteopenia to severe bone disease with fractures. 

Metabolic bone disease can be asymptomatic or associated with bone and muscle pain or fractures which may occur as a result 
of minimal trauma. The purpose of this review is to describe one of the most common complication of HPN, and to show the 

process of identification, treatment and prevention.
Key words: metabolic bone disease, intestinal failure, short bowel syndrome, home parenteral nutrition

Metabolická kostní choroba (Metabolic bone dise-
ase  – MBD) je častým nálezem u  pacientů s  chronickým 
intestinálním selháním (CIF) léčených domácí parente-
rální výživou (DPV). Zahrnuje osteomalacii (OM) a častěji 
osteopenii (OP) přecházející v osteoporózu (OS) nebo je-
jich kombinaci (Pironi, et al., 2004). Již primárně je mnoho 
chorob gastrointestinálního traktu spojeno s  poklesem 
kostní hmoty (BMD  – bone mineral density) s  vysokou 
prevalencí až 21–67  %. (Krela-Kazmierczak, et al., 2016). 
Při CIF je osteoporóza definována jako sekundární, pří-
čina je multifaktoriální, ale samozřejmě je možná i  její 

koincidence s  primární OS (postmenopauzální nebo se-
nilní). Osteomalacie je způsobena deficitem vitamínu D, 
který vede k nekompletní mineralizaci osteoidu, v přípa-
dě insuficience se manifestuje spíše osteopenie nebo os-
teoporóza a dochází k úbytku mineralizované i organické 
složky kostní hmoty.

Samotná DPV je ale také spojena s  některými pato-
fyziologickými mechanismy, které negativně ovlivňují 
vývoj kostní hmoty. Podobně jako při CIF, je MBD při do-
mácí parenterální výživě charakterizována nedostateč-
nou mineralizací osteoidu s  následnou OM nebo OS/OP 
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s mnohočetnými frakturami (Raman, et al., 2006). Preva-
lence MBD je v  této populaci velmi vysoká. Starší data 
prokazovala MBD při domácí parenterální výživě diagnos-
tikovanou na základě histo-morfologických změn nebo 
poklesu kostní denzity v 40–100% případů (Buchman and 
Moukarzel, 2000). Prevalenční studie Pironiho et al. nalez-
la pokročilé těžké formy MBD u 1/3 nemocných a sympto-
matické formy u 1/3 nemocných na DPV (n=165), (Pironi, 
et al., 2002). Recentní studie Nygaarda et al. nalezla preva-
lenci OS v 57 %, OP ve 32 % a jen 10 % nemocných mělo 
normální kostní denzitu (Nygaard, et al., 2018). Výskyt 
fraktur se u CIF/DPV popisuje u 4–24 % jak u dospělé, tak 
dětské populace (Diamanti, et al., 2010)

Patogeneze MBD

Řada pacientů již vstupuje do programu DPV se závaž-
ným poškozením kostního metabolismu v  důsledku zá-
kladního onemocnění (snížená funkce orgánů jako jsou 
játra, střevo, pankreas, ledviny) a  užívané terapie (korti-
koidy, methotrexát, cyklosporin, takrolimus, chemotera-
pie, heparin, furosemid, warfarin atd.).

Obecnými rizikovými faktory snížené kostní hustoty, 
které se uplatňují i u našich pacientů, jsou věk, ženské po-
hlaví, léčba steroidy, imunosupresivní léčba nebo jiná rizi-
ková terapie, deficit vitamínu D, hypogonadismus (deficit 
androgenů i  estrogenů), malnutrice a  nízký body mass 
index (BMI), nedostatek pohybu, kouření a nadměrný pří-
sun alkoholu. Z toho nízký BMI a zejména deficit vitamínu 
D byly identifikovány jako hlavní nezávislé rizikové fakto-
ry (Nygaardet al., 2018). Specifickým rizikovým faktorem 
spojeným s  CIF je bakteriální translokace a  systémový  
zánět.

Nutriční a  metabolické faktory MBD zahrnují rizika 
spojená s  energetickým deficitem, dehydratací, nedo-
statečnou substitucí kalcia, fosfátů, magnezia, fluoridu, 
mědi, nedostatkem vitamínů C, D, K  (tvorba osteokalci-
nu je závislá na dostatečné hladině vitaminu K), stopo-
vých prvků, nadbytečným podáváním natria indukujícím 
zvýšenou kalciurii, toxicitou aluminia, stroncia, vanadu, 
kadmia, vitamínu A, nadbytkem aminokyselin (nad 2 g/
kg/den) a  glukózy, metabolickou acidózou (Ferrone and 
Geraci, 2007) (tab. 1). Faktory MBD spojené s CIF mohou 
být základní onemocnění – jako například IBD a systémo-
vý zánět, D-laktátová acidóza, porucha enterohepatální-
ho oběhu žlučových kyselin, nadbytek oxalátů (inhibice 
vstřebávání kalcia ve střevě), deficit laktázy, bakteriální 
translokace, poruchy motility a ztráty minerálů.

Malabsorpce mikronutrientů a  makronutrientů nebo 
jejich kombinovaný deficit se významně podílejí na pa-
togenezi MBD. Nedostatek proteinů vede k útlumu kost-
ní novotvorby, ale nadbytek aminokyselin může vést 
k  hyperkalciurii a  negativní kalciové bilanci. Inhibitory 
protonové pumpy pravidelně podávané při syndromu 
krátkého střeva snižují tvorbu vstřebatelných komplexů 
kalcia. Nezanedbatelným negativním faktorem je i  imo-
bilita nemocných, která vede k další demineralizaci kostí 
a ztrátám vápníku. Recentní práce poukázala na význam 
jaterní steatózy (jako součást IFALD  – intestinal failure 
associated liver disease) v patogenezi MBD (Parreiras, et 

al., 2020). Akumulace jaterních lipidů negativně koreluje 
s kostní hmotou a pozitivně koreluje s C-terminálním telo-
peptidem kolagenu typ I (ICTP), markerem osteoresorpce.

Některá pozorování ukazují, že cyklická DPV způsobu-
je vyšší kalciurii než kontinuální DPV (Wood, et al., 1985). 
V  případě IFALD (intestinal failure associated liver dise-
ase) je jednoznačně indikována cyklická forma. Z tohoto 
důvodů je vhodné monitorovat kalciurii a  upravit dávku 
v DPV tak, aby kalciofosfátový metabolismus byl norma-
lizován.

