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Predslov 

 

Obdobie rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí 

a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú 

najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, 

ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybrané choroby kĺbov - osteoartróza, reumatoidná 

artritída a osteoporóza. Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú 

zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a 

dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka 

zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný 

samostatného života v úplnej kvalite. Zlomenina krčka stehnovej kosti je na 7. mieste 

najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike. Znalosť 

vyšetrovacích metód v osteológii je nutnosťou pri stanovení diagnózy osteoporózy a odhade 

rizika osteoporotickej fraktúry. Cieľom tohto učebného textu bolo poskytnúť študentovi 

komplexnú informáciu o aktuálnych možnostiach diagnostiky v osteológii, ktorá je novým 

a rýchlo sa vyvíjajúcim odborom. Veríme, že tento  text prinesie študentom dostatok poznatkov 

a informácii do ďalšej odbornej práce.  

 

 

 

Za autorský kolektív, 

 

Martin Kužma 
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1. Osteoporóza – definícia 

 

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním 

množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti 

kosti a tým k zvýšenej lámavosti. 

 

Cieľom diagnostiky v osteológii nie je len zmeranie kostnej denzity, ale komplexné 

zhodnotenie pevnosti kosti, ktorá je reprezentovaná aj jej kvalitou. Z klinického hľadiska to 

znamená, že pozornosť je potrebné zamerať viac na individuálne stanovenie rizika fraktúry ako 

na samotné zmeranie kostnej denzity. 

Pevnosť kosti síce veľmi úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva  viacero 

faktorov reprezentujúcich kvalitu kosti. K najvýznamnejším patria mikro a makro architektúra 

kosti, štruktúra kolagénnej siete a kostnej matrix, rýchlosť kostného obratu a anatomické 

variácie tvaru jednotlivých kostí. V klinickej praxi sme však odkázaní hlavne na meranie 

kostnej denzity, hodnotenie kostného obratu a niektorých morfometrických parametrov.   

 Ostatné parametre kvality kostnej štruktúry síce merať a kvantifikovať v praxi ešte 

nedokážeme, no   vieme ich čiastočne nahradiť správnym zhodnotením rizikových faktorov 

zlomeniny. Napríklad prekonaná fraktúra pomerne dobre koreluje s nálezom viacerých 

patologických histologických  zmien v kostnom tkanive. 

 Nakoľko osteoporóza je spravidla dlhé roky asymptomatická, je pri definovaní 

vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch aktívne pátrať.  Ich 

prítomnosť nás môže upozorniť na možnosť osteoporózy, a je zároveň dôvodom na ďalšie 

prešetrovanie. Všeobecne sa dá konštatovať, že zadefinovanie rizikového profilu je základným 

predpokladom podozrenia z osteoporózy s následným diagnosticko-terapeutickým postupom.  
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2.  Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 

 

Hlavný významom anamnézy je v stanovenie rizikových faktorov fraktúry. Podľa aktuálnych 

odporúčaní National Osteoporosis Foundation (NOF) je definovaných 79 stavov, chorôb a 

liekov, ktoré spôsobujú alebo potencujú vznik osteoporózy a 25 rizikových faktorov pádov (sú 

uvedené v kapitole 6 – Rizikové faktory osteoporózy).   

  

Stanovenie rizikových faktorov je kľúčové v rozhodovaní o:  

- indikácii denzitometrického vyšetrenia u mladších osôb (ženy pod 65 

a muži pod 70 rokov),  

- potrebe diferenciálno-diagnostického prešetrovania pacienta s nízkou 

kostnou denzitou za účelom vylúčenia sekundárnej osteoporózy 

(hypogonadizmus, malabsorpcie, hepatopatie, hyperkorticizmus a pod.) 

resp. iného ochorenia kostí prejavujúceho sa nízkou denzitou  

(osteomalácia, nádory, metastázy a iné ochorenia  skeletu).  

- potrebe nasadenia špeciálnej antiporotickej liečby  

  

Každý rizikový faktor má inú "váhu" v zmysle predikcie rizika budúcej fraktúry. U jedného 

pacienta môžu byť prítomné viaceré rizikové faktory súčasne, a ich kumulácia  môže viesť k 

viacnásobnému zvýšeniu rizika zlomeniny, a to často nezávisle na nameranej kostnej denzite. 

  

Zadefinovaním rizikového profilu u konkrétneho pacienta by sme mali odlíšiť dve základné 

skupiny:  

1. pacienti, u ktorých  nie je potrebné meranie kostnej  denzity a ani žiadne mimoriadne 

preventívne či terapeutické opatrenia 

2. pacienti, u ktorých vidíme evidentný prínos z merania kostnej  denzity resp. potrebu 

doplniť ďalšie laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky 

iných metabolických ochorení kostí či sekundárnej osteoporózy  

 

Anamnéza prekonanej fraktúry 

  

Viaceré štúdie zistili u  pacientov s anamnézou fraktúry v minulosti signifikantné  zmeny 

v histologických parametroch hodnotiacich kvalitu kostnej štruktúry. Prekonanú fraktúru je 

možné s istou opatrnosťou považovať za „náhradný marker“ kvality kosti.  
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V interpretácii fraktúr sa vyskytujú však aj úskalia. Spravidla nie je problém s hodnotením 

anamnézy fraktúr dlhých kostí v typickej osteoporotickej lokalite ako sú proximálny femur, 

predlaktie, humerus. Tu je potrebná istá opatrnosť pri posudzovaní  mechanizmu úrazu. V praxi 

je najčastejším príkladom hodnotenie zlomeniny predlaktia pri bežnom páde (rekreačnom 

športe) u mladších osôb. Vždy je však vhodnejšie doplniť aj hodnotenie  iných  rizikových 

faktorov osteoporózy a denzitometrického merania, ako prehlásiť fraktúru jednoznačne za 

traumatickú.  

Významnejšiu pozornosť je taktiež potrebné venovať vertebrálnym fraktúram z viacerých  

dôvodov.  

V porovnaní s fraktúrou krčku femuru sú podstatne častejšie, vyskytujú sa vo výrazne  mladšej 

skupine pacientov, a sú často asymptomatické. Majú pritom obdobné riziko mortality   ako 

zlomeniny proximálneho femuru, a  sú zároveň veľmi dobrým prediktívnym faktorom vzniku 

novej  fraktúry v ktorejkoľvek lokalite. 

 Nakoľko až 2/3 fraktúr je asymptomatických (pacient  ich v anamnéze neudá), je 

potrebné aspoň u rizikových skupín po nich aktívne pátrať doplnením zobrazovacích vyšetrení.  

 Naviac prítomnosť kompresívnych fraktúr v lumbálnej oblasti chrbtice je častým 

dôvodom falošne negatívneho („dobrého“) výsledku nameranej kostnej denzity. Arteficiálne  

„dobrá“ denzita je v dôsledku zníženia výšky (a tým aj plochy tela stavca, nakoľko meriame  

hustotu v g/cm2), a následného rozvoja osteoproduktívnych zmien (vyššia denzita osteofytov).  

Tie  softvér prístroja zaráta do denzity stavca. Ak sa tieto stavce pri hodnotení skenu nevylúčia  

dôsledkom je nenasadenie liečby (pre „dobrú denzitu“) vysoko rizikovému pacientovi.  

 Ďalším úskalím je fakt, že vertebrálne fraktúry, hlavne ľahkého a stredne ťažkého 

stupňa, u viac ako 1/3 pacientov nie sú popísané v RTG dokumentácii. Zlá röntgenologická 

interpretácia prispieva k poddiagnostikovaniu  a nenasedeniu liečby.  Fraktúra stavca je 

dostatočnou indikáciou k liečbe nezávisle na denzite. 

  

Hormonálny status 

 Údaje o čase menarché a menopauzy sa získajú pomerne ľahko, no v praxi býva 

problémom zadefinovanie hormonálneho statusu u pacientiek po hysterektómii bez alebo len s 

jednostranným (nezriedka parciálnym) odstránením ovária vo veku do 50 rokov. Tu sme 

odkázaní na dôslednú anamnézu v zmysle pátrania po prejavoch  klimakterického syndrómu. 

V prípadoch, kedy pacientka nemala typický klimakterický syndróm  (známka deficitu 

estrogénov) je potrebné  laboratórne stanovenie hormonálneho profilu. Poznanie estrogénneho 

statusu má totiž zásadný význam  pri stanovení diagnózy (rozdielna klasifikácia kostnej denzity 
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u premenopauzálnych žien), a pri  indikácii antiporotickej terapie (závisí od prítomnosti či 

absencie estrogénov) 

Rovnako u mužov pátrame aj po klinických známkach hypogonadizmu (frekvencia holenia, 

ochlpenie, impotencia), ktoré pri bežnom vyšetrení spravidla nehodnotíme (viď aj kapitola 12 

– Osteoporóza u mužov). 

 

Anamnéza stravovacích návykov 

 V anamnéze stravovacích návykov je nevyhnutné poznať denný príjem kalcia v bežnom 

stravovacom režime. Podľa priemerného denného príjmu kalcia v strave vieme vypočítať, aké 

množstvo kalcia je potrebné  ešte doplniť v kalciových preparátoch (ak to nie je možné 

dosiahnuť zmenou stravovacieho režimu), aby sme zabezpečili jeho adekvátny denný príjem. 

 Treba pátrať po prejavoch laktózovej intolerancie a malabsorbcie. V ľahšej forme sú pomerne 

často oligosymptomatické, netypické, no často znemožnia zabezpečiť dostatočný príjem kalcia 

zo stravy, resp. ovplyvnia adekvátnu resorpciu kalcia z GIT. 

 Pri komplexnom manažmente pacienta s osteoporózou musíme myslieť aj na riziká 

suplementácie kalcia – prítomná nefrolitiáza, vysoké odpady kalcia močom za 24 hodín, 

hyperparatyreóza a iné príčiny hyperkalciémie v anamnéze. 

 

Význam alkoholu a fajčenia 

  Význam alkoholu a fajčenia je popísaný v kapitole 3. Rizikové faktory osteoporózy  

Nefarmakologická liečba osteoporózy. 

 

Fyzická aktivita  

  Fyzická aktivita ovplyvňuje riziko osteoporózy a fraktúry viacerými spôsobmi.   

Celková imobilita (paréza, plégia, stav po dlhodobej inaktivite po traume a pod.) vedie k veľmi 

rýchlej strate denzity – až do cca 5% mesačne (najskôr zistiteľnej v oblasti chrbtice) a súčasne 

k svalovej atrofii.  

  V prípade imobilizácie len jednej končatiny (bolestivá koxartróza s následným šetrením 

končatiny, Sudeckov syndróm a iné) a merania denzity na imobilnej končatine (čo sa v prípade, 

že ide o nedominantnú končatinu aj v praxi deje), je možné z nálezu hodnotiť len  kostnú 

denzitu danej lokality, a získaný údaj nebude reprezentovať denzitu v ostatných úsekoch 

skeletu.  
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Fyzická aktivita má priaznivý efekt na novotvorbu kostnej hmoty stimuláciou osteoblastickej 

aktivity antigravitačnou záťažou a ťahom svalov, zlepšuje pohybovú koordináciu pacienta, 

rovnováhu a obratnosť, čím znižuje riziko pádu.  

 

Expozícia slnečnému žiareniu  

 Až takmer 90% vitamínu D sa získava slnením a len cca 10% zo stravy, preto je 

potrebné informovať sa dôslednejšie o miere vystavenia pacienta slnečnému žiareniu v rôznych 

obdobiach roka, ako aj používaniu krémov s vyšším ochranným faktorom. Tie výrazne znižujú 

tvorbu vitamínu D v koži.  

 

Užívaná medikácia   

  Pri anamnestickom rozhovore s pacientom je potrebné aktívne pátrať po dlhodobom 

užívaní liekov s negatívnym pôsobením na kosť aj v minulosti (glukokortikoidy, tyreoideálne 

hormóny, lítium, inhibítory aromatáz, antikoagulanciá, antikonvulzíva, protinádorová liečba, 

agonisty gonadotropíny uvoľňujúceho hormónu, inhibítory protónovej pumpy atď).  

  Treba myslieť aj na možný vplyv niektorých liekov na riziko pádov - vedľajšie účinky 

týchto liekov majú za následok poruchy rovnováhy, náhle zmeny krvného tlaku vedúce k 

závratom, ku kolapsom alebo synkopám, atď.  

 

Anamnestické faktory v diferenciálnej diagnostike iných kostných ochorení 

 V ambulantnej praxi nie je možné všetkých pacientov s fraktúrou alebo nízkou denzitou 

podrobiť zložitým a nákladným testom na diferenciálnu diagnostiku. Základné vyšetrenia sú 

však potrebné u všetkých (viď. Kapitola10). Je preto potrebné rozhodnúť, kedy a u koho pátrať 

po  inej príčine zlomeniny ako je osteoporóza. Na inú ako osteoporotickú fraktúru nás upozorní  

niekoľko skutočností: 

- fraktúra po neadekvátnej traume alebo fraktúra v netypickej lokalite pre osteoporózu,  

- vznik fraktúry u pacientov s nameranou primeranou kostnou denzitou a inak negatívnym 

rizikovým profilom    

- veľké rozdiely v denzite medzi jednotlivými úsekmi skeletu a hlavne rozdiely viac ako 1 

SD medzi jednotlivými stavcami, je potrebné objasniť ďalšími zobrazovacími a 

laboratórnymi vyšetreniami.   

- prítomnosť prejavov iného ochorenia a patologických výsledkov základných 

laboratórnych testov svedčiacich pre iné skelet postihujúce ochorenia.  
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  Odlíšiť je potrebné hlavne ochorenie s potrebou diametrálne odlišnej liečby a so 

závažnou prognózou. Sú to predovšetkým patologické fraktúry pri zhubných ochoreniach 

a zmeny na kostiach pri sekundárnej osteoporóze a aseptickej nekróze. 