Vitamín D zvyšuje vstřebání kalcia ve střevě s násled-
ným depositem do kostí. Bylo zjištěno, že vitamín D vede 
k poškození kostí nejen při deficitu, ale i v nadbytku, kdy 
způsobuje demineralizaci.

Mírný deficit charakterizuje hladina vitaminu D mezi 
25–50 nmol/l (10 – 20ng/ml), těžký deficit pak < 25 nmo-
l/l (10ng/ml) (Nygaard, et al., 2018). Podle jiných autorů je 
deficit hodnocen jako hladina pod 50 nmol/l (20 ng/ml)) 
a  insuficience v  rozmezí 52,5–72,5 nmol/l (21–29 ng/ml) 
(Napartivaumnuay and Gramlich, 2017). Obecně se hladi-
na 75 nmol/l (30 ng/ml) považuje za dostatečnou u  ne-
mocného již léčeného vitamínem D. Vitamín D negativně 
koreluje s hladinou parathormonu již od hladiny 25(OH)D 
75–100 nmol/l (30–40 ng/ml) (Holick, et al., 2011).

Stran morfologických charakteristik MBD spojená 
s DPV postihuje predominantně trabekulární kost (páteř) 
a méně kortikální kost u nemocných s CIF po 21 roku věku 
(Cohen-Solal, et al., 2003). Proces osteoresorpce nastává 
řádově v  týdnech (4–6 týdnů) po vzniku CIF a  jedná se 
o kompenzační mechanismus s cílem uvolnění kalcia do 
oběhu a tím udržení jeho homeostázy (Eastell and Szulc, 
2017). Z  dlouhodobého hlediska je ale MBD charakteri-
zována nejčastěji jako nízko-obratová kostní choroba 
s  poklesem kostní formace (Shike, et al., 1986). Dalším 
negativním faktorem je, že DPV v  kontextu MBD a  věku 
neumožňuje mladším jedincům dosáhnut maximální pre-
dikované kostní denzity (peak bone mass).

Tab. 1: Faktory MBD asociované s dlouhodobou DPV a CIF.

Hliníková toxicita (snižuje sekreci PTH)
Nadbytek stroncia

Dávka aminokyselin nad 2 g/kg/den (hyperkalciurie)

Hypofosfatemie (ovlivnění renální tubulární absorpce kalcia)

Chronická metabolická acidóza (osteoresorpce, zhoršení enterální 
absorpce kalcia)

Vitamin D toxicita (zvýšení osteoresorpce, hyperkalcemie)
Vitamín D deficit (osteomalacie)

Hypomagnezemie (snížení PTH sekrece – redukce renální absorpce 
kalcia, snížení produkce 1,25OHD – snížení enterální absorpce kalcia 
a magnézia (zpětnovazebně)

Vitamín K deficit

Cyklická DPV vs kontinuální DPV

Deficity kalcia, fluoridu, křemíku, zinku, mědi

Hypogonadismus (androgeny, estrogeny)

Medikace

Nedostatek cvičení, kouření, nadměrný přísun alkoholu
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od průměru kostní hustoty osob stejného věku a pohlaví 
a za patologickou se považuje hodnota < 2,0.

Samotná kostní hustota ovšem není dostatečným pre-
diktorem rizika fraktur, stejně významnou úlohu hraje 
i  kvalita kosti, což je pro běžnou klinickou praxi obtížně 
hodnotitelný parametr. Podrobnější informace o  kostní 
struktuře nabízejí další vyšetřovací metody jako je mag-
netická rezonance, periferní kvantitativní CT (pQCT) nebo 
dokonce periferní CT s  vysokou rozlišovací schopnos-
tí (HR-pQCT). Uvedené modality umožňují hodnocení 
množství minerálu v objemové jednotce kosti (volumetric 
BMD) a  rozlišit například kortikální a  trabekulární kostní 
komponentu. V běžné klinické praxi ale nejsou výše uve-
dená vyšetření běžně dostupná. Naopak v  posledních 
letech se rozšiřuje možnost použití softwarové analýzy 
kostní textury v  oblasti lumbální páteře, takzvané tra-
bekulární skóre (TBS), které nám poskytuje informace 
o  kostní struktuře a  nepřímo tak o  kvalitě kostní hmoty. 
Vyšetření TBS je možné spojit se základním denzitomet-
rickým vyšetřením a nízké hodnoty predikují riziko fraktur 
bez závislosti na BMD (Shevroja, et al., 2017).

Další diagnostickou možností je kostní biopsie, která je 
ale spojena s  vysokou invazivitou a  četnými riziky. Lite-
rární údaje však popisují u pacientů s DPV biopticky ově-
řenou osteomalacii, zvýšené i snížené množství osteoidu 
a snížení objemu kosti (Shike, et al., 1986).

Laboratorní diagnostika

Mezi základní laboratorní vyšetření patří stanovení 
hladiny kalcia, fosfátu, kalciurie, parathormonu, hladiny 
vitamínu D a kostních markerů (P1NP, osteokalcin a kost-
ní izoenzym ALP jako markery osteoformace, ICTP a beta-
-crosslaps jako markery osteoresorpce) (tab. 3). Obecně 
aktivita osteoblastů je spojena s formací kosti a zvýšením 
markerů osteoformace, zatímco aktivita osteoklastů vede 
k resorpci kosti a zvýšení markerů osteoresorpce (Loren-
tzon, et al., 2019).

Klinický obraz

Pro praxi je důležité, že stran rizika fraktur neexistuje 
protektivní hodnota BMD, vyšší četnost zlomenin bývá 
popisována již ve stádiu osteopenie, ale není jich více než 
u osteoporózy. (Siris, et al., 2001). Data o četnosti fraktur 
jsou ovlivněna faktem, že žen s osteopenií je mnohem víc, 
a proto v absolutních číslech bude víc fraktur u osteope-
nie.

MBD probíhá dlouho latentně a  symptomatologie je 
dána až vznikem komplikací. OS a OP nemá dlouho žád-
né příznaky. Nejdříve se klinicky projevuje OM, a  to bo-
lestmi kostí, zejména nočními, jejich zvýšenou citlivostí, 
svalovou slabostí, potížemi při chůzi. Klinický obraz začí-
ná asymptomatickými formami a končí u  invalidizujících 
bolestí kostí a  kloubů při patologických frakturách. Jed-
na třetina nemocných na DPV má bolesti predominantně 
lokalizované v oblasti páteře a malých kloubů a  je-li pří-
tomna fraktura, pak se často jedná o kompresivní frakturu 
obratle (Pironi, et al., 2002). Relativní riziko potencionální 
fraktury se u této skupiny pacientů odhaduje 1,4 – 1,6 × 
vyšší při poklesu kostní denzity o 1 SD (Pironi, et al., 2002).