  

Plazmocytóm 

  Klinický obraz je rôzny v súvislosti s lokalizáciou tumoru a jeho progresiou. Pomerne 

časté sú nešpecifické príznaky ako sú chudnutie, slabosť, bolesti hlavy, chrbta alebo epigastria, 

dysfágia, dysfónia alebo nadmerné slinenie. Väčšina príznakov vyplýva z pridruženej anémie, 

prítomnosti lézii v kostiach, obličkového poškodenia, infekcií alebo z hyperkalciémie. 

Laboratórne je prítomná anémia, mimoriadne zvýšená sedimentácia erytrocytov, 

hyperkalciémia, znaky renálnej insuficiencie, a typická je prítomnosť M proteínu. 

Charakteristický je rtg nález ložiskových prejasnení spôsobených osteolytickými léziami v 

ktorejkoľvek časti skeletu (typický je nález na lebke). 

 

Metastatické postihnutie kosti a primárny kostný nádor  

  Metastatické postihnutie kostí je predilekčne pozorované u malígnych nádorov prsníka, 

prostaty, pľúc, hrubého čreva, žalúdka, močového mechúra, uteru, štítnej žľazy a obličky, pri 

ktorých pravdepodobnosť metastatického postihnutia kosti sa pohybuje okolo 70%.  

Preferenčne sa vyskytujú v spongióznej kosti ako sú telá stavcov, rebrá, bedrová kosť, hrudná 

kosť, hlavica femuru a epifýzy dlhých kostí. Klinické príznaky môžu byť základnou a súčasne 

jedinou príčinou, ktorá prinúti pacienta vyhľadať lekára. Patria k nim bolesť nereagujúca na 

bežné, zvyčajne ani na silné analgetiká, kompresívne syndrómy periférnych nervov, 

hyperkalciémia alebo patologické fraktúry. RTG nález je opísaný v kapitole Ostatné 

zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  

  Zhubné nádory kostí patria k menej častým ochoreniam, tvoria asi 1% všetkých 

novozistených nádorov u dospelých. Viac ako polovica (skoro 60%) sa diagnostikuje u 

mladistvých, v období najvýraznejšieho rastu kostí a v puberte. U starších pacientov sa 

vyskytujú u pacientov s už preexistujúcim kostným ochorením ako Pagetova choroba, alebo po 

radiácii. Najčastejším malígnym nádorom kosti je osteosarkóm. Asi v 14% sa prezentuje ako 

lytická lézia bez osteoidnej matrix. Z klinického obrazu je vedúcim príznakom bolesť, trvá 

týždne až mesiace, je trvalá, zhoršuje sa v noci. Diagnostika je rádiologická a definitívne 

histologická.  
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Aseptická osteonekróza  

  Aseptická osteonekróza je ochorenie podmienené viacerými etiologickými faktormi, 

postihuje prevažne mladšiu populáciu, najmä oblasť bedrových kĺbov, a v prípade, že nie je 

liečené, môže viesť až k fraktúre s následným operačným zákrokom. V prevažnej väčšine 

prípadov je spočiatku asymptomatická, avšak častým znakom je obmedzenie pasívnej hybnosti 

v oblasti bedrového kĺbu. Využiteľnou diagnostickou metódou je v tomto prípade taktiež RTG, 

ale využívajú sa aj CT, MRI event. scintigrafia skeletu. 

 

Anamnestické faktory odlišujúce primárnu a sekundárnu osteoporózu 

 Diagnostika sekundárnej osteoporózy nie je problémom, ak je známe primárne 

ochorenie vedúce k osteoporóze. Často je však nameraná nízka denzita alebo aj fraktúra prvým 

prejavom sekundárnej osteoporózy. Na sekundárnu osteoporózu je potrebné myslieť hlavne: 

- pri nameraní nízkej denzity (Z-skóre pod – 2SD)  u pre a perimenopauzálnych žien 

- u mužov najmä pred 65. rokom    

- ak nameraná denzita nezodpovedá veku resp. času od menopauzy, t.j. ak  hodnota Z-skóre 

(porovnanie s rovesníkmi) je nižšia ako – 2,0 SD 

  Istým vodítkom je poznatok, že žena stráca po menopauze cca 1-3% kostnej hmoty 

ročne. Ak teda predpokladáme, že v mladosti si vybudovala adekvátnu (100%) denzitu, a 

nemala predčasnú menopauzu alebo iné ochorenia vedúce k osteoporóze pred menopauzou, 

nemala by mať pred 65. rokom kostnú denzitu v pásme osteoporózy. Ak nameraná denzita 

nezodpovedá očakávanej hodnote (napr. žena 3 roky po menopauze má denzitu -3 SD, čo 

zodpovedá strate kosti viac ako 35%), nie je možné bez ďalších vyšetrení stav uzavrieť ako 

primárnu postmenopauzálnu osteoporózu, a je potrebné vylúčiť sekundárnu osteoporózu.  Kedy 

a aké vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky je nutné použiť, závisí od správneho 

anamnesticko-klinického vyšetrenia.  

 

Fyzikálne vyšetrenie a klinický obraz 

 

 Aj keď priame posúdenie skeletu je vizuálne nedostupné, je známych niekoľko 

fyzikálnych a antropometrických prediktorov rizika osteoporózy a fraktúry stavcov. Patria 

k nim nasledovné parametre: 

- zmenšenie telesnej výšky o viac ako 3 cm, 

- rozdiel medzi rozpätím horných končatín a telesnou výškou,  

- nižšia telesná hmotnosť (BMI po 19 kg/m2),  
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- gracilná postava, 

- svetlá farba vlasov,  

- prítomnosť hrudnej kyfózy, 

- vzdialenosť medzi stenou a tylom u pacienta stojaceho pri stene viac ako 0 cm, 

-  vzdialenosť medzi posledným rebrom a horným okrajom panvy menej ako 3 prsty,  

- nízky počet zubov    

  Tieto vyšetrenia sú ľahko a rýchlo vykonateľné, nevyžadujú použitie komplikovaných 

prístrojov a sú dostupné prakticky každému lekárovi.    

  Sledovali sme na súbore viac ako 100 pacientov vzťah  antropometrických 

ukazovateľov a výskytu osteoporózy a vertebrálnych fraktúr, identifikovaných na laterálnom 

DXA skene. S výsledkov vyplýva, že zisťovanie antropometrických ukazovateľov, najmä 

nízkej hodnoty BMI a vzdialenosti tylo-stena a rebrá-panva by mohlo slúžiť ako „skríning“ na 

identifikovanie pacientok ohrozených osteoporózou a fraktúrou. U pacientok s prítomnými 

uvedenými antropometrickými ukazovateľmi sa ukazuje užitočné najmä v prípade zistenej 

kostnej denzity len v pásme osteopénie doplniť laterálny morfometrický sken chrbtice, ktorý 

by mohol odhaliť asymptomatickú vertebrálnu fraktúru.  

 

  Pátrame tiež po znakoch upozorňujúcich na prítomnosť iného zatiaľ nepoznaného 

základného ochorenia:    

- hyperkorticizmus, 

- porucha funkcie štítnej žľazy,  

- hepatomegália, 

- hemochromatóza, 

- malé a mäkké testes, zníženie ochlpenia a porucha potencie by mali viesť k podozreniu na 

hypogonadizmus, 

- deformity kĺbov svedčiace pre reumatoidnú artritídu, 

- deformity kostí pri Morbus Paget,  

- modré skléry pri osteogenesis imperfecta a iné.  

  Žiadny z uvedených parametrov sám o sebe a ani ich kombinácie nedokážu 

jednoznačne stanoviť diagnózu osteoporózy, môžu však lekára upozorniť na jej možný výskyt 

a potrebu doplnenia ďalších laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.  
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3. Rizikové faktory osteoporózy 

 

V mnohých oblastiach medicíny sa už viac rokov venuje veľká pozornosť rizikovým faktorom, 

nakoľko sa preukázalo, že ich eliminácia dokáže priaznivo ovplyvniť vznik a priebeh viacerých 

závažných ochorení. Podobný prístup sa začína uplatňovať aj v osteológii, nakoľko samotné 

meranie kostnej denzity nedokáže s dostatočnou senzitivitou predpovedať riziko vzniku 

fraktúry. Výsledky viacerých epidemiologických štúdii potvrdili, že viac ako polovica fraktúr 

vzniká u pacientov s hodnotou kostnej denzity v medziach osteopénie, t.j. v skupine, v ktorej 

antiporotická liečba spravidla nie je indikovaná. Je preto potrebné, tak ako to robíme už 

štandardne  napr. v kardiológii, zadefinovať rizikový profil pacienta z hľadiska  vzniku 

osteoporotickej fraktúry v najbližších 10 rokoch.  

Preto sa v súčasnosti  venuje veľká pozornosť hodnoteniu  závažnosti jednotlivých rizikových 

faktorov fraktúry ako aj  snahe o zadefinovanie skórovacieho systému, ktorý by dokázal 

cielenejšie identifikovať skupinu pacientov, u ktorých by  nasadenie špeciálnej antiporotickej 

terapie  bolo skutočne efektívne.  

National Osteoporosis Foundation publikovala v aktuálnych odporúčaniach 79 stavov, chorôb 

a liekov, ktoré spôsobujú alebo napomáhajú vzniku osteoporózy a 25 rizikových faktorov pádov 

(Tabuľka č. 1).   

K najsilnejším a v klinickej praxi hodnotiteľným rizikovým faktorom patria okrem kostnej 

denzity najmä vyšší vek, anamnéza predošlej fraktúry, rodinná anamnéza fraktúry a 

osteoporózy, dlhodobá liečba glukokortikoidmi, hypogonadizmus, malabsorbcia, nízka 

hmotnosť, fajčenie, sedavý spôsob života, nedostatočný príjem kalcia a vitamínu D, nadmerné 

užívanie alkoholu, útla postava a vysoký kostný obrat.  

            V nasledujúcej časti  je opísaný význam a možnosti stanovenia najvýznamnejších 

rizikových faktorov. 
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Tabuľka č. 1: Stavy, ochorenia a medikácie spôsobujúce alebo vedúce k osteoporóze 

a fraktúram 

 

Faktory životného štýlu  

Nízky príjem vápnika 

Nedostatočný príjem vitamínu 

D 

Vysoký príjem kofeínu Vysoký príjem soli 

Alkohol (3 a viac nápojov denne) Nedostatok fyzickej aktivity 

Fajčenie (aktívne aj pasívne) Pády 

Nadmerný príjem vitamínu A Imobilita 

Hliník (napr. prítomný v antacídach) Chudosť 

Hypogonadálne stavy  

Androgénna insenzivita Panhypopituitarizmus 

Anorexia nervosa a bulímia Predčasné ovariálne zlyhanie 

Atletická amenorea 

Turnerov a Klinefelterov 

syndróm 

Hyperprolactinemia   

Endokrinné poruchy  

Adrenálna insuficiencia Hyperparatyreóza 

Cushingov syndróm Tyreotoxikóza 

Diabetes mellitus   

Gastrointestinálne poruchy  

Celiakia Malabsorbcia 

Žalúdočný by-pass Pankreatická choroba 

Gastrointestinálna operácia Primárna biliárna cirhóza 

Zápalové ochorenia čreva (IBD)   

Hematologické poruchy  

Hemofília Kosáčikovitá anémia 

Leukémia a lymfómy Systémová mastocytóza 

Mnohopočetný myelóm Talaśemia 

Reumatické a autoimúnne ochorenia  

Ankylozujúca spondylitída Reumatoidná artritída 

Lupus   
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Modifikované podľa National Osteoporosis Foundation, Clinician´s Guide to Prevention and 

Treatment of Osteoporosis 2010 

 

Kostná denzita 

 

Významným, dobre preskúmaným a kvantifikovateľným rizikovým faktorom je samotná 

hodnota kostnej denzity. Každý pokles hodnoty kostnej hustoty o jednu smerodajnú odchylku 

(SD)  znamená zvýšenie rizika fraktúry približne na dvojnásobok. Najväčší gradient sa 

pozoroval v oblasti femuru, a to 2,6 násobok na 1 SD. Znamená to, že pacient s T skóre v oblasti 

femuru -3 SD má o 2,63 (teda v prepočte 17 násobne) vyššie riziko fraktúry ako jedinec 

s ideálnou denzitou. Hodnota rizika pre oblasť chrbtice je o niečo nižšia, a to 1,6 násobok, čiže 

pre rovnaké T skóre ako v predošlom prípade by takýto gradient znamenal 4 násobne vyššie 

riziko fraktúry.  

Napriek týmto hodnotám si treba uvedomiť, že normálna hodnota kostnej hustoty nie je  

zárukou, že sa fraktúra nevyskytne, rovnako hodnota kostnej hustoty v oblasti osteoporózy 

neznamená, že k fraktúre určite dôjde.    Samotná hodnota kostnej hustoty má  pomerne dobrú 

špecificitu, no chýba jej senzitivita  pri predikcii rizika osteoporotických fraktúr, hlavne ak je 

použitá ako jediný prediktívny faktor.   

Iné   

Epilepsia Idiopatická skolióza 

Amyloidóza Sclerosis multiplex 

Chronická metabolická acidóza Svalová dystrofia 

Kongestívne zlyhanie srdca Parenterálna výživa 

Depresia Potransplantačná choroba kosti 

Emfyzém Predošlá fraktúra v dospelosti 

Renálne ochorenie end-stage Sarkoidóza 

Lieky  

Antikoagulanciá (heparín) Inhibítory aromatáz 

Agonisti gonadotropín uvoľňujúceho hormónu Lítium 

Cyklosporín A a takrolimus Barbituráty 

Glukokortikoidy (nad 5mg/den prednisonu viac ako 3 

mesiace Antikonvulzíva  

Chemoterapeutiká v protinádorovej liečbe Depotný medroxyprogesterón 
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Pre lepšiu predikciu rizika fraktúr  je preto vhodné kombinovať hodnotu BMD s inými 

rizikovými faktormi ako sú napr. vek a pohlavie. Ak meranie kostnej hustoty realizujeme u žien 

vo vyššej vekovej skupine dosiahneme pomerne významné zvýšenie senzitivity v predikcii 

rizika zlomeniny. To je jeden z dôvodov, prečo sa odporúča meranie kostnej hustoty u žien nad 

65 rokov.  Riziko fraktúry v závislosti od veku a  hodnoty kostnej hustoty u žien v slovenskej 

populácii sú uvedené v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2: 10-ročné riziko osteoporotickej fraktúry  u žien v slovenskej populácii v 

roku 2007 (%) 

Vek 
T- skóre 

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 

50 27 17 12 8,3 6,4 5,1 4,3 3,9 3,7 3,5 3,3 

55 27 19 13 9,9 7,8 6,3 5,3 4,8 4,5 4,3 4,0 

60 28 20 15 11 9,0 7,3 6,3 5,7 5,3 4,9 4,6 

65 30 22 16 12 9,8 7,9 6,9 6,2 5,6 5,1 4,7 

70 31 23 18 13 10 8,4 7,2 6,3 5,6 5,1 4,6 

75 33 25 19 15 11 9,4 8,0 6,8 5,9 5,2 4,6 

80 33 26 20 16 13 11 8,9 7,6 6,6 5,7 5,0 

85 28 23 18 14 12 10 8,8 7,5 6,4 5,6 4,8 

90 20 16 13 11 9,3 8,0 6,8 5,8 5,0 4,3 3,7 

Nepublikované údaje prevzaté s povolením - prof. JA. Kanis, World Health Organization 

Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, Veľká Británia 

 

Každý rizikový faktor má svoju váhu, teda rôznou mierou ovplyvňuje celkové riziko pacienta. 

Z tohto dôvodu nemôžeme určovať len počet prítomných rizikových faktorov, ale je nutné 

zohľadniť aj ich dôležitosť, rovnako ako aj ich vzťah k samotnej kostnej denzite.  

Na tomto podklade môžeme rizikové faktory rozdeliť na rizikové faktory závislé a nezávislé od 

kostnej denzity. Faktory nezávislé od hodnoty kostnej denzity zvyšujú celkové riziko pacienta 

nezávisle na hodnote nameranej kostnej denzity.  Ovplyvnenie rizika fraktúr týmito rizikovými 

faktormi je vysvetliteľné prostredníctvom ich vplyvu na hodnotu kostnej denzity. Ak je denzita 

známa, daný faktor potom už výraznejšie neovplyvňuje zvýšenie rizika fraktúry. Medzi tieto 

rizikové faktory zaraďujeme sekundárne príčiny osteoporózy. Výnimku predstavujú 
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reumatoidná artritída, užívanie glukokortikoidov, fajčenie a užívania alkoholu ako rizikové 

faktory nezávislé od hodnoty kostnej denzity. 

 

Vek a pohlavie 

 

Riziko fraktúry sa zvyšuje každou dekádou života, podľa niektorých autorov až dvojnásobne, 

pričom muži majú všeobecne nižšie riziko ako ženy. Situáciu na Slovensku a v Českej republike 

v jednotlivých vekových obdobiach zobrazuje obrázok č. 1. 

 

Obrázok č. 1: Incidencia fraktúr krčka femuru na 100 000 obyvateľov za rok 2007 na 

Slovensku a v Českej republike v závislosti od pohlavia a veku 

 

Nepublikované údaje prevzaté s povolením - prof. JA. Kanis, World Health Organization 

Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, Veľká Británia. 

 

Pády 

 

Medzi významné rizikové faktory patrí aj posturálna instabilita a pády. Pád je dôležitým 

predpokladom hlavne nevertebrálnych fraktúr. 90-95% fraktúr proxymálneho femuru vo 

vyššom veku  je následkom pádu, a naopak 5-10% pádov má za následok fraktúru.  Približne 

75% fraktúr proximálneho humeru a 95% fraktúr distálneho predlaktia  vzniká následkom pádu. 

Riziko fraktúry   proximálneho humeru je   približne o 40% až 79% vyššie u žien s vyšším 

výskytom pádov.   Naopak len okolo 25% vertebrálnych fraktúr sa vyskytuje následkom pádu. 

Fraktúry vznikajú hlavne pri domácich aktivitách s intenzívnou záťažou brušných a spinálnych 

svalových skupín alebo nezriedka aj spontánne.  

To, či daný pád má za následok fraktúru však nezávisí len na kvalite a kvantite kosti, ale aj na 

energii pádu, mieste dopadu a obranných reflexoch. Pády u starších ľudí sú väčšinou pomalšie, 
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s nízkou energiou a bod dopadu predstavuje väčšinou bedrový kĺb. Ľudia v strednom veku 

naopak padajú s vyššou energiou a pre ešte zachované obranné reflexy dopadávajú skôr na 

horné končatiny a tým majú vyššie riziko fraktúr humeru a distálneho predlaktia. 

Najvýznamnejšie rizikové  faktory pádov sú uvedené v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 3: Rizikové faktory pádov 

Medicínske faktory 

Medikácia spôsobujúca nadmernú sedáciu  

(napr. narkotizujúce analgetiká, antikonvulzíva, psychotropné látky) 

Vek 

Porušená mobilita 

Malnutrícia 

Anxieta a agitácia 

Ortostatická hypotenzia 

Dehydratácia 

Arytmie 

Ženské pohlavie 

Depresia 

Zhoršený vízus a používanie okuliarov 

Predošlý pád 

Urgentná inkontinencia moču 

Znížená schopnosť riešenia úloh, zhoršený mentálny status a narušené kognitívne funkcie 

Nedostatok vitamínu D 

Faktory prostredia 
Neurologické a muskuloskeletálne 

rizikové  faktory 

Chýbanie pomocných zariadení v kúpeľni Kyfóza 

Voľné behúne na dlážke, šmykľavé povrchy Zhoršená rovnováha 

Nedostatočné osvetlenie Znížená propriorecepcia 

Rôzne prekážky v ceste pohybu Slabosť svalstva 

Iné rizikové faktory 

Strach z pádu 

Modifikované podľa National Osteoporosis Foundation, Clinician´s Guide to Prevention and 

Treatment of Osteoporosis 2010 
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K eliminácii rizikových faktorov pádov stačia niekedy bežné a jednoduché opatrenia ako sú 

vhodná obuv, správne rozmiestnenie nábytku, korekcia zraku a sluchu, liečba rôznych 

neurologických chorôb, dostatočná fyzická aktivita na udržanie primeraného svalstva, dôsledné 

prehodnotenie medikácii s možnými nežiaducimi účinkami na poruchy rovnováhy, ideálna 

hodnota tlaku krvi, nosenie chráničov bedrového kĺbu a iné opatrenia.  Udržiavanie optimálnej 

hladiny vitamínu D  priaznivo vplýva na posturálnu stabilitu a rovnováhu pacienta, naopak 

nedostatočná hladina je asociovaná s vyšším výskytom pádov.  

 

Fraktúra  

 

Anamnéza prekonanej zlomeniny asociovanej s osteoporózou je nezávislým mimoriadne 

dôležitým rizikovým faktorom a zdvojnásobuje riziko ďalšej fraktúry. Väčšiu silu má u 

mladších pacientov. Väčší význam majú klinické  (manifestné) vertebrálne fraktúry, fraktúry 

proximálneho femuru alebo humeru, ktoré predstavujú silnejší rizikový faktor ako ostatné 

fraktúry a lepšie predikujú aj riziko budúcich fraktúr. Riziko fraktúr je ovplyvnené aj počtom a 

závažnosťou predošlej fraktúry.  Vertebrálne fraktúry ťažkého stupňa a najmä ak sú 

mnohopočetné podstatne výraznejšie zvyšujú riziko budúcej fraktúry (až 17 násobne)  

v porovnaní s jedincami bez prekonanej fraktúry. 

      Prekonanie fraktúry v jednej lokalite dobre predikuje riziko fraktúr aj v iných lokalitách. 

Pacienti s anamnézou vertebrálnej fraktúry majú 2-3 násobne vyššie riziko budúcej fraktúry 

bedrového kĺbu a 1,4 násobne vyššie riziko fraktúry distálneho predlaktia. 

Rodinná anamnéza fraktúry  najmä u rodičov (ale aj vzdialenejších príbuzných) je rovnako 

signifikantným od hodnoty kostnej denzity nezávislým rizikovým faktorom. Rodinná 

anamnéza fraktúry  femuru je najsilnejší rizikový faktor.   

 

Body Mass Index 

 

Body Mass Index (BMI) podľa viacerých štúdii pozitívne koreluje s hodnotou kostnej denzity. 

S nárastom BMI rastie aj hodnota kostnej hustoty a klesá strata kostného tkaniva.  Predpokladá 

sa, že sa na tom podieľa istou mierou vyššia mechanická záťaž na kosti nesúce váhu tela ako aj 

konverzia estrogénov v tukovým tkanive.  

Nízka hodnota BMI predisponuje k nižšej dosiahnutej vrcholovej hodnote kostnej hustoty a k 

akcelerovanej strate kostného tkaniva. Je signifikantným rizikovým faktorom fraktúry hlavne  

v oblasti femuru. Strata hmotnosti a znižovanie BMI je významný klinický rizikový faktor 
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straty kostného tkaniva z oblasti  femur. Staršie ženy so stratou váhy 5% a viac v posledných 

štyroch rokoch majú približne 2-násobne zrýchlenú stratu kostného tkaniva z oblasti bedrového 

kĺbu. Pacient s BMI=20 kg/m2 má dvojnásobne vyššie riziko fraktúry ako pacient s BMI=25 

kg/m2, no nárast alebo vysoká hodnota BMI všeobecne nie je protektívny faktor. Ďalším 

vzostupom BMI riziko klesá v menšej miere.  

 

Fajčenie a abúzus alkoholu 

 

Fajčenie je rizikový faktor čiastočne závislý na hodnote BMD, urýchľuje nástup menopauzy u 

žien a je spojené s nižšou sérovou hladinou esteradiolu u postmenopauzálnych žien 

pravdepodobne ako následok vyššieho katabolizmu estrogénov. Predpokladá sa, že suprimuje 

osteoblastmi mediovanú novotvorbu kosti. Fajčiari majú všeobecne nižšie BMI, pričom u žien 

fajčenie zvyšuje riziko fraktúr viac ako u mužov a pozorujeme aj závislosť od dávky a dĺžky 

fajčenia. U ex-fajčiarov klesá riziko fraktúr. 

 Asociácia medzi užívaním alkoholu a osteoporotickou fraktúrou závisí na množstve 

užívaného alkoholu. Pri užívaní 2 alebo menej jednotiek denne (1 jednotka predstavuje 

priemerne 8-10g alkoholu) nepozorujeme zvýšenie rizika fraktúr, podľa niektorých štúdii  sa 

predpokladal aj možný protektívny účinom malého množstva alkoholu na  kosť. Užívanie 

alkoholu v dávke 3 a viac jednotiek denne však vedie jednoznačne k zvýšeniu rizika 

osteoporotických fraktúr u oboch pohlaví. 

 

Kostný obrat 

 

Vysoký kostný obrat sa považuje na základe výsledkov viacerých štúdií za rizikový faktor 

fraktúr nezávislý na hodnote kostnej hustoty, veku a predošlej fraktúre. Vyššiu prediktívnu 

hodnotu má u žien, menej dát je dostupných pre mužskú populáciu. Asociácia s rizikom 

fraktúry je silnejšia u markerov kostnej resorbcie.  Z markerov kostnej formácie s rizikom 

fraktúr čiastočne koreluje  P1CP.  Asociácia medzi markermi kostného obratu a rizikom 

fraktúry  je slabšia u útlych a starších pacientov, u ktorých sú najsilnejším prediktorom fraktúry 

pády.     

 Významným obmedzením pri hodnotení markerov kostného obratu aj pri predikcii 

rizika fraktúry ostáva nejednotnosť ich stanovovania  Analýza viacerých štúdii  preukázala, že 

výpovedná hodnota daného markera v predikcii fraktúr sa odlišovala podľa zvolených metód  

jeho stanovenia a aj interpretácie získaných výsledkov (referenčná hodnota).  
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 Naopak, pokles sérových koncentrácii markerov kostného obratu po nasadení 

antiresorbčnej liečby je asociovaný so signifikantným poklesom vo výskyte fraktúr.  Táto 

asociácia bola pozorovaná pre markery kostnej formácie aj resorbcie a to tak pre vertebrálne 

ako aj nevertebrálne fraktúry.   

 

Iné rizikové faktory 

 

Veľkosť skeletu a jeho geometrické vlastnosti  môžu taktiež vplývať na riziko fraktúr. Jedinci s 

väčšími rozmermi kostry majú nižšie riziko fraktúr, čo by mohlo vysvetľovať aj rozdiel medzi 

oboma pohlaviami. Dĺžka krčka femuru a uhol, ktorý zviera so stehennou kosťou 

(kolodiafyzárny uhol), šírka kortikalis a integrita veľkých trabekulárnych zväzkov sa pokladajú 

rovnako za rizikové faktory a predikujú fraktúry proximálneho femuru  nezávisle od hodnoty 

kostnej hustoty. Predĺženie  krčka femuru o 1 SD zdvojnásobuje riziko fraktúry.   