Diagnóza

Zlatým diagnostickým standardem vyšetření BMD 
je denzitometrie (Dual-energy X-ray absorptiometry  – 
DEXA), která by měla být u  všech pacientů provedena 
1× ročně. Výstupem základního denzitometrického vy-
šetření je hodnota plošné kostní hustoty (areal BMD) ve 
vybraných lokalitách spojených s  rizikem vzniku fraktur 
(bederní páteř, krček femuru nebo distální předloktí). Os-
teoporóza je na základě doporučení WHO pro postmeno-
pauzální ženy definovaná jako T skóre ≤ -2,5, osteopenie 
jako T skóre mezi -1 a  -2,5 (WHO, 1994). T-skóre je smě-
rodatná odchylka od průměru kostní hustoty mladých 
zdravých žen. U dětí a osob do 50 let věku je doporučeno 
hodnotit Z-skóre, což je vyjádření směrodatné odchylky 

Tab. 2: Odlišení osteomalacie a osteoporózy (Mack, 2016).

Osteoporóza Osteomalacie

Klinické nálezy Pokles kostní hmoty
Bolest v závislosti na aktivitě

Porušená mineralizace kostí
Svalová slabost, atrofie svalů, hypotonie, bolesti noční 
v oblasti pánve a dolních končetin

Rizikové faktory Menopauza, sedavý životní styl, vrozené příčiny Nedostatek slunečního světla, renální, jaterní 
a gastrointestinální choroby

Vitamín D (25OHD) Normální/snížen Snížen v 100 % případů pod 15 ng/ml

Kalcium Normální Snížené

Fosfor Normální Snížen

Alkalická fosfatáza Normální Zvýšena v 95-100 % případů

PTH Normální, bez změny Zvýšen

Kalciurie Normální Snížená

Kostní biopsie Není indikována Zvýšení objemu osteoidu

Denzitometrie Snížení Snížení

RTG Fraktury Looserovy zóny
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s mnohočetnými frakturami (Raman, et al., 2006). Preva-
lence MBD je v  této populaci velmi vysoká. Starší data 
prokazovala MBD při domácí parenterální výživě diagnos-
tikovanou na základě histo-morfologických změn nebo 
poklesu kostní denzity v 40–100% případů (Buchman and 
Moukarzel, 2000). Prevalenční studie Pironiho et al. nalez-
la pokročilé těžké formy MBD u 1/3 nemocných a sympto-
matické formy u 1/3 nemocných na DPV (n=165), (Pironi, 
et al., 2002). Recentní studie Nygaarda et al. nalezla preva-
lenci OS v 57 %, OP ve 32 % a jen 10 % nemocných mělo 
normální kostní denzitu (Nygaard, et al., 2018). Výskyt 
fraktur se u CIF/DPV popisuje u 4–24 % jak u dospělé, tak 
dětské populace (Diamanti, et al., 2010)

Patogeneze MBD

Řada pacientů již vstupuje do programu DPV se závaž-
ným poškozením kostního metabolismu v  důsledku zá-
kladního onemocnění (snížená funkce orgánů jako jsou 
játra, střevo, pankreas, ledviny) a  užívané terapie (korti-
koidy, methotrexát, cyklosporin, takrolimus, chemotera-
pie, heparin, furosemid, warfarin atd.).

Obecnými rizikovými faktory snížené kostní hustoty, 
které se uplatňují i u našich pacientů, jsou věk, ženské po-
hlaví, léčba steroidy, imunosupresivní léčba nebo jiná rizi-
ková terapie, deficit vitamínu D, hypogonadismus (deficit 
androgenů i  estrogenů), malnutrice a  nízký body mass 
index (BMI), nedostatek pohybu, kouření a nadměrný pří-
sun alkoholu. Z toho nízký BMI a zejména deficit vitamínu 
D byly identifikovány jako hlavní nezávislé rizikové fakto-
ry (Nygaardet al., 2018). Specifickým rizikovým faktorem 
spojeným s  CIF je bakteriální translokace a  systémový  
zánět.

Nutriční a  metabolické faktory MBD zahrnují rizika 
spojená s  energetickým deficitem, dehydratací, nedo-
statečnou substitucí kalcia, fosfátů, magnezia, fluoridu, 
mědi, nedostatkem vitamínů C, D, K  (tvorba osteokalci-
nu je závislá na dostatečné hladině vitaminu K), stopo-
vých prvků, nadbytečným podáváním natria indukujícím 
zvýšenou kalciurii, toxicitou aluminia, stroncia, vanadu, 
kadmia, vitamínu A, nadbytkem aminokyselin (nad 2 g/
kg/den) a  glukózy, metabolickou acidózou (Ferrone and 
Geraci, 2007) (tab. 1). Faktory MBD spojené s CIF mohou 
být základní onemocnění – jako například IBD a systémo-
vý zánět, D-laktátová acidóza, porucha enterohepatální-
ho oběhu žlučových kyselin, nadbytek oxalátů (inhibice 
vstřebávání kalcia ve střevě), deficit laktázy, bakteriální 
translokace, poruchy motility a ztráty minerálů.

Malabsorpce mikronutrientů a  makronutrientů nebo 
jejich kombinovaný deficit se významně podílejí na pa-
togenezi MBD. Nedostatek proteinů vede k útlumu kost-
ní novotvorby, ale nadbytek aminokyselin může vést 
k  hyperkalciurii a  negativní kalciové bilanci. Inhibitory 
protonové pumpy pravidelně podávané při syndromu 
krátkého střeva snižují tvorbu vstřebatelných komplexů 
kalcia. Nezanedbatelným negativním faktorem je i  imo-
bilita nemocných, která vede k další demineralizaci kostí 
a ztrátám vápníku. Recentní práce poukázala na význam 
jaterní steatózy (jako součást IFALD  – intestinal failure 
associated liver disease) v patogenezi MBD (Parreiras, et 

al., 2020). Akumulace jaterních lipidů negativně koreluje 
s kostní hmotou a pozitivně koreluje s C-terminálním telo-
peptidem kolagenu typ I (ICTP), markerem osteoresorpce.

Některá pozorování ukazují, že cyklická DPV způsobu-
je vyšší kalciurii než kontinuální DPV (Wood, et al., 1985). 
V  případě IFALD (intestinal failure associated liver dise-
ase) je jednoznačně indikována cyklická forma. Z tohoto 
důvodů je vhodné monitorovat kalciurii a  upravit dávku 
v DPV tak, aby kalciofosfátový metabolismus byl norma-
lizován.