 Stupeň mineralizácie skeletu je ďalším nezávislým rizikovým faktorom. Jedinci s 

nízkym príjmom vitamínu D sú ohrození akumuláciou nemineralizovaného osteoidu a 

následnými fraktúrami.  

 Demografické faktory riziko fraktúr  ovplyvňuje geografická oblasť alebo rasa, pričom 

rozdiely sa pozorujú nielen na medzinárodnej ale aj na národnej úrovni. Ženy v Európe a 

Amerike majú vyššiu incidenciu fraktúr ako ženy v rozvojových krajinách. Aj v Európe riziko 

fraktúr však závisí od zemepisnej šírky. V USA  ženy čiernej pleti majú nižší výskyt fraktúr 

krčka femuru ako  ženy bielej pleti.   Pozorovali sa však aj rozdiely v incidencii fraktúr medzi 

ženami čiernej pleti žijúcimi v Afrike (nižšia incidencia) oproti ženám rovnakej rasy žijúcim v 

USA.  

Faktory životného štýlu patria medzi ovplyvniteľné faktory a tým rastie ich význam. 

K najdôležitejším patria nevyrovnané stravovanie s nedostatočným príjmom vápnika, 

nedostatok fyzickej aktivity a nízka expozícia slnečnému žiareniu, fajčenie, nadmerná 

konzumácia kofeínových alebo alkoholických nápojov (bližšie viď kapitola Prevencia a liečba 

osteoporózy) 

Pridružená medikácia pacienta môže vplývať: 

- priamo na pokles kostnej hustoty (glukokortikoidy, tyreoideálne hormóny, lítium, 

inhibítory aromatáz, antikoagulanciá, antikovulzíva, protinádorová liečba, agonisty 

gonadotropín uvoľňujúceho hormónu, inhibítory protónovej pumpy, atď), alebo  
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- zvyšuje riziko pádov (poruchy rovnováhy, kolaps a synkopa, náhle zmeny krvného 

tlaku vedúce k závratom – aj antihypertenzná liečba, vazodilatanciá, hlavne 

kombinovanie viacerých prípravkov) 

  Prehodnocujú sa aj iné nezávislé  prediktory fraktúr ako vitamín K, ktorý je potrebný 

pre posttranslačnú modifikáciu glutamínových rezíduí osteokalcínu. V štúdii EPIDOS (The 

Epidemiology of Osteoporosis Study) sa dokázalo, že porucha tejto karboxylácie viedla k 2-3 

násobnému zvýšeniu rizika fraktúr.  

V  štúdii OFELY sa zistila silná asociácia nízkej sérovej koncentrácie IGF1 so zvýšeným 

rizikom fraktúr, nezávisle od BMD.  

Vo viacerých štúdiách bola aj hyperhomocysteinémia asociovaná so zvýšeným rizikom fraktúr. 

Predpokladá sa, že sa podieľa na regulácii kostného metabolizmu  stimuláciou osteoklastov. 

Môže interferovať s procesom mineralizácie a trabekulárnej organizácie kosti a tak 

ovplyvňovať pevnosť kosti. 

O ochoreniach vedúcich k sekundárnej osteoporóze pojednáva kapitola Sekundárna 

osteoporóza. 

 

Hodnotenie rizika fraktúr a FRAX 

  

Prítomnosť viacerých   rizikových faktorov u jedného pacienta nemá len vyslovene aditívny 

efekt, ale jednotlivé rizikové faktory sa aj podľa ich klinického významu a váhy predikcie 

navzájom potencujú.  

Pri kombinácii určitých faktorov je výsledné riziko fraktúry potom väčšie než by sme mohli 

očakávať od ich sčítania. (Obrázok č. 2) 
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Obrázok č. 2: Vplyv počtu rizikových faktorov na riziko fraktúr 

 

Modifikované podľa Taylor BC., et al. J Am Geriatr Soc. 2004, 52(9): 1479-1486 

 

  Ako príklad uvádzame hodnotu BMD a jej  význam v predikcii fraktúr  v závislosti na 

veku. Pacient s hodnotou T-skóre -2,5SD má ako 50 ročný 10 ročné riziko fraktúry 

proximálneho femuru hlboko  pod 5%, ale ak by mal tento pacient 80 rokov riziko by bolo 

minimálne trojnásobne  vyššie  (Obrázok č. 3). 
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Obrázok č. 3: 10-ročné riziko fraktúr v rôznych vekových obdobiach v závislosti na 

hodnote kostnej hustoty 

 

Modifikované podľa Kanis JA, Johansson H, Oden A, McCloskey EV. Assesment of fracture 

risk. Europen Journal of radiology 2009;71: 392-397. 

 

Takto je možné, na základe dostupných dát z veľkých epidemiologických štúdií, hodnotiť 

navzájom všetky známe  rizikové faktory fraktúry. Existujú preto viaceré  modely, pomocou 

ktorých je možné vyjadriť  riziko fraktúr. 

Najnovším a   najkomplexnejším kalkulátorom použiteľným v klinickej praxi je  FRAX (z 

anglického Fracture Risk Assesment Tool). Nástroj bol vyvinutý pracovnou skupinou SZO pre 

metabolické ochorenia kostí (WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Disease v 

Sheffielde, Veľká Británia) za spolupráce viacerých organizácii ako IOF (International 

osteoporosis foundation), NOF (National Osteoporosis Foundation), ASBMR (American 

Society for Bone and Mineral Research) a ISCD (International Society for Clinical 

Densitometry).  

FRAX zohľadňuje  viacero klinicky pomerne ľahko zistiteľných rizikových faktorov a to buď  

spolu s hodnotou BMD alebo bez použitia hodnoty  kostnej denzity. Výsledná hodnota  nám 

udáva 10-ročné absolútne riziko fraktúry v oblasti krčka femuru ako aj  riziko veľkej 

osteoporotickej fraktúry (zahŕňa klinické fraktúry v oblasti stavcov, distálneho predlaktia, 

bedra alebo humeru). 
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Stanovenie závažnosti jednotlivých rizikových faktorov zahrnutých do  FRAX-u je založené na 

metaanalýze dát z populačných kohortových štúdii z celého sveta, zahŕňajúc centrá v Severnej 

Amerike (CaMOS štúdia a Rochester), Európe (multicentrické EVOS a EPIDOS štúdie a 

monocentrické štúdie v holandskom Rotterdame, fínskom Kuopio, francúzsku OFELY štúdiu 

z Lyone, dve kohorty zo švédskeho Gothenburgu a a kohortu zo Sheffieldu v Anglicku), Ázii 

(Japonsko, Hiroshima) a Austrálii (Dubbo) a bol validovaný na nezávislých kohortách s 

podobnou geografickou distribúciou, ktoré neboli zahrnuté v primárnych štúdiách. Sledovali a 

overovali sa rizikové faktory, ktoré museli byť validované vo všetkých populáciách u oboch 

pohlaví na jedincoch starších ako 50 rokov, a bolo ich možné získať anamnesticky počas 

rutinného vyšetrovania, bez potreby laboratórnych vyšetrení. U 75% zahrnutých pacientov bola 

zmeraná hodnota BMD v oblasti  femuru.  

Jednou z veľkých výhod tohto skórovacieho systému je okrem jednoduchosti a dostupnosti fakt, 

že zahŕňa aj mortalitné dáta a údaje o prevalencii fraktúr danej krajiny. Výsledné riziko fraktúry 

vypočítané týmto nástrojom zohľadňuje potom individuálny rizikový profil na pozadí 

mortalitných dát v danej krajine.  

Krajiny, pre ktoré FRAX ešte neexistuje (pre nedostatok epidemiologických dát z danej 

krajiny), môžu byť nahradené krajinou s podobnou epidemiologickou situáciou (tabuľka č. 4).  

 

Tabuľka č. 4: Rozdelenie krajín na základe rizika fraktúry stanoveného modelom FRAX 

Veľmi vysoké riziko Rakúsku, Belgicko, Švédsko, Švajčiarsko 

Vysoké riziko Argentína, Čína (Hong Kong), Fínsko, Nemecko, Taliansko, 

Taiwan, Veľká Británia, USA 

Stredné riziko Francúzsko, Japonsko, Španielkso, Nový Zéland, USA 

(Hispánci, Aziati) 

Nízke riziko Čína, Libanon, Turecko, USA (afroamerická populácia) 

voľne dostupné http://www.shef.ac.uk/FRAX/ 

 

            Od januára 2012 bol oficiálne pridaný aj kalkulátor pre populáciu Slovenskej republiky 

(onedlho bude dostupný aj v slovenskom jazyku). FRAX je voľne dostupný na internete, je 

zakomponovaný aj v niektorých software-och DXA skenerov a samostatných PC programoch 

bez nutnosti prístupu na internet. Použiť je možné aj vreckové kalkulátory, papierové tabuľky.  

Príklad použitia kalkulátora  (na  internetovej stránke) u málo rizikovej (len nižšie BMD) 50 

ročnej ženy, znázorňuje obrázok č. 4. Výsledné riziko fraktúr  je nízke (6,2% a 1,5%). 
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Obrázok č. 4: FRAX kalkulátor 

 

voľne dostupné na http://www.shef.ac.uk/FRAX/ 

 

FRAX kalkuluje 10-ročné riziko u mužov a žien vo veku od 40 do 90 rokov. Ak sa zadajú 

hodnoty mimo tohto rozsahu, nástroj vypočíta riziko fraktúry pre hranicu bližšiu k zadanej 

hodnote (teda napr. ak sa zadá vek pacienta 35 rokov, nástroj vypočíta riziko pre pacienta v 

jeho 40. roku života). Obdobne to platí aj pre hmotnosť a výšku pacienta. 

V kalkulátore sú zohľadnené tieto parametre:  vek, BMI, anamnéza predošlej fraktúry, rodinná 

anamnéza fraktúry bedrového kĺbu u rodičov, fajčenie, dlhodobé užívanie glukokortikoidov, 

prítomnosť reumatoidnej artritídy, iné príčiny sekundárnej osteoporózy a užívanie alkoholu v 

množstve 3 a viac jednotiek.  

   

K hlavným nevýhodám FRAX patria:  

- nedostupnosť pre každú krajinu, 

- nie je použiteľný pre už liečených pacientov ani na monitorovanie efektu liečby, 

- neberie ohľad na variabilné riziko v jednotlivých oblastiach toho istého štátu. 

  Ďalšie obmedzenia prináša skutočnosť, že pre zadanie rizikových faktorov do FRAXu 

sa používajú len možnosti Áno-Nie. Vypracované boli odporúčania umožňujúce  bližšie 

objasnenie jednotlivých rizikových faktorov a lebo aj ich modifikáciu. 
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 Za predchádzajúcu fraktúru sa považuje anamnéza fraktúry v dospelom živote 

vzniknutá spontánne alebo po neadekvátnej (tzv "low trauma") traume, ktorá by u zdravého 

jedinca neviedla k fraktúre. Fraktúra stavca detegovaná rádiograficky bez klinického korelátu 

sa tiež hodnotí ako predošlá fraktúra. Výsledné riziko fraktúr je však ovplyvnené aj množstvom 

a závažnosťou  prekonaných fraktúr, čo však nie je možné zadať do kalkulátora. FRAX môže 

podhodnocovať riziko u pacientov s vertebrálnymi fraktúrami ťažkého stupňa a 

mnohopočetnými fraktúrami.   

Za fraktúru v rodinnej anamnéze u rodičov sa považuje fraktúra proximálneho femuru u matky 

alebo u otca. Je však známe, že aj iná fraktúra ako proximálneho femuru a fraktúra aj u 

vzdialenejších príbuzných môže zvyšovať riziko nasledujúcej fraktúry, preto riziko môže byť 

podhodnotené. 

Za užívanie glukokortikoidov sa považuje ich užívanie po dobu 3 alebo viac mesiacov v dávke 

ekvivalentnej 2,5 – 7,5 mg prednisolonu denne. Preto ak pacient užíva vyššiu resp. nižšiu 

dávku, riziko môže byť podhodnotené alebo nadhodnotené. To isté platí ak pacient užíva liečbu 

podstatne dlhšie. Kanis a spol. vypracovali odporúčania ako  hodnotiť riziko u pacientov 

užívajúcich nižšie resp. vyššie dávky glukokortikoidov, neboli však validované na nezávislých 

kohortách a boli vypracované pre britskú populáciu FRAX-u (Tabuľka č. 5). K vypočítanému 

riziku sa pridá resp. uberie percento vypočítaného rizika udaného v tabuľke podľa veku a dávky 

glukokortikoidnej liečby. 
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Tabuľka č. 5: Úprava hodnôt výsledného rizika v závislosti od užívanej dávky 

glukorkotikoidov a veku 

Dávka 

Prednisolon 

resp. 

ekvivalent 

(mg/d) 

Vek 
Všetky  

vekové 

skupiny 
40 50 60 70 80 90 

Fraktúra krčka femuru 

Nízka < 2,5 -40 -40 -40 -40 -30 -30 -35 

Stredna 2,5 – 7,5        

Vysoká > 7,5 +25 +25 +25 +20 +10 +10 +20 

Veľká osteoporotická fraktúra 

Nízka < 2,5 -20 -20 -15 -20 -20 -20 -20 

Stredna 2,5 – 7,5        

Vysoká > 7,5 +20 +20 +15 +15 +10 +10 +15 

Modifikované podľa Kanis JA, Johansson H, Oden A, McCloskey EV. Guidance for the 

adjustment of FRAX according to the dose of glucocorticoids. Osteoporosis Int. 2011;22: 809-

816. 