Vitamín D zvyšuje vstřebání kalcia ve střevě s násled-
ným depositem do kostí. Bylo zjištěno, že vitamín D vede 
k poškození kostí nejen při deficitu, ale i v nadbytku, kdy 
způsobuje demineralizaci.

Mírný deficit charakterizuje hladina vitaminu D mezi 
25–50 nmol/l (10 – 20ng/ml), těžký deficit pak < 25 nmo-
l/l (10ng/ml) (Nygaard, et al., 2018). Podle jiných autorů je 
deficit hodnocen jako hladina pod 50 nmol/l (20 ng/ml)) 
a  insuficience v  rozmezí 52,5–72,5 nmol/l (21–29 ng/ml) 
(Napartivaumnuay and Gramlich, 2017). Obecně se hladi-
na 75 nmol/l (30 ng/ml) považuje za dostatečnou u  ne-
mocného již léčeného vitamínem D. Vitamín D negativně 
koreluje s hladinou parathormonu již od hladiny 25(OH)D 
75–100 nmol/l (30–40 ng/ml) (Holick, et al., 2011).

Stran morfologických charakteristik MBD spojená 
s DPV postihuje predominantně trabekulární kost (páteř) 
a méně kortikální kost u nemocných s CIF po 21 roku věku 
(Cohen-Solal, et al., 2003). Proces osteoresorpce nastává 
řádově v  týdnech (4–6 týdnů) po vzniku CIF a  jedná se 
o kompenzační mechanismus s cílem uvolnění kalcia do 
oběhu a tím udržení jeho homeostázy (Eastell and Szulc, 
2017). Z  dlouhodobého hlediska je ale MBD charakteri-
zována nejčastěji jako nízko-obratová kostní choroba 
s  poklesem kostní formace (Shike, et al., 1986). Dalším 
negativním faktorem je, že DPV v  kontextu MBD a  věku 
neumožňuje mladším jedincům dosáhnut maximální pre-
dikované kostní denzity (peak bone mass).

Tab. 1: Faktory MBD asociované s dlouhodobou DPV a CIF.

Hliníková toxicita (snižuje sekreci PTH)
Nadbytek stroncia

Dávka aminokyselin nad 2 g/kg/den (hyperkalciurie)

Hypofosfatemie (ovlivnění renální tubulární absorpce kalcia)

Chronická metabolická acidóza (osteoresorpce, zhoršení enterální 
absorpce kalcia)

Vitamin D toxicita (zvýšení osteoresorpce, hyperkalcemie)
Vitamín D deficit (osteomalacie)

Hypomagnezemie (snížení PTH sekrece – redukce renální absorpce 
kalcia, snížení produkce 1,25OHD – snížení enterální absorpce kalcia 
a magnézia (zpětnovazebně)

Vitamín K deficit

Cyklická DPV vs kontinuální DPV

Deficity kalcia, fluoridu, křemíku, zinku, mědi

Hypogonadismus (androgeny, estrogeny)

Medikace

Nedostatek cvičení, kouření, nadměrný přísun alkoholu
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od průměru kostní hustoty osob stejného věku a pohlaví 
a za patologickou se považuje hodnota < 2,0.

Samotná kostní hustota ovšem není dostatečným pre-
diktorem rizika fraktur, stejně významnou úlohu hraje 
i  kvalita kosti, což je pro běžnou klinickou praxi obtížně 
hodnotitelný parametr. Podrobnější informace o  kostní 
struktuře nabízejí další vyšetřovací metody jako je mag-
netická rezonance, periferní kvantitativní CT (pQCT) nebo 
dokonce periferní CT s  vysokou rozlišovací schopnos-
tí (HR-pQCT). Uvedené modality umožňují hodnocení 
množství minerálu v objemové jednotce kosti (volumetric 
BMD) a  rozlišit například kortikální a  trabekulární kostní 
komponentu. V běžné klinické praxi ale nejsou výše uve-
dená vyšetření běžně dostupná. Naopak v  posledních 
letech se rozšiřuje možnost použití softwarové analýzy 
kostní textury v  oblasti lumbální páteře, takzvané tra-
bekulární skóre (TBS), které nám poskytuje informace 
o  kostní struktuře a  nepřímo tak o  kvalitě kostní hmoty. 
Vyšetření TBS je možné spojit se základním denzitomet-
rickým vyšetřením a nízké hodnoty predikují riziko fraktur 
bez závislosti na BMD (Shevroja, et al., 2017).

Další diagnostickou možností je kostní biopsie, která je 
ale spojena s  vysokou invazivitou a  četnými riziky. Lite-
rární údaje však popisují u pacientů s DPV biopticky ově-
řenou osteomalacii, zvýšené i snížené množství osteoidu 
a snížení objemu kosti (Shike, et al., 1986).

Laboratorní diagnostika

Mezi základní laboratorní vyšetření patří stanovení 
hladiny kalcia, fosfátu, kalciurie, parathormonu, hladiny 
vitamínu D a kostních markerů (P1NP, osteokalcin a kost-
ní izoenzym ALP jako markery osteoformace, ICTP a beta-
-crosslaps jako markery osteoresorpce) (tab. 3). Obecně 
aktivita osteoblastů je spojena s formací kosti a zvýšením 
markerů osteoformace, zatímco aktivita osteoklastů vede 
k resorpci kosti a zvýšení markerů osteoresorpce (Loren-
tzon, et al., 2019).

Klinický obraz

Pro praxi je důležité, že stran rizika fraktur neexistuje 
protektivní hodnota BMD, vyšší četnost zlomenin bývá 
popisována již ve stádiu osteopenie, ale není jich více než 
u osteoporózy. (Siris, et al., 2001). Data o četnosti fraktur 
jsou ovlivněna faktem, že žen s osteopenií je mnohem víc, 
a proto v absolutních číslech bude víc fraktur u osteope-
nie.

MBD probíhá dlouho latentně a  symptomatologie je 
dána až vznikem komplikací. OS a OP nemá dlouho žád-
né příznaky. Nejdříve se klinicky projevuje OM, a  to bo-
lestmi kostí, zejména nočními, jejich zvýšenou citlivostí, 
svalovou slabostí, potížemi při chůzi. Klinický obraz začí-
ná asymptomatickými formami a končí u  invalidizujících 
bolestí kostí a  kloubů při patologických frakturách. Jed-
na třetina nemocných na DPV má bolesti predominantně 
lokalizované v oblasti páteře a malých kloubů a  je-li pří-
tomna fraktura, pak se často jedná o kompresivní frakturu 
obratle (Pironi, et al., 2002). Relativní riziko potencionální 
fraktury se u této skupiny pacientů odhaduje 1,4 – 1,6 × 
vyšší při poklesu kostní denzity o 1 SD (Pironi, et al., 2002).

Diagnóza

Zlatým diagnostickým standardem vyšetření BMD 
je denzitometrie (Dual-energy X-ray absorptiometry  – 
DEXA), která by měla být u  všech pacientů provedena 
1× ročně. Výstupem základního denzitometrického vy-
šetření je hodnota plošné kostní hustoty (areal BMD) ve 
vybraných lokalitách spojených s  rizikem vzniku fraktur 
(bederní páteř, krček femuru nebo distální předloktí). Os-
teoporóza je na základě doporučení WHO pro postmeno-
pauzální ženy definovaná jako T skóre ≤ -2,5, osteopenie 
jako T skóre mezi -1 a  -2,5 (WHO, 1994). T-skóre je smě-
rodatná odchylka od průměru kostní hustoty mladých 
zdravých žen. U dětí a osob do 50 let věku je doporučeno 
hodnotit Z-skóre, což je vyjádření směrodatné odchylky 

Tab. 2: Odlišení osteomalacie a osteoporózy (Mack, 2016).

Osteoporóza Osteomalacie

Klinické nálezy Pokles kostní hmoty
Bolest v závislosti na aktivitě

Porušená mineralizace kostí
Svalová slabost, atrofie svalů, hypotonie, bolesti noční 
v oblasti pánve a dolních končetin

Rizikové faktory Menopauza, sedavý životní styl, vrozené příčiny Nedostatek slunečního světla, renální, jaterní 
a gastrointestinální choroby

Vitamín D (25OHD) Normální/snížen Snížen v 100 % případů pod 15 ng/ml

Kalcium Normální Snížené

Fosfor Normální Snížen

Alkalická fosfatáza Normální Zvýšena v 95-100 % případů

PTH Normální, bez změny Zvýšen

Kalciurie Normální Snížená

Kostní biopsie Není indikována Zvýšení objemu osteoidu

Denzitometrie Snížení Snížení

RTG Fraktury Looserovy zóny
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Rozlišení osteomalacie a osteoporózy

I pacienti s osteomalacií budou mít BMD v pásmu os-
teoporózy, ale denzitometrie není metodou, na základě 
které bychom mohli tyto dvě jednotky rozlišit. V  klinic-
ké praxi není odlišení OM od OS vždy jednoduché (tab. 
2). OM provází hypofosfatemie, hypokalcemie, hladina 
25(OH)D < 10  ng/ml nebo 25< nmol/l, zvýšená hladina 
PTH a kALP. U OP se setkáme častěji s normální hladinou 
kalcia, fosfátů, kALP. V diferenciální diagnostice OM a OP 
může pomoci klinické pozorování, kdy nacházíme bolesti 
kostí, zvýšenou citlivost kostí, svalové slabosti, potíže při 
chůzi, noční bolesti končetin.

Strategie a léčba MBD

Na prvním místě stojí léčba základního onemocnění 
a prevence ztráty kostní hmoty již ve fázi počínající pato-
logie, kdy pacient ještě není závislý na DPV. Po rozvoji syn-
dromu krátkého střeva je klíčová intestinální rehabilitace, 
i  když v  mnoha případech je její realizace složitá (Wohl, 
2019). Nemocným je nutné doporučit pohybovou aktivi-
tu (chůzi), rehabilitační cvičení a  úpravu domácího pro-
středí, tak aby bylo bezpečné a nedocházelo k pádům. Při 
nastavování režimu DPV je důležité dosáhnout adekvát-
ního energetického příjmu a  normalizace plazmatických 
hladin iontů. Substituce kalcia (4,5–11 mmol/24 hodin), 
fosfátů (15–30 mmol/den) a  hořčíku (4–12 mmol/den) 
by měla vést k normální plazmatické hodnotě a normál-
ním odpadům v  moči (Buchman and Moukarzel, 2000). 
Klíčové je i  správné dávkování natria, protože nadbyteč-
ný příjem může vést ke zvýšení kalciurie. Potřebná dávka 
vitamínu D je při DPV 200–400–800 IU/den a neliší se od 

zdravých jedinců. V praxi je ale nutné zvolit vhodnou apli-
kační cestu a  zohlednit malabsorpci. Čistě parenterální 
výživa (PV) je schopná zajistit hladinu pouze kolem 12ng/
ml (30 nmol/l). Běžně přidávané vitamínové přípravky PV 
obsahují pouze průměrnou denní udržovací dávku chole-
calciferolu (Viant 5 µg = 200 IU, Cernevit 5,5µg = 220 IU, 
Vitalipid N 5µg = 200 IU, pozn.: 1µg = 40 IU). Při obvykle 
limitované expozici slunci u pacientů z programu DPV je 
třeba k  doplnění deficitu indikovat perorální (Cave! – li-
mitace resorpce při syndromu krátkého střeva) nebo čas-
to parenterální substituci vitamínu D2, resp. D3. Dosažení 
adekvátní hladiny je vhodné kontrolovat laboratorně. 
Nepřímou informaci o úrovni saturace vitamínem D nám 
poskytuje i hodnota parathormonu, která by měla zůstat 
v  normě. Dalším důležitým postupem je redukce příjmu 
fluoridů (Bouletreau, et al., 2006), které se nacházejí v ba-
lených minerálních vodách, čaji a rybách (až 5mg/l) (Bou-
letreau, et al., 2006). V praxi k manifestní chorobě dochá-
zí velmi vzácně při příjmu fluoridů 10–18 mg/denně po 
dobu přibližně 10 roků, a zejména u nemocných s renální 
insuficiencí. V současnosti již není aktuální problém s alu-
miniem, kdy je doporučena při přípravě roztoků bezpečná 
hranice < 5mcg/kg/den nebo (25 µg/l) a nedochází k ané-
mii, neurologickým symptomům a  MBD (Gura, 2010). 
U nemocných s nízkou hodnotou BMD, nízkou hodnotou 
PTH a  1,25 dihydroxy-vitaminu D a  normální hladinou 
25 hydroxy-vitaminu D je nutné zvážit vysazení vitaminu 
D z léčby (Staun, et al., 2009).