 

 Frekventné intermitentné užívanie glukokortikoidov nebolo zahrnuté do kalkulátora pre 

variabilitu dávok a ich podávania. Udáva sa, že užívanie  nízkych dávok inhalačných foriem 

glukokortikoidov rovnako ako  aj substitučná liečba pri insuficiencii nadobličiek nie sú 

asociované so zvýšeným rizikom fraktúr. 

 

Za užívanie alkoholu sa považuje, ak pacient užije 3 alebo viac jednotiek alkoholu denne. Jednej 

jednotke zodpovedá 8-10 g alkoholu, v závislosti od krajiny. Množstvo je  ekvivalentné 

štandardnému poháru piva (285 ml), jednej dávke tvrdého alkoholu (30 ml), stredne veľkému 

poháru vína (120 ml) alebo jednej dávke aperitívu (60 ml).  

Prítomnosť reumatoidnej artritídy je významným a silným rizikovým faktorom.  Neodporúča 

sa však spoliehať sa len na pacientovo udanie reumatoidnej artritídy, nakoľko hlavne starší 

pacienti môžu všetky choroby spojené s artralgiami považovať za "reumu" a preto odpoveď 

Áno vedie k značnému nadhodnoteniu ich rizika.  

  Ak sa niektorá položka nevie zodpovedať, odporúča sa označiť odpoveď "NIE". 
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  Problematika sekundárnych príčin osteoporózy je uvedená v osobitnej kapitole. Pre 

FRAX platí, že zvýšenie rizika fraktúr sekundárnou príčinou osteoporózy je vo väčšine 

prípadov vysvetliteľné vplyvom choroby na hodnotu BMD. Preto ak sa zadá hodnota BMD, 

zadanie „Áno“ do položky sekundárnej osteoporózy už výraznejšie nezmení hodnotu rizika 

fraktúry. 

 

   FRAX neobsahuje ani riziko  pádu, hodnotu kostného obratu, deficienciu vitamínu D 

a hustotu v oblasti lumbálnej chrbtice. Dôvodom sú viaceré úskalia pri stanovení daných 

parametrov v klinickej  praxi.  Viacerí autori sa však zaoberali  napr. možnosťou zahrnúť do 

FRAX-u hodnotu T skóre lumbálnej chrbtice. Doplnenie tejto hodnoty by potom podľa 

zisteného rozdielu medzi T skóre lumbálnej chrbtice a krčka femuru zvýšilo alebo znížilo 

predikciu  zlomeniny.  Tento prístup však nebol validovaný na nezávislých kohortách.  

Riziko ďalšej fraktúry je najvyššie v prvých rokoch po prekonanej fraktúre a znižuje sa časom. 

 

Použitie FRAX kalkulátora  bez zadania hodnoty BMD 

 

Pri výpočte rizika fraktúry nie je nutné zadať hodnotu kostnej hustoty, aj keď po zadaní je 

vypočítané riziko o niečo presnejšie. Bez zadania hodnoty kostnej hustoty je však FRAX 

dostupný najmä pre veľký počet   lekárov prvého kontaktu (ktorí nemajú k dispozícii meranie 

kostnej denzity). Vypočítané riziko im umožní vyselektovať pacientov s vyšším rizikom 

zlomeniny, u ktorých je potrebná prevencia alebo je vhodné  u nich doplniť meranie kostnej 

hustoty. 

 

FRAX a intervenčný prah 

 

FRAX síce dokáže stanoviť absolútne riziko fraktúry, ale neudáva pri akej hodnote absolútneho 

rizika je už vhodné alebo potrebné u pacienta začať liečbu.  

Zatiaľ nie je všeobecne akceptovaná prahová hodnota, pri akej je medicínsky opodstatnené, ale 

aj ekonomicky únosné, nasadenie špeciálnej antiporotickej liečby. Táto prahová hodnota by 

totiž mala zohľadňovať aj ekonomické možnosti zdravotníctva danej krajiny.  

Existujú viaceré postupy, ktoré už  niektoré krajiny využili.  Odporúčania NOGG (Veľká 

Británia) sú založené na oportunistickom skríningu (teda vyhľadávaní vysokorizikových 

jednotlivcov), kde praktickí lekári pátrajú po rizikových faktoroch obsiahnutých vo FRAX-e. 

Intervenčná hranica bola stanovená   vo výške rizika fraktúry ekvivalentnej riziku ženy nad 50 
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rokov s predošlou fraktúrou a to bez informácie o BMD. Navyše sa stanovila aj hranica nad 

ktorou je odporúčané meranie kostnej hustoty. (Obrázok č. 5). 

 

Obrázok č. 5: Algoritmus vyhľadávania pacientov vhodných na liečbu a denzitometrické 

vyšetrenie na základe odporúčaní NOGG 

 

Modifikované podľa National Osteoporosis Guideline Group. Guideline for the diagnosis and 

management of osteoporosis in postmenopausal women and men from age of 50 years in the 

UK 

 

 Všetky spomínané intervenčné hranice a dáta boli podložené aj analýzou efektivity 

nákladov.  

 Ďalšou možnou metódou na definovanie intervenčného prahu FRAX-u je analýza 

efektívnosti nákladov, ktorá sa v súčasnosti  používa  pri liečbe aj iných ochorení.  
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 Táto analýza je založená na meraní QALY (quality adjusted life years - kvalitou 

upravených rokov života) a na stanovení finančnej hodnoty 1 QALY na základe ukazovateľa 

WTP (willingness to pay – ochota platiť) a ekonomickej situácie krajiny pomocou hrubého 

domáceho produktu na hlavu. Ukazovateľ WTP sa stanovil na 1-3 násobok HDP/hlavu. V 

Anglicku sa 1 QALY posudzuje hodnotou £ 30 000, v Amerike $ 60 000, na Slovensku € 

26 500.  

 V USA sa na základe takejto analýzy  ako nákladovo efektívna stanovila hranica 

intervencie pre fraktúru v oblasti krčka femuru  na 3% a  pre veľkú osteoporotickú fraktúru je 

to hodnota rizika presahujúca hranicu 20%. 
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4. Laboratórne vyšetrovacie metódy 

 

 Kosť je napriek svojej zdanlivej inertnosti metabolicky aktívnym tkanivom s neustále 

prebiehajúcou obnovou. Množstvo kostnej masy závisí od pomeru medzi kostnou resorbciou 

a formáciou. Medzi oboma procesmi je úzke prepojenie (coupling), čo znamená, že zvýšená 

resorpcia je následne sprevádzaná zvýšením formácie a naopak. Narušenie  rovnováhy 

spravidla v zmysle výraznejšieho vzostupu kostnej resorpcie, ktoré nie je sledované 

dostatočným vzostupom formácie, vedie potom k strate kostnej hmoty.  

            Zmeny v kostnom metabolizme  vieme hodnotiť na základe stanovenia viacerých 

biochemických parametrov v sére alebo v moči.  

 Laboratórne metódy podľa charakteru ich  využitia môžeme rozdeliť na: 

 základné laboratórne vyšetrenia  

 vyšetrenia rýchlosti kostného obratu 

 vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky sekundárnej osteoporózy a iných 

metabolických ochorení skeletu 

 

Základné vyšetrenia  

 

U každého pacienta je potrebné v čase stanovania diagnózy osteoporózy vyšetriť základné 

laboratórne parametre. Neexistuje všeobecne akceptovaný konsenzus spektra nevyhnutných 

vyšetrení, no väčšina autorov odporúča pred stanovením diagnózy primárnej osteoporózy 

realizovať nasledovné vyšetrenia – kalcium a fosfor v sére, krvný obraz, sedimentácia (FW), 

kreatinín, ALP, glukóza, hepatálne testy a kalciúria 24 hod. 

  Bez poznania výsledkov týchto vyšetrení by sme sa nemali vyjadrovať k diagnóze 

osteoporózy, nakoľko napr. nameraná nízka denzita sama o sebe nemusí znamenať 

osteoporózu a môže byť dôsledkom iných, nezriedka závažných  ochorení.  

  Rovnako aj zahájenie liečby (vrátane suplementácie kalcia a D vitamínu), by malo 

nasledovať až po základnom vyšetrení. V opačnom prípade, môžeme napr. „liečiť“  kalciom 

primárnu hyperparatyreózu.    

  Ďalšie špecializované vyšetrenia potrebné na diferenciálnu diagnostiku sekundárnej 

osteoporózy a iných metabolických ochorení skeletu sa indikujú už cielene na základe 

anamnézy, objektívneho nálezu a výsledkov základných laboratórnych vyšetrení.  
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Stanovenie vitamínu D 

 

V posledných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť vitamínu D vo viacerých oblastiach 

medicíny. Jeho patofyziológii a klinickému významu pri ochoreniach skeletu sú venované 

samostatné kapitoly.  

 Pri stanovení vitamínu D a interpretácii jeho výsledkov existuje viacero úskalí. 

K najzávažnejším problémom patria používanie rôznych metodík stanovenia, absencia ich 

štandardizácie ako aj fakt, že jednotlivé metodiky zachytávajú v rôznej mierne jednotlivé formy 

D vitamínu, čo sťažuje interpretáciu získaných výsledkov. V neposlednom rade je to neustála 

diskusia o referenčných hodnotách a potrebnej ideálnej cieľovej hodnote D vitamínu v sére. Do 

úvahy je potrebné brať aj variabilitu  v dôsledku  vplyvu ročných období, veku, rasy a ostatných 

faktorov.   

  Nakoľko na variabilite výsledku sa pomerne veľkou mierou podieľa metodika 

stanovenia uvádzame  princípy  a úskalia najčastejšie používaných metodík.  

Hladina 25-OH-D3 sa vyšetruje z periférnej krvi, odporúča sa odber nalačno, aj keď to nie je 

podmienkou. Nevyžaduje sa špeciálna diéta pred odberom a jeho diurnálna variabilita nie je 

signifikantná. Vitamín D je všeobecne stabilný, vzorky sa môžu skladovať pri -20°C až -70°C 

aj dlhodobo.  Na stanovenie hladiny vitamínu D využívame v súčasnosti viaceré metodiky: 

 chemické metódy (fotometrické a fluorometrické) – vykazujú nízku senzitivitu a 

špecificitu a sú limitované koncentráciou a čistotou vzorky. 

 chromatografické (plynová chromatografia, vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, 

kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou) – vykazujú 

vysokú špecificitu a selektivitu, sú však technicky a časovo náročné a vyžadujú 

manuálnu prípravu vzorky 

 imunochemické  (rádioimunoesej – RIA, enzýmová imunoadsorbčná analýza – ELISA, 

chemiluminiscenčná magnetická imunoesej s mikročasticami – CMIA, 

elektrochemiluminiscenčná imunoanalýza – ECLIA) – výhodou týchto metodík je 

krátka doba analýzy a možnosť využitia automatických analyzátorov. 

  V súčasnosti dve základné metodiky stanovenia vitamínu D predstavujú 

chromatografické a imunochemické metódy, z ktorých sa využívajú hlavne vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia, rádioimunesej a elektrochemiluminiscenčná imunoanalýza.    

  

  Chromatografické metódy majú viaceré výhody aj nevýhody v porovnaní s 

imunochemickými metódami.   Nevykazujú analytické interferencie, majú vyššiu špecifitu a 
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reprodukovateľnosť, širší pracovný rozsah a umožňujú stanoviť  súčasne aj hladinu 25-OH- D2 

aj 25-OH-D3 vitamínu. Nevýhodou stanovenia oboch foriem vitamínu D oproti stanoveniu 

celkovej hladiny   je ťažšia interpretácia výsledkov. Pacient s nízkou hladinou vitamínu D2 a 

normálnou hladinou vitamínu D3 môže byť falošne interpretovaný ako vyžadujúci substitučnú 

liečbu. Vitamín 25-OH-D2 tvorí spravidla menej ako 10% koncentrácie vitamínu 25-OH-D3.  

  Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC – high performance liquid 

chromatography) umožňuje stanovenie 25-OH-D3 a 25-OH-D2 izokratickou elúciou s UV 

detekciou. Ako vzorka sa používa sérum, ktoré je z hľadiska vyšetrenia týchto foriem vitamínu 

D stabilné pri teplote 2-8°C jeden týždeň, pri -20°C až jeden rok.  

 Kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou stanovuje 

hodnotou celkového vitamínu D, ktorú vypočítava z koncentrácii  25-OH-D3 a 25-OH-D2. 

Predchádza jej denaturácia väzbového proteínu vitamínu D, čím sa uvoľní vitamín D. Ten je 

následne naviazaný na monoklonálny rekombinatný rutenylovaný vitamín D-viažúci proteín, 

ktorý súťaží o väzbové miesta s naviazaným vitamínom D na nosiči. Väzba vedie ku 

generovaniu signálu, ktorý sa zachytí a hodnotí. Podľa niektorých autorov však nie je táto 

metodika schopná odlíšiť vitamín 25-OH-D3 a jeho inaktívny izomér 3-epi-25-OH-D3, čím 

vykazuje až o 40% vyššie hladiny v porovnaní s imunochemickými metódami.  

Imunochemické metódy možno automatizovať, vyžadujú menšie množstvo vzorky a sú 

technicky menej náročné. Podľa niektorých štúdii sú imunochemické metódy porovnateľné 

s chromatografickými aj keď tento názor nie je všeobecne akceptovaný. 

 Rádioimunoesej  umožňuje stanovenie 25-OH-vitamínu D a ďalších hydroxylovaných 

metabolitov  vitamínu D (oboch foriem t.j. D2 - ergokalciferolu, D3 – cholekalciferolu) v sére 

alebo plazme. Ide o klasickú RIA metódu využívajúcu polyklonálnu protilátku (Ab) proti 

25(OH)-vitamínu D so separáciou pomocou druhej protilátky (anti-Ab). Prvá inkubácia trvá 90 

min., inkubácia s druhou protilátkou 20 min. a po nej nasleduje centrifugácia trvajúca 20 min. 