Základem farmakologické intervence jsou v  současné 
době antiresorpční preparáty ze skupiny bisfosfonátů, 
což jsou léky snižující kostní resorpci prostřednictvím 
inhibice funkce osteoklastů. Úhrada je v praxi cílena pro 
pacienty s denzitometricky prokázanou osteoporózou a/
nebo nízkotraumatickou frakturou.

Po zahájení léčby bisfosfonáty dochází k inhibici osteo-
klastů (pokles b-CTX, ale i suprese PINP) a redukci kostního 
obratu a k poklesu rizika vertebrálních i nevertebrálních 
fraktur (Reginster, et al., 2000). Studie s  prokazatelným 
zastavením úbytku kostní hmoty byly u pacientů na DPV 
provedeny s  klodronátem, pamidronátem a  zolendroná-
tem a můžeme předpokládat, že novější preparáty budou 
mít podobný efekt (Pastore, et al., 2012). Při předpokláda-
ném omezeném vstřebávání v GIT a riziku indukce dalších 
gastrointestinálních nežádoucích účinků nebo snížené 
gastrointestinální toleranci je možné použít intravenozní 
aplikaci. Je ovšem otázkou, zda je doporučovaná léčba 
bisfosfonáty opravdu použitelná u  všech  – například se 
zdá být pravděpodobné, že pro pacienty s  prokázaným 
nízkým kostním obratem nebudou tyto preparáty, kte-
ré kostní obrat dále snižují, vůbec indikované. Pro naši 
specifickou populaci máme minimum dat hodnotících 
účinnost léčby, ale malá studie s  použitím parenterální-
ho pamidronátu u  CIF (20 mg každé 3 měsíce) popisuje 
vzestup BMD. Parenterální použítí klodronátu (1500 mg 
každé 3 měsíce) nemá přesvědčivá data na zlepšení BMD 
(Szczepanek, et al., 2018). Z dalších bisfosfonátů je možné 
podat zolendronát (Mack, 2016).

Pro nemocné s  CIF a  DPV jsou bisfosfonáty metodou 
první volby. V  případě intolerance nebo kontraindikace 
můžeme použít denosumab (Szczepanek, et al., 2018). 

Tab. 3: Laboratorní diagnostika.

Iniciálně Krevní obraz

Biochemie

Panel jaterních testů

Renální funkce

TSH, fT4

PTH, vitamín D (25(OH) D

Testosteron, LH, FSH, ACTH, kortizol,

Zhodnocení kostního 
metabolismu

Kalcium, fosfát, magnezium, kalciurie, 
fosfaturie,

Osteoresorpce:
Tartát rezistentní kyselá fosfotáza (TRAP)
C-terminální telopeptid kolagenu typ I. 
(ICPT)
b-Crosslaps (b-CTX)
N-terminální telopeptid kolagenu typ I. 
(NTX)

Osteoformace:
Osteokalcin (OC)
Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (kALP)
Celková alkalická fosfatáza (tALP)
C-terminální propeptide protokolagenu typ 
I. (PICP)
N-terminální propeptide protokolagenu typ 
I. (PINP)
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Jedná se o  monoklonální protilátku proti RANKL, což je 
klíčový faktor diferenciace, aktivace a přežívání osteoklas-
tů. Výhodou je subkutánní podávání 1× za 6 měsíců. Po 
zahájení dochází k  významnému poklesu b-CTX během 
dnů a PINP během měsíců a snižuje se celkové riziko frak-
tur (Szczepanek, et al., 2018) podobně jako u obecné po-
pulace. Nevýhodou je, že léčba by měla být trvalá a to pro 
riziko akcelerace základního procesu (kostní ztráty) a pa-
radoxního zvýšení rizika fraktur po náhlém přerušení po-
dávání. V případě, že byla v předchozím období léčba bis-
fosfonáty, je riziko fraktur po ukončení léčby nižší. Otázka 
následné léčby bisfosfonáty po denosumabu není u  CIF 
dosud dořešena, ale u obecné populace je jako stabilizač-
ní terapie již doporučována. U žen v premenopauzálním 
věku je nutné ověřit dostatečnou produkci estrogenů, při 
nedostatečných hladinách a  po dohodě s  gynekologem 
a samozřejmě také s přihlédnutím k základnímu onemoc-
nění je možné zvážit možnost hormonální substituční 
léčby. Slibná je terapie agonisty glukagon like peptidu -2 
(GLP-2) (Wohl, 2019).

Společnost ESPEN ve svých doporučeních pro léčbu 
pacientů v režimu DPV (Pironi et al, 2016) uvádí následují-
cí: (upraveno podle (Pironi, et al., 2020)

a) vyšetření DEXA každých 12–18 měsíců
b)  monitorace hladiny vitamínu D a  stopových prvků 

každých 6–12 měsíců
c) substituce vitamínu D v dávce minimálně 200 IU/den
d)  léčba bisfosfonáty (klodronát, pamidronát a  zolen-

dronát) v případě průkazu osteoporózy

Podle nových pozorování je dále možné zvážit léčbu 
denosumabem (v případě průkazu osteoporózy a pokud 
je kontraindikace bisfosfonátů, (Szczepanek, et al., 2018)

Závěrem pro praxi je důležité doporučit pravidelný 
osteologický monitoring MBD, který může stabilizovat 
kostní metabolismus a  předejít závažným dopadům CIF 
na metabolismus kostní hmoty.
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Rozlišení osteomalacie a osteoporózy

I pacienti s osteomalacií budou mít BMD v pásmu os-
teoporózy, ale denzitometrie není metodou, na základě 
které bychom mohli tyto dvě jednotky rozlišit. V  klinic-
ké praxi není odlišení OM od OS vždy jednoduché (tab. 
2). OM provází hypofosfatemie, hypokalcemie, hladina 
25(OH)D < 10  ng/ml nebo 25< nmol/l, zvýšená hladina 
PTH a kALP. U OP se setkáme častěji s normální hladinou 
kalcia, fosfátů, kALP. V diferenciální diagnostice OM a OP 
může pomoci klinické pozorování, kdy nacházíme bolesti 
kostí, zvýšenou citlivost kostí, svalové slabosti, potíže při 
chůzi, noční bolesti končetin.

Strategie a léčba MBD

Na prvním místě stojí léčba základního onemocnění 
a prevence ztráty kostní hmoty již ve fázi počínající pato-
logie, kdy pacient ještě není závislý na DPV. Po rozvoji syn-
dromu krátkého střeva je klíčová intestinální rehabilitace, 
i  když v  mnoha případech je její realizace složitá (Wohl, 
2019). Nemocným je nutné doporučit pohybovou aktivi-
tu (chůzi), rehabilitační cvičení a  úpravu domácího pro-
středí, tak aby bylo bezpečné a nedocházelo k pádům. Při 
nastavování režimu DPV je důležité dosáhnout adekvát-
ního energetického příjmu a  normalizace plazmatických 
hladin iontů. Substituce kalcia (4,5–11 mmol/24 hodin), 
fosfátů (15–30 mmol/den) a  hořčíku (4–12 mmol/den) 
by měla vést k normální plazmatické hodnotě a normál-
ním odpadům v  moči (Buchman and Moukarzel, 2000). 
Klíčové je i  správné dávkování natria, protože nadbyteč-
ný příjem může vést ke zvýšení kalciurie. Potřebná dávka 
vitamínu D je při DPV 200–400–800 IU/den a neliší se od 

zdravých jedinců. V praxi je ale nutné zvolit vhodnou apli-
kační cestu a  zohlednit malabsorpci. Čistě parenterální 
výživa (PV) je schopná zajistit hladinu pouze kolem 12ng/
ml (30 nmol/l). Běžně přidávané vitamínové přípravky PV 
obsahují pouze průměrnou denní udržovací dávku chole-
calciferolu (Viant 5 µg = 200 IU, Cernevit 5,5µg = 220 IU, 
Vitalipid N 5µg = 200 IU, pozn.: 1µg = 40 IU). Při obvykle 
limitované expozici slunci u pacientů z programu DPV je 
třeba k  doplnění deficitu indikovat perorální (Cave! – li-
mitace resorpce při syndromu krátkého střeva) nebo čas-
to parenterální substituci vitamínu D2, resp. D3. Dosažení 
adekvátní hladiny je vhodné kontrolovat laboratorně. 
Nepřímou informaci o úrovni saturace vitamínem D nám 
poskytuje i hodnota parathormonu, která by měla zůstat 
v  normě. Dalším důležitým postupem je redukce příjmu 
fluoridů (Bouletreau, et al., 2006), které se nacházejí v ba-
lených minerálních vodách, čaji a rybách (až 5mg/l) (Bou-
letreau, et al., 2006). V praxi k manifestní chorobě dochá-
zí velmi vzácně při příjmu fluoridů 10–18 mg/denně po 
dobu přibližně 10 roků, a zejména u nemocných s renální 
insuficiencí. V současnosti již není aktuální problém s alu-
miniem, kdy je doporučena při přípravě roztoků bezpečná 
hranice < 5mcg/kg/den nebo (25 µg/l) a nedochází k ané-
mii, neurologickým symptomům a  MBD (Gura, 2010). 
U nemocných s nízkou hodnotou BMD, nízkou hodnotou 
PTH a  1,25 dihydroxy-vitaminu D a  normální hladinou 
25 hydroxy-vitaminu D je nutné zvážit vysazení vitaminu 
D z léčby (Staun, et al., 2009).

Základem farmakologické intervence jsou v  současné 
době antiresorpční preparáty ze skupiny bisfosfonátů, 
což jsou léky snižující kostní resorpci prostřednictvím 
inhibice funkce osteoklastů. Úhrada je v praxi cílena pro 
pacienty s denzitometricky prokázanou osteoporózou a/
nebo nízkotraumatickou frakturou.

Po zahájení léčby bisfosfonáty dochází k inhibici osteo-
klastů (pokles b-CTX, ale i suprese PINP) a redukci kostního 
obratu a k poklesu rizika vertebrálních i nevertebrálních 
fraktur (Reginster, et al., 2000). Studie s  prokazatelným 
zastavením úbytku kostní hmoty byly u pacientů na DPV 
provedeny s  klodronátem, pamidronátem a  zolendroná-
tem a můžeme předpokládat, že novější preparáty budou 
mít podobný efekt (Pastore, et al., 2012). Při předpokláda-
ném omezeném vstřebávání v GIT a riziku indukce dalších 
gastrointestinálních nežádoucích účinků nebo snížené 
gastrointestinální toleranci je možné použít intravenozní 
aplikaci. Je ovšem otázkou, zda je doporučovaná léčba 
bisfosfonáty opravdu použitelná u  všech  – například se 
zdá být pravděpodobné, že pro pacienty s  prokázaným 
nízkým kostním obratem nebudou tyto preparáty, kte-
ré kostní obrat dále snižují, vůbec indikované. Pro naši 
specifickou populaci máme minimum dat hodnotících 
účinnost léčby, ale malá studie s  použitím parenterální-
ho pamidronátu u  CIF (20 mg každé 3 měsíce) popisuje 
vzestup BMD. Parenterální použítí klodronátu (1500 mg 
každé 3 měsíce) nemá přesvědčivá data na zlepšení BMD 
(Szczepanek, et al., 2018). Z dalších bisfosfonátů je možné 
podat zolendronát (Mack, 2016).

Pro nemocné s  CIF a  DPV jsou bisfosfonáty metodou 
první volby. V  případě intolerance nebo kontraindikace 
můžeme použít denosumab (Szczepanek, et al., 2018). 

Tab. 3: Laboratorní diagnostika.

Iniciálně Krevní obraz

Biochemie

Panel jaterních testů

Renální funkce

TSH, fT4

PTH, vitamín D (25(OH) D

Testosteron, LH, FSH, ACTH, kortizol,

Zhodnocení kostního 
metabolismu

Kalcium, fosfát, magnezium, kalciurie, 
fosfaturie,

Osteoresorpce:
Tartát rezistentní kyselá fosfotáza (TRAP)
C-terminální telopeptid kolagenu typ I. 
(ICPT)
b-Crosslaps (b-CTX)
N-terminální telopeptid kolagenu typ I. 
(NTX)

Osteoformace:
Osteokalcin (OC)
Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (kALP)
Celková alkalická fosfatáza (tALP)
C-terminální propeptide protokolagenu typ 
I. (PICP)
N-terminální propeptide protokolagenu typ 
I. (PINP)
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Jedná se o  monoklonální protilátku proti RANKL, což je 
klíčový faktor diferenciace, aktivace a přežívání osteoklas-
tů. Výhodou je subkutánní podávání 1× za 6 měsíců. Po 
zahájení dochází k  významnému poklesu b-CTX během 
dnů a PINP během měsíců a snižuje se celkové riziko frak-
tur (Szczepanek, et al., 2018) podobně jako u obecné po-
pulace. Nevýhodou je, že léčba by měla být trvalá a to pro 
riziko akcelerace základního procesu (kostní ztráty) a pa-
radoxního zvýšení rizika fraktur po náhlém přerušení po-
dávání. V případě, že byla v předchozím období léčba bis-
fosfonáty, je riziko fraktur po ukončení léčby nižší. Otázka 
následné léčby bisfosfonáty po denosumabu není u  CIF 
dosud dořešena, ale u obecné populace je jako stabilizač-
ní terapie již doporučována. U žen v premenopauzálním 
věku je nutné ověřit dostatečnou produkci estrogenů, při 
nedostatečných hladinách a  po dohodě s  gynekologem 
a samozřejmě také s přihlédnutím k základnímu onemoc-
nění je možné zvážit možnost hormonální substituční 
léčby. Slibná je terapie agonisty glukagon like peptidu -2 
(GLP-2) (Wohl, 2019).