Vlastnej RIA metóde predchádza ešte extrakcia acetonitrilom. Metóda je manuálna a časovo 

náročná, preto sa v poslednom období objavujú nové automatizované metódy umožňujúce 

vyšetrenie väčšieho množstva vzoriek v kratšom čase. 

  Elektrochemiluminiscenčná imunoanalýza predstavuje  CPBA (Competitive Protein 

Binding Assay) metódu, pri ktorej ako väzbové činidlo sa využíva väzbový proteín pre vitamín 

D. Inovovaná metóda umožňuje stanovovať hydroxylované metabolity oboch foriem vitamínu 

D (D2, D3). Jej výhodou je väčšia stabilita vzoriek v porovnaní s RIA, pri ktorej je nutné 

dodávať vzorky na ľade  a okamžite spracovať alebo zmraziť. Podstatou je reakcia 

tripropylamínu s komplexom Ab/Ag (značeným ruténiom). Elektricky je iniciovaná 
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chemiluminiscenčná reakcia, ktorá vedie k emisii fotónov. Tento efekt sa dosiahne aplikovaním 

napätia na imunokomplex, ktorý je pritiahnutý väzbou na magnetickej častici k povrchu 

elektródy. Čas analýzy sa udáva 27 min. a merací rozsah 3-70 ug/l. 

 Všeobecne neexistuje  referenčná hladina vitamínu D pre odlišné metodiky stanovenia 

v jednotlivých laboratóriách. Je nutné sa riadiť referenčným rozmedzím daného laboratória. Pri 

používaní rovnakej metodiky rôznymi laboratóriami môžeme pozorovať odlišnosť výsledkov 

nezriedka podstatne viac ako 20%. Táto diskrepancia vyplýva z chýbajúcej štandardizácie 

procedúr. 

  Pohľad na doporučené koncentrácie vitamínu D tiež nie je  jednotný. Odporúča sa, že 

koncentrácia 25-OH-D3 by nemala byť nižšia ako 20ug/l . Dôvodom je zabránenie sekundárnej 

hyperparatyreózy. Niektorí autori odporúčajú hladinu 30 ug/l, ako hodnotu dôležitú pre zdravú 

diferenciáciu buniek a zabezpečenie aj ostatných extraskeletálnych účinkov  vitamínu D. Pri 

tomto  prahu  sa však predpokladá, že vysoké percento populácie, v Európe až 80% bude mať 

deficit vitamínu D.   

 

Stanovenie parametrov kostného obratu 

 

  Rýchlosť resp. aktivitu kostnej  prestavby vieme hodnotiť stanovením markerov 

kostného obratu. Ide o látky rôznej povahy, ktoré sa v priebehu kostnej remodelácie uvoľňujú 

z kostného tkaniva a dostávajú sa cirkulácie, kde ich dokážeme stanoviť. Rozdeľujeme ich 

podľa toho či odrážajú proces novotvorby kosti (markery kostnej formácie) alebo sa uvoľňujú 

pri jej odbúravaní (markery kostnej resorpcie).  

  K markerom kostnej resorpcie patria priečno-väzbové zlúčeniny - pyridinolín (PYR) a 

deoxypyridinolín (DPYR), C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I (CTx), N-

terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I (NTx), tartarát rezistentná kyslá fosfatáza 

(TRAP). 

  K markerom osteoformácie zaraďujeme kostný izoenzým alkalickej fosfatázy (bALP), 

osteokalcín, propeptidy prokolagénu typ I (P1NP, P1CP).  

  

  Jednotlivé markery zachytávajú rôzne fázy kostnej remodelačnej aktivity, preto 

paralelné určovanie viacerých markerov, najmä kombinácie markerov osteoformácie a 

osteoresorpcie, lepšie ozrejmí charakter kostnej remodelácie.  

  Markery kostného obratu v priebehu jednotlivých fáz vývoja skeletu pomerne výrazne 

kolíšu.  U žien sa napr. výraznejšie zvyšujú prvé roky po menopauze, kedy  odrážajú zrýchlený 
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postmenopauzálny úbytok kostnej hmoty v dôsledku deficitu estrogénov. Ženy s vysokými 

hladinami vykazujú rýchlejšiu stratu kostnej hmoty v porovnaní so ženami s normálnymi 

hladinami markerov, ale existuje tu veľká variabilita. Pozitívna prediktívna hodnota markerov 

kostného obratu je okolo 35-55%.   

  Žiaden z markerov kostného obratu nie je vhodný ako diagnostický ukazovateľ  

osteoporózy, no  môžu mať určitú diskriminačnú hodnotu medzi  pacientmi s normálnou 

hodnotou kostnej denzity a osteoporózou.  

Markery taktiež nie sú špecifické pre určitú chorobu, ale informujú o celkovom metabolickom 

stave skeletu, o vzájomnom prepojení osteoresorpcie a osteoformácie na všetkých miestach a 

vo všetkých štádiách kostnej remodelácie. Na zmenu kostného metabolizmu reagujú   veľmi 

rýchlo (v porovnaní so zmenou kostnej denzity). Rádovo sa jedná niekedy o hodiny až dni, no 

v praxi sa stanovujú spravidla po 3-6 mesiacoch liečby. Interval stanovenia je však možné po 

poznaní farmakodynamiky lieku výrazne upraviť. Hlavne pri liekoch s menej častou formou 

aplikácie, sa hodnoty potlačenia markera kostnej resorpcie môžu výraznejšie odlišovať, a to 

v závislosti od času, ktorý uplynul od  ich podania.  Napr. podstatne  výraznejšie potlačenie 

CTx po i.v. podaní bisfosfonátov v prvom týždni v porovnaní s hodnotou tesne pred potrebou 

podania  ďalšej  dávky. 

 

Možnosti využitia markerov kostného obratu 

 

Markery kostnej remodelácie sa využívajú na: 

- predikcia rýchlosti kostných strát v budúcom období,  

- monitorovanie efektu liečby,  

- kontrola  resp. zlepšenie compliance pacienta,  

- predikcia rizika fraktúry nezávisle od hodnoty BMD (viď kapitola Rizikové faktory 

osteoporózy). 

 

Vyšetrenia markerov kostného metabolizmu môžu byť prínosné aj pri diferenciálnej 

diagnostike   iných osteopatií   a v odlíšení vysoko a nízko-obratovej osteoporózy.  

Rutinne sa stanovenie markerov kostného obratu využíva na hodnotenie efektu liečby. 

 Pri hodnotení efektivity liečby z pohľadu kostného obratu je potrebné brať do úvahy 

nasledujúce faktory: 

- typ liečby, ktorý chceme sledovať, nakoľko rôzne terapeutické modality majú výrazne 

odlišný vplyv na jednotlivé markery kostnej remodelácie  
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- chybu, s ktorou pracujeme (predanalytická, analytická ale aj inter a intraindividuálna  

variabilita jednotlivých markerov) 

- interval, v akom sa daný marker kostnej remodelácie monitoruje. 

 Znamená to, že najlepšie dokážeme monitorovať efekt tej liečby, u ktorej zmena markerov 

kostného obratu v danom intervale výrazne prevyšuje chybu s ktorou je potrebné pri ich 

stanovení počítať.  

 Kolektív autorov z viacerých centier v Slovenskej republike vyhodnotil na súbore 162 

zdravých premenopauzálnych žien sérové koncentrácie osteomarkerov pomocou 

imunochemického stanovenia. Získané hodnoty ukazovateľov kostného metabolizmu 

u premenopauzálnych žien sa môžu považovať za východiskové hodnoty v našej populácii a 

odvíjajú  sa od nich aj odporúčané koncentrácie, ktoré by sa mali dosiahnuť pri terapii.  (tabuľka 

č. 6) 

 

Tabuľka č. 6: Hodnoty kostných ukazovateľov v populácii premenopauzálnych 

slovenských žien 

 

medián priemer SD 

5-

percentil 

95-

percentil 

- 2 SD + 2SD 

CTx  

(ng/l) 258,95 261,05 109,76 86,90 439,31 

 

41,53 

 

480,57 

OSTEO 

(ug/l) 19,45 19,95 6,55 9,91 32,02 

 

6,85 

 

33,05 

P1NP  

(ug/l) 34,16 36,29 13,94 17,71 62,18 

 

8,41 

 

64,17 

S povolením autora MUDr. A. Stecová, CSc., Laboratórna diagnostika Medirex, a.s., 

Bratislava 

 

Hodnotenie markerov kostného obratu 

 

Správne hodnotenie kostného obratu si vyžaduje určitú klinickú skúsenosť. Je ovplyvnené ich 

výraznou variabilitou, rôznymi referenčnými rozmedziami u mužov a žien v jednotlivých 

vekových kategóriách ako aj chybou predanalytickej a analytickej fázy.  

 Najväčším obmedzením pri ich využívaní  v  praxi  je variabilita podmienená 

ovplyvniteľnými a neovplyvniteľnými faktormi a pridruženými ochoreniami.  
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Faktory biologickej variability  

  Vek – v puberte pozorujeme vyššie hodnoty a počas 3.dekády života dochádza k poklesu 

a stabilizácii hodnôt, u žien hlavne prvé roky po menopauze pozorujeme zvýšenie o 50-100%, 

u  mužov ostávajú stabilné hodnoty až do 50-60. roku  života, po ktorom                        pozorujeme 

pokles.  

  Pohlavie – u starších žien sú vyššie ako u starších mužov. 

  Etnikum – menšie rozdiely medzi jednotlivými etnickými skupinami napr. nižšie 

hodnoty osteokalcínu u afroameričanov v porovnaní s kaukazskou populáciou v USA. 

  Nedávne fraktúry – hladiny markerov stúpajú po fraktúre do maximálnej hodnoty 2-12 

týždňov ale ostávajú zvýšené do 52 týždňov po fraktúre. 

   Tehotenstvo/dojčenie – zvýšené hladiny markerov v tehotenstve s maximom v treťom 

trimestrí a po pôrode.  

  Užívanie liekov – antiresorbčná liečba, anaboliká, glukokortikoidy, antikovulzíva, 

analógy GnRH, kontraceptíva, supementácia kalciom a vitamínom D a.i. 

  Pridružené ochorenia – diabetes mellitus, porucha obličkových funkcii s GF < 20 

ml/min, ochorenia pečene, systémové zápalové ochorenia ako nešpecifické zápalové ochorenia 

čreva, reumatoidná artritída, chronická obštrukčná choroba pľúc, degeneratívne ochorenia 

pohybového aparátu, endokrinné choroby (hypogonadizmus, hyperparatyreóza a hypertyreóza, 

akromegália, hyperkorticizmus a iné), malígne ochorenia (mnohopočetný myelóm, nádory 

prsníka, prostaty s metastatickým šírením do kosti). 

  Imobilizácia – zvýšené hladiny markerov resorbcie a znížené hladiny markerov 

formácie. 

  Diétne faktory, abúzy – anorexia/bulímia, alkoholizmus, nikotinizmus, zvýšený príjem 

sodíka, malnutrícia, nedostatočný príjem kalcia a vitamínu D.  

  Cvičenie alebo fyzický pohyb - telesná námaha pred odberom periférnej krvi môže 

zvyšovať hodnoty niektorých markerov až o 20-30%. 

  Variabilita počas menštruačného cyklu - celková variabilita počas cyklu predstavuje 

približne 10-20%, pričom formácia kosti je vyššia v luteálnej fáze  a kostná resorbcia v strednej 

a neskorej folikulárnej fáze a vo včasnej luteálnej fáze. Odber vzoriek sa odporúča v 3. – 7. dni 

menštruačného cyklu. Markery stúpajú po niekoľkých mesiacoch po menopauze. 

   Sezónna variabilita - v letných mesiacoch pokles kostného metabolizmu o 20-30% v 

porovnaní so zimnými mesiacmi. 
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Variabilita podmienená technickými faktormi pri vyšetrení 

- Odber vzorky, načasovanie, jej spracovanie a skladovanie 

- Termodegradácia 

- Fotolýza 

- Variabilita metodiky pri laboratórnom meraní 

  

Úskalia stanovenia markerov v moči 

 

Pri stanovení markerov z moču  (ak odoberáme vzorku prvého alebo druhého ranného moču 

alebo z 2 hodinového zberu)  je dôležité pri odbere prihliadať na diurnálny rytmus daného 

markera. Všeobecne majú najvyššiu koncentráciu v skorých ranných hodinách, ktorá klesá 

poobede a večer. Rozdiel v močových hladinách predstavuje až 15-30% podľa dennej doby 

odberu. Sérové hladiny markerov vykazujú nižšiu diurnálnu variabilitu. Sérové koncentrácie je 

potrebné korigovať podľa močového kreatinínu a je nutné brať do úvahy aj obličkové funkcie 

(hodnotu glomerulárnej filtrácie). Aj pri miernej alterácii obličkových funkcii (GF 50ml/min) 

dostávame falošne pozitívne hodnoty nielen močových ale aj sérových markerov, ktoré sú 

vylučované obličkami (ako osteokalcín alebo NTx a CTx).  Vo vyššom veku pri korekcii hodnôt 

na močový kreatinín môžeme pozorovať falošne nízke hodnoty markerov pri nízkom objeme 

svalovej hmoty. 

Ako alternatívu môžeme využiť stanovenie markerov v 24-hodinovom zbieranom moči. Zber 

však prináša ďalšiu možnú variabilitu pre nepresnosti pri zbere. U väčšiny markerov 

pozorujeme porovnateľné hodnoty pri 24-hodinovom zbere, 2-hodinovom zbere alebo 

jednorázovom odbere moču. 

 

Akú zmenu v kostnom obrate je možné považovať za klinicky významnú? 

 

Vzhľadom na uvedené viaceré úskalia je pri hodnotení významnosti zistenej zmeny markera 

potrebné poznať  aj  hodnoty LSC  (least significant change) jednotlivých markerov.  Sú 

významné pre hodnotenie   reálnej biologickej zmeny  kostného obratu, ktorú potom môžeme 

považovať za signifikantnú. LSC by mala byť stanovená v každom laboratóriu pre každú 

metodiku stanovenia a pre všetky používané markery. Bez poznania týchto hodnôt je možné 

len veľmi ťažko hodnotiť nameranú zmenu ako signifikantnú. 

Pre len hrubú orientáciu o výške LSC uvádzame ich orientačné hodnoty, Pri   markeroch kostnej 

formácie by sa dala považovať  za signifikantnú ich zmena  nad 20 - 40%, pri markeroch kostnej 
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resorbcie  pre sérové hladiny  je to zmena CTX  nad 35-50%.  Tieto hodnoty sú len orientačné 

a závisia od metódy akou sa vzorka spracováva ale aj na viacerých faktoroch a skúsenosti 

daného laboratória.  Zmeny v markeroch, ktoré sú   na hranici LSC by sme mali interpretovať 

s maximálnou opatrnosťou. Naopak pokiaľ zmena výrazne prevyšuje hodnotu LSC dá sa 

s pomerne veľkou pravdepodobnosťou predpokladať signifikantná zmena. 

Hodnoteniu markerov kostného obratu z hľadiska predikcie vzniku novej osteoporotickej  

fraktúry  je venovaná samostatná kapitola  viď Rizikové faktory osteoporózy. 

 

Markery kostnej resorpcie  

 

Pri resorpcii kosti dochádza k rozrušeniu štruktúry kolagénu a aminoterminálne a 

karboxyterminálne telopeptidy, deoxypyridinolín a pyridinolín sú vylučované do cirkulácie. 

Rýchlo sú filtrované  aj obličkami a vylučované do moču, kde ich potom môžeme stanovovať.  

Výnimku tvorí tartár-rezistentná kyslá fosfatáza - izoforma 5b, ktorá nepochádza z kolagénu 

ale je vylučovaná z osteoklastov a stanovuje sa  len v sére.    

  Kolagén typu I pozostáva z dvoch α1 a jednej α2 molekuly priestorovo uložené v trojitej 

helikálnej štruktúre. Oba konce molekuly (aminoterminálny a karboxyterminálny koniec) 

pozostávajú zo štrukturálne nehelikálnych častí - telopeptidov. Telopeptid jednej molekuly 

kolagénu je spojený s helikálnou časťou  priľahlej molekuly priečnoväzbovými molekulami 

obsahujúcimi deoxypyridinolín a pyridinolín.  

 

Pyridinolínové a deoxypyridinolínové priečno-väzbové elementy kolagénu 

 Predstavujú stabilizujúce intermolekulové a intramolekulové priečne väzby na koncoch 

molekuly kolagénu, pri degradácii vznikajú z lyzínových a hydroxylyzínových zvyškov. Sú 

charakteristické aj pre elastín. Priečne väzby pyridinolínového a deoxypyridinolínového typu 

sa vyskytujú v kostnom kolagéne typu I, v chrupkovom kolagéne typu II a v kolagénoch typu 

III a IX. Pomer deoxypyridinolínu k pyridinolínu 1:3,5 je najvyšší v kostnom kolagéne. 

V ostatných kolagénoch je tento pomer menší ako 1:10. Preto sa deoxypyridinolín považuje za 

špecifickejší marker kostnej resorpcie ako pyridinolín.  

 Oba markery stanovujeme v sére alebo v moči metódou ELISA, alebo vysokoúčinnou 

kvapalinovou chromatografiou. Výhodou týchto markerov je, že ich hladina nie je ovplyvnená 

degradáciou novosyntetizovaného kolagénu, preto   reálne odráža len mieru osteoresorbcie. Sú 

vysokošpecifické pre kostné tkanivo (nenachádzajú sa v koži, elastíne alebo C1q, určité 

množstvo PYD je obsiahnuté v chrupke, ligamentách a cievach, ktoré však nemajú taký vysoký 
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metabolický obrat ako kosť).  Oba markery sú stabilné   pri izbovej teplote  a môžu skladovať 

aj roky  

  V klinickej praxi sa od ich stanovenia vzhľadom na pomerne veľkú predanalytickú 

chybu ako aj ťažkosti so zberom moču  už upúšťa.  

 

C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I (CTx) a N-terminálny telopeptidový 

fragment kolagénu typ I (NTx)  

 Predstavujú takisto priečnoväzbové elementy kolagénu, ktoré sa pri jeho degradácii 

uvoľňujú a ich hladiny možno stanoviť v sére i v moči. Hladiny korelujú s rýchlosťou 

a intenzitou kostnej resorpcie a vykazujú diurnálny rytmus.  

  Sérový CTx je odporúčaným markerom IOF  a IFCC (International Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ako referenčný alebo štandardný marker kostnej 

resorbcie. 

  Stanovujú sa v sére  alebo v moči pomocou metodík RIA a ELISA.  Metóda ELISA 

stanovuje tzv. β-CTx - obsahujúci izoaspartylovú (β-aspartylovú)  peptidovú väzbu v L-forme. 

Metóda RIA stanovuje tzv. α-CTx-non-izomerizovaný oktapeptid v moči. Simultánne 

stanovenie oboch foriem umožňuje určenie ich pomeru (α-CTx/β-CTx) ako index kostného 

obratu.  Tento index sa pozoruje zvýšený napr. pri Pagetovej chorobe.    

  V súčasnosti existujú imunoeseje (t.č. nie sú široko dostupné v klinickej praxi) 

stanovujúce všetky formy CTX - naívnu α-L formu, β-izomerizovaný izoaspartylový peptid, a 

racemizované formy α-D a β -D (vznikajú pri "starnutí" molekúl kolagénu).  

 Imunoeseje stanovujúce NTx využívajú monoklonálne protilátky reagujúce s epitopom 

na α-2 reťazci kolagénu typu I. 

 Oba peptidy sú termostabilné pri izbovej teplote, nie sú ovplyvnené UV žiarením. Ich 

hladiny nie sú ovplyvnené obsahom kolagénu v potrave, aj keď iné zložky ich ovplyvniť môžu 

(po raňajkách môže sérová hladina klesnúť až o 20%). Preto odoberáme vzorky na vyšetrenia 

týchto markerov nalačno. 

 

Tartarát rezistentná kyslá fosfatáza (TRAP)  

 TRAP je lyzozomálny enzým secernovaný osteoklastmi v priebehu kostnej resorpcie. 

Existuje 5 izoforiem tohot enzýmu vylučované viacerými tkanivami (prostata, kosť, slezina, 

trombocyty, erytrocyty, makrofágy). Kostný izoenzým 5 sa uvoľňuje do cirkulácie len z 

osteoklastov. V klinickej praxi sa vzhľadom na novšie vyššie uvedené markery  dnes už 

prakticky nevyužíva. 
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Markery kostnej formácie 

 

 Markery kostnej formácie sú vylučované do cirkulácie osteoblastmi (osteokalcín, 

alkalická fosfatáza-kostná izoforma) alebo pochádzajú z molekuly prokolagénu (propeptidy 

prokolagénu typu I). Stanovujeme ich výlučne v sére.  

 

Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy   

 Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy je enzým nachádzajúci sa na vonkajšej bunkovej 

membráne osteoblastov. V kosti hydrolyzuje anorganický pyrofosfát, je zdrojom 

anorganického fosfátu pre syntézu hydroxyapatitu a hlavným regulátorom kostnej 

mineralizácie. Sérum obsahuje rôzne izoenzýmy alkalickej fosfatázy: kostný, pečeňový, 

intestinálny, počas gravidity aj placentárny, niektoré nádory môžu exprimovať 

makromolekulárne formy enzýmu. V praxi je potrebné odlíšenie najmä kostného od 

pečeňového izoenzýmu. Na selektívne stanovenie kostnej formy boli vypracované rôzne 

laboratórne metódy.  Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy (bALP) tvorí asi 50% celkovej 

sérovej ALP. V sére cirkuluje v podobe viacerých izoforiem (B/I,B1,B2,B1x), odlíšiteľných 

vysokorozlišovacou tekutou chromatografiou. B1x forma je zisťovaná v sére 

hemodyalyzovaných pacientov, B2 forma sa nachádza predilekčne v trabekulárnej a B1 v 

kortikálnej kosti.  

Trabekulárna kosť má vyššiu celkovú aktivitu bALP (B1 aj B2) ako kortikálna kosť.  Väčšina 

postmenopauzálnych žien s osteoporózou má obvykle normálne hodnoty. Zvýšené hladiny sa 

pozorujú pri osteoformačnej liečbe teriparatidom a parathormónom, Pagetovej chorobe - kde 

korelujú s aktivitou ochorenia, môžu sprevádzať i čerstvé fraktúry či hypertyreózu, primárnu 

hyperparatyreózu, chronické obličkové ochorenie. Viac ako 1,5 násobné zvýšenie sérovej 

celkovej hladiny ALP väčšinou svedčí skôr o inej vysokoobratovej osteopatii ako o 

osteoporóze. 

 Koncetrácia ALP sa stanovuje v sére s pomocou rôznych metód zahrňujúc 

elektroforézu, precipitáciu, IRMA, EIA. Tieto umožňujú jednoduché a rýchle meranie 

enzymatickej aktivity aj celkového množstva enzýmu. Vykazujú ale určitú mieru skríženej 

rektivity medzi kostnou a pečeňovou formou ALP, preto  u pacientov so zvýšenou hladinou 

pečeňovej izoformy môžu byť výsledky merania falošne pozitívne. Z klinického hľadiska je 

tento marker často využívaný pre jeho vysokú špecificitu, širokú dostupnosť a nízke náklady 

na metódy merania. 
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Osteokalcín 

  Osteokalcín, nazývaný aj kostný gla-proteín, je hlavnou nekolagénnou bielkovinou 

špecifickou pre kostnú a dentálnu hmotu, niekedy je vylučovaný aj hypertrofickými 

chondrocytmi. Prednostne sa syntetizuje v osteoblastoch pod kontrolou 1,25-vitamínu D3, z 

ktorých sa vylučou do cirkulácie a považuje sa za špecifický marker ich funkcie. Pozostáva z 3 

rezíduí gamakarboxyglutámovej kyseliny ako následok posttranslačnej gamakarboxylácie 

stimulovanej vitamínom K.  Väčšina je inkorporovaná do extracelulárnej matrix, ale určitá 

frakcia novosyntetizovaného osteokalcínu sa vylučuje do cirkulácie. Koncentrácia osteokalcínu 

sa stanovuje v sére metódami imunoesejí RIA, IRMA, ELISA. Jednotlivé metodiky detegujú 

fragmenty  rôznych veľkostí, tiež väzbová špecifita na epitop a skrížená reaktivita protilátok 

spôsobujú rozdielne výsledky pri jednotlivých metodikách, ktorých výsledky merania nie sú 

teda porovnateľné.   

  Z celkového sérového množstva ostekalcínu len tretinu predstavuje intaktná molekula, 

ktorá je pri izbovej teplote výrazne instabilná a rýchlo stráca imunoreaktivitu. Metodiky 

stanovujúce intaktú molekulu sú preto nahrádzané novšími. Tieto stanovujú najväčší 

degradačný fragment molekuly - 1-43 fragment (N-terminálnu a strednú časť molekuly).  

  Syntéza osteokalcínu sa zvyšuje pri akcelerácii mineralizácie a diferenciácii 

osteoblastov, a koreluje s intenzitou kostnej novotvorby. Pri stanovení treba brať do ohľadu aj 

cirkadiánny rytmus tohto markera. Vyššie hladiny pozorujeme tiež pri hyperparatyreóze, 

hypertyreóze, akromegálii, Pagetovej chorobe, kostných metastázach, znížené pri hypotyreóze 

a hypoparatyreóze, liečbe glukokortikoidmi, ochoreniach pečene, diabetes mellitus, 

mnohopočetnom myelóme a malígnej hyperkalciémii. 

 

Propeptidy prokolagénu typ I. (PICP, PINP)   

 Prokolagén má prídavné peptidy na aminoterminálnom aj karboxyterminálnom konci, 

preto sa hovorí o amino- (PINP) a karboxyterminálnych propeptidoch (PICP). Sú uvoľňované 

z prekurzorovej molekuly kolagénu typu I. cez posttranslačnú extracelulárnu modifikáciu - pred 

tvorbou kolagénových fibríl  proteolytickým štiepením a sú vylučované do cirkulácie.  

 Sérový P1NP  je odporúčaným markerom IOF  a IFCC (International Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ako referenčný alebo štandardný marker kostnej 

formácie. 

  Oba propeptidy stanovujeme v sére pomocou imunoesejí RIA a ELISA.  Propeptid 

P1NP má väčšiu diagnostickú hodnotu ako P1CP, ktorý je z cirkulácie rýchlo vychytávaný 

endoteliálnymi bunkami pečene a má veľmi krátky sérový polčas (6-8 minút). P1NP 
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eliminovaný z cirkulácie rovnakými bunkami ako P1CP, ale cez iné receptory a pomalšie. Oba 

propeptidy sú termostabilné, čo umožňuje dlhšiu dobu skladovania a transportu vzorky.    

 

Ďalšie kostné bielkoviny 

 Osteonektín a sialoproteín II (BSP) sú dve ďalšie bielkoviny uvoľňované kostnými 

osteoblastmi, je ich možné stanoviť z periférnej krvi metódou RIA. V klinickej praxi sa  

nevyužívajú. 