Společnost ESPEN ve svých doporučeních pro léčbu 
pacientů v režimu DPV (Pironi et al, 2016) uvádí následují-
cí: (upraveno podle (Pironi, et al., 2020)

a) vyšetření DEXA každých 12–18 měsíců
b)  monitorace hladiny vitamínu D a  stopových prvků 

každých 6–12 měsíců
c) substituce vitamínu D v dávce minimálně 200 IU/den
d)  léčba bisfosfonáty (klodronát, pamidronát a  zolen-

dronát) v případě průkazu osteoporózy

Podle nových pozorování je dále možné zvážit léčbu 
denosumabem (v případě průkazu osteoporózy a pokud 
je kontraindikace bisfosfonátů, (Szczepanek, et al., 2018)

Závěrem pro praxi je důležité doporučit pravidelný 
osteologický monitoring MBD, který může stabilizovat 
kostní metabolismus a  předejít závažným dopadům CIF 
na metabolismus kostní hmoty.
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SOUHRN
Gynekomastie (GM) je benigní proliferace prsní žlázy u mužů, která nastává nejčastěji v důsledku nerovnováhy mezi 

proliferačními účinky estrogenů a inhibičními vlivy androgenů. GM se vyskytuje s vysokou prevalencí, a sice u 50–60 % 
adolescentů a až u 70 % mužů nad 50 let. Příčina GM je nalezena zhruba u 40–50 % dospělých mužů. GM může být unilaterální či 
bilaterální. Klinicky je diagnostikována jako symetricky hmatná měkká tkáň v oblasti areoly. Od GM je nutné odlišit karcinom prsu 

a pseudogynekomastii. Léčba je závislá na vyvolávající příčině a době trvání gynekomastie.
Klíčová slova: gynekomastie, androgeny, estrogeny, léčba

SUMMARy
Gynecomastia (GM) is a benign proliferation of the glandular tissue of the male breast, and it is caused by an imbalance  

between a proliferative effect of estrogen and inhibitory effect of androgen. GM is high prevalent disorder. It occurs in 50–60 %  
of adolescents and up to 70 % of males over 50 years. The cause of GM is found in 40–50 % of adult males. GM is unilateral  

or bilateral. It is clinically characterized by the presence of a tender mass extending concentrically from the nipple.  
Breast cancer and pseudogynecomastia must be distinguished. Treatment depends on the underlying cause  

and duration of gynecomastia.
Key words: gynecomastia, androgens, estrogens, treatment

Úvod

Gynekomastie (GM) je benigní proliferace prsní žlázy 
u  mužů, která nastává nejčastěji v  důsledku nerovnováhy 
mezi proliferačními účinky estrogenů a  inhibičními vlivy 
androgenů. Klinicky je diagnostikována jako hmatná tkáň 
lokalizovaná symetricky pod a kolem areoly velikosti ≥2 cm 
v průměru. Při GM dochází k proliferaci stromatu, hyperplazii 
duktálního epitelu s  proliferací a  růstem duktů a  vzniku zá-
nětlivých změn projevujících se periduktálním edémem. Tato 
aktivní fáze může být spojena se zvýšenou citlivostí, případ-
ně bolestivostí prsní žlázy. Zhruba po šesti měsících dochá-
zí k fibrotizaci tkáně a proces se stává ve většině případů po 
roce trvání nevratným. Léčba je závislá na vyvolávající příči-
ně a době trvání gynekomastie. Doporučení pro diagnostiku 
a  management pacientů s  GM bylo publikováno European 
Academy of Andrology v roce 2019 a z jeho závěrů vycházíme.

Fyziologie

Prsní žláza má stejný charakter u mužů i u žen až do ob-
dobí nástupu puberty. Na základě vlivů estrogenů a proge-
steronu dochází u žen k proliferaci duktů, jejich větvení a do-
zrávání terminálních duktulolobulárních jednotek. U mužů 

vyvolává testosteron naopak atrofii duktů (Chau, Jafarian et 
al., 2016). I v dospělosti se uplatňují stejné funkční mecha-
nismy – estrogeny stimulují a androgeny inhibují růst prsní 
žlázy. Prsní žláza obsahuje nejen receptory pro estrogeny 
a androgeny, ale i pro progesteron, prolaktin, lidský chorio-
gonadotropin (hCG), inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF-
1), inzulinu podobný růstový faktor 2 (IGF-2) a  luteinizační 
hormon (LH) (Narula and Carlson 2014).

K  hlavním androgenům patří testosteron (T), dihydro-
testosteron (DHT) a dihydroepiandrosteron (DHEA). K hlav-
ním estrogenům estradiol (E2), estron (E1) a estriol. V testes 
je tvořeno 95 % cirkulujícího T, 20 % cirkulujícího E2 a 5 % 
E1. E2 je v  testes produkován  Leydigovými buňkami, dále 
vzniká aromatizací androgenů v Sertolliho buňkách. E2 a E1 
vznikají i konverzí z androstendionu produkovaného kůrou 
nadledvin. Na E2 se přeměňuje i  část testosteronu. Sekre-
ce testosteronu je pod vlivem LH. Biologická dostupnost 
steroidů je zajišťována plazmatickými proteiny, nejvíce se 
uplatňuje SHBG (sex hormon binding globulin). Testosteron 
je činností 5α-reduktázy konvertován na DHT, který má sil-
nější androgenní účinky a vyšší aktivitu k androgenním re-
ceptorům. Absolutní nebo relativní nepoměr mezi hladinou 
androgenů a  estrogenů či aktivitou jejich receptorů může 
vést k rozvoji GM (Hellmann, Christiansen et al., 2012).