 Hydroxyprolín je resorbčný marker. Tvorí sa intracelulárne posttranslačnou 

hydroxyláciou prolínu.   Stanovujeme ho kolorimetricky alebo vysokoúčinnou kvapalinovou 

chromatografiou. Veľká časť hydroxyprolínu v moči pochádza z degradácie 

novosyntetizovaného kolagénu. Považuje sa za nešpecifický ukazovateľ kolagénového 

metabolizmu a je nahrádzaný inými markermi. 
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5. Vyšetrenie kostnej minerálovej hustoty 

 

  Kostná denzita je aj napriek snahe v posledných rokoch o hodnotenie kvality kosti stále 

významným a hlavne dobre kvantifikovateľným rizikovým faktorom osteoporotickej fraktúry. 

Vzťah medzi kostnou denzitou a rizikom fraktúry je 3x silnejší ako vzťah medzi hladinou 

cholesterolu a infarktom myokardu. Pokles hodnoty kostnej hustoty o 10 %, t.j. cca o 1 

smerodajnú odchýlku (SD) znamená približne 2x vyššie riziko fraktúry stavca a 3x vyššie riziko 

fraktúry proximálneho femuru. Samotná hodnota kostnej hustoty má síce pomerne vysokú 

špecificitu v zmysle predikcie rizika osteoporotických fraktúr, no chýba jej senzitivita, hlavne 

ak je použitá ako jediný prediktívny faktor fraktúry. To je aj dôvodom, prečo viac ako polovica 

pacientov s fraktúrou, má kostnú denzitu len v pásme osteopénie.  

 Situácia v hodnotení výsledkov merania kostnej denzity je však výrazne 

komplikovanejšia aj vzhľadom na fakt, že na jej meranie sa dnes  využíva viacero typov 

prístrojov s   rozdielnym princípom merania  a  s rôznou senzitivitou a špecificitou. Ak k tomu 

pripočítame fakt, že meriame rôzne úseky skeletu a máme nejednotnú databázu normatív, 

nezriedka sa stáva, že u jedného pacienta máme k dispozícii diametrálne odlišné výsledky 

merania. 

 

Význam  merania  kostnej denzity 

 

Merania kostnej denzity sa dnes realizuje viacerými typmi denzitometrov s rôznym princípom 

merania, rôznou presnosťou čím  sa  navzájom  odlišujú v schopnosti naplniť nižšie uvedené 

ciele:   

2. klasifikácia poklesu kostnej hmoty - diagnostika osteoporózy podľa SZO 

3. predikcia rizika fraktúr 

4. monitorovanie rýchlosti kostných strát   

5. hodnotenie  efektivity alebo zlyhania liečby 

6. zlepšenie adherencie pacienta 

 

Vyjadrenie výsledkov merania kostnej denzity 

  

Výsledok merania kostnej denzity môžeme vyjadriť troma spôsobmi: 

1. v absolútnych hodnotách – BMD v gramoch minerálu na cm2,  
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2. v percentách – podiel nameranej denzity v porovnaní s normou pre daný vek a pohlavie, 

3. v smerodajných odchýlkach (SD) od normy. 

Najčastejšie sa používa vyjadrenie v smerodajných odchýlkach, ktoré porovnávajú nameranú  

hodnotu kostnej hustoty s referenčnou skupinou. Rozlišujeme tzv. T-skóre a Z-skóre.  

T-skóre vyjadruje počet smerodajných odchýlok od ideálnej hodnoty denzity mladých (20-29 

ročných) zdravých jedincov rovnakého pohlavia. Hodnota T-skóre je rozhodujúca pre 

stanovenie diagnózy osteoporózy podľa kritérií SZO.  

Z-skóre vyjadruje počet smerodajných odchýlok od  ideálnej hodnoty denzity zdravých 

jedincov rovnakého pohlavia ale aj rovnakého veku. Táto hodnota sa používa pri hodnotení 

výsledkov denzitometrického vyšetrenia u detí, premenopauzálnych žien a mužov pod 50 

rokov. 

 

Klasifikácia kostnej denzity na základe odporúčaní SZO u jednotlivých skupín 

 

Postmenopauzálne ženy a muži nad 50 rokov 

  Tieto skupiny hodnotíme na základe hodnôt T-skóre v oblastiach skeletu bližšie   

definovaných v kapitole 8.4  Klasifikácia SZO je uvedená v tabuľke č. 7. 

 

Tabuľka č. 7: Hodnotenie T-skóre u postmenopauzálnych žien 

Norma > -1 SD 

Osteopénia -1 až -2,5 SD 

Osteoporóza < -2,5 SD 

Ťažká osteoporóza < -2,5 SD + osteoporotická fraktúra 

 

Premenopauzálne ženy a muži do 50 rokov 

  U premenopauzálnych žien a u mužov do 50 rokov sa kostné denzita hodnotí na základe 

Z-skóre (a nie T-skóre). Z-skóre –2,0 SD a menej sa definuje ako znížená kostná denzita „pod 

očakávaným rozsahom pre danú vekovú skupinu”. Z-skóre vyššie ako -2,0 SD sa hodnotí ako  

“kostná denzita v rámci normálneho rozsahu pre danú vekovú skupinu”.  V klasifikácii sa nemá 

používať pojem osteopénia.  

  Diagnóza osteoporózy u premenopauzálnych žien a mužov do 50 rokov by nemala byť 

robená len na základe samotných denzitometrických kritérií. Osteoporóza môže byť 

diagnostikovaná, ak je nízka BMD spojená so sekundárnymi príčinami (terapia 



 

47 

 

glukokortikoidmi, hypogonadizmus, hyperparatyreóza, atď) alebo s rizikovými faktormi pre 

zlomeninu. 

 

Diagnóza u detí  

  Pri diagnostike u detí (dievčatá aj chlapci do 20 roku veku) je nutné použiť vždy len Z-

skóre. T-skóre sa nemôže používať a nemalo by sa objaviť ani v správe a ani na skene 

z denzitometrického prístroja. Aj pri výrazne nízkom T-skóre môže ísť u detí o ideálnu denzitu 

v danom veku. Diagnóza osteoporózy u detí nemôže byť robená len na základe samotných 

denzitometrických kritérií.  

Ak je Z-skóre menšie ako –2,0 SD, mal by sa použiť termín „nízka kostná denzita vzhľadom 

k veku“ a nie osteoporóza. Z-skóre by malo byť interpretované vo svetle najlepšie dostupných 

pediatrických databáz pre vekom primerané kontroly, použitá databáza má byť citovaná aj 

v správe. Preferované oblasti merania sú chrbtica a celé telo bez hlavy.  

  Vzťah BMD voči riziku zlomenín nie je jasne určený a nie je zatiaľ zhoda o štandardoch 

úpravy BMD a BMC pre faktory ako sú veľkosť kosti, pubertálny stav, skeletálna zrelosť či 

zloženie tela. Ak sa však takáto úprava urobí, treba to uviesť v správe o meraní.  

Opakované merania BMD by mali byť robené tým istým prístrojom, snímacím módom, 

softvérom a analýzou, ak je to vhodné, zmeny si môže vyžadovať rast dieťaťa. 

 

Úseky skeletu  vhodné na klasifikáciu osteoporózy  

 

  Podľa oficiálneho stanoviska Medzinárodnej spoločnosti pre klinickú denzitometriu 

(The International Society for Clinical Densitometry – ISCD) schváleného Medzinárodnou 

osteoporotickou federáciou (IOF) a Americkou spoločnosťou pre výskum kostného 

a minerálneho metabolizmu (American Society for Bone and Mineral Research – ASBMR) 

centrálna denzitometria umožňuje zmerať denzitu v ktoromkoľvek  úseku skeletu. Taktiež 

v danej oblasti dokáže softvér prístroja  ohraničiť viacero menších úsekov, v ktorých  potom 

vypočíta aj hodnotu T-score. Pri klasifikácii osteoporózy sa preto opierame o štandardne 

odporučené úseky. Hodnoty namerané v ostatných úsekoch nie je možné použiť pre 

diagnostické účely.  

 

Úseky skeletu (merané DXA metódou), na základe ktorých je možné stanoviť diagnózu: 

- oblasť lumbálnej chrbtice v PA projekcii,  

- oblasť proximálneho femuru označovaná ako „total hip“,  
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- oblasť krčku femuru. 

 

Ako hodnotiť meranie na  chrbtici: 

- merať BMD stavcov L1- L4 v PA projekcii, 

- merať všetky hodnotiteľné stavce, a vylúčiť z merania len stavce postihnuté lokálnymi 

štrukturálnymi zmenami alebo artefaktami, 

- merať tri stavce, ak nemožno merať štyri a merať dva, ak nemožno merať tri stavce, 

- diagnostická klasifikácia založená na BMD nemá byť robená len z jedného stavca, 

- ak po vylúčení viacerých stavcov zostáva len jeden hodnotiteľný stavec, diagnostika sa 

má urobiť z iného valídneho skeletálneho miesta, 

- anatomicky abnormálne stavce môžu byť vylúčené z analýzy, ak: 

- sú jasne abnormálne a nehodnotiteľné v rámci rozlíšiteľnosti systému, 

- rozdiel medzi otáznymi a priľahlými stavcami je viac ako 1,0  SD (T-skóre), 

- po vylúčení otáznych stavcov sa má upraviť priemerná BMD a T- skóre zostávajúcich, 

- laterálnu projekciu nemožno použiť diagnosticky, môže byť však použitá na 

monitorovanie. 

 

Ako hodnotiť  meranie na femure: 

- merať vždy oblasť „total hip“ ako aj oblasť  krčku femuru a na hodnotenie použiť 

hodnotu z oblasti s najnižšou denzitou, 

- BMD môže byť meraná na oboch femuroch, 

- nepoužívať Wardov trojuholník ani oblasť trochanteru na diagnostické účely, 

- nie je dostatok dát na používanie priemerného T-skóre oboch krčkov pre 

diagnostiku. 

  

Meranie predlaktia: 

- pre stanovenie diagnózy osteoporózy je možné za istých okolností použiť aj oblasť 

predlaktia (definované sú v úseku periférna denzitometria),  

- hodnotiť môžeme len úsek označovaný softvérom prístrojov ako 33% rádius 

(niekedy nazývaný 1/3 rádius) nedominantnej hornej končatiny, 

- ostatné  úseky kosti na predlaktí, ktoré mnohé prístroje merajú a udávajú, sa 

neodporúčajú pre hodnotenie na diagnostické účely.  

- meranie na predlaktí sa nemá používať na monitorovanie efektu liečby, 
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Indikácie pre denzitometrické vyšetrenie 

 

 Existuje viacero odporúčaní pre indikácie k meraniu kostnej denzity. V jednotlivých krajinách 

sa môžu líšiť a sú spravidla ovplyvnené aj  prístupom k hradeniu zo zdravotného poistenia. 

V SR sú platné  indikácie odporúčané ISCD a sú definované aj v odbornom usmernení MZ SR 

pre diagnostiku a liečby osteoporózy (tabuľka č. 8). 

 

Tabuľka č. 8: Indikácie denzitometrického vyšetrenia 

Deficit estrogénov predčasná menopauza (< 45 rokov) 

prolongovaná sekundárna amenorea (>1 rok) 

primárny hypogonadizmus 

Liečba kortikoidmi dávkou 5 mg prednizónu a viac, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 

3 mesiace je indikáciou na zmeranie kostnej denzity ešte pred začatím liečby. 

Anamnéza zlomenina krčka stehennej kosti u matky 

Nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2) 

Všetky ochorenia asociované 

s osteoporózou 

anorexia nervosa 

Malabsorbcia 

primárna hyperparatyreóza 

difúzne ochorenia spojiva 

reumatoidná artritída 

chronické zápalové ochorenia čreva 

post-transplantačný syndróm 

chronická renálna insuficiencia 

hypertyreóza 

prolongovaná imobilizácia 

Cushingov syndróm 

chronické hepatopatie 

myeloproliferatívne ochorenia 
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genetické a iné metabolické ochorenia kostí 

Podozrenie na osteoporózu z RTG snímky alebo nález vertebrálnej deformity 

Zlomenina femuru, chrbtice, predlaktia po neadekvátnej traume 

Významná strata výšky, alebo torakálna kyfóza 

Monitoring liečby antiporotikami 

Chronické užívanie liekov antikoagulanciá 

antiepileptiká 

tyreoidálne hormóny 

imunosupresíva 

cytostatiká 

Ženy nad 65 rokov 

Muži nad 70 rokov 

 

Akým prístrojom merať 

 

Všeobecne je možné povedať, že akákoľvek metóda merania (pokiaľ je validovaná a prístroj je 

správne kalibrovaný a jeho presnosť je pravidelne kontrolovaná) pomerne dobre koreluje 

s rizikom fraktúry.  

Rozdiely sú v princípe merania, v možnosti merania rôznych oblastí skeletu, v presnosti 

merania a v radiačnej záťaži. Práve preto nie je každá metóda vhodná napr. na diagnostiku 

osteoporózy, na meranie dynamiky kostných zmien a pod. 

 

Dvoj-energetická röntgenová absorpciometria (Dual energy x-ray absorptiometry -DXA)  

DXA predstavuje v súčasnosti zlatý štandard v oblasti kostnej denzitometrie, a preto je jej 

venovanej najviac pozornosti. Je kľúčovou metódou hlavne pre diagnostiku osteoporózy podľa 

SZO. Všetky vyššie uvedené klasifikácie osteoporózy sa vzťahujú na meranie touto metódou. 

Používaný diagnostický prah pre klasifikáciu osteoporózy, ktorým je T-skóre pod -2,5 SD bol 

totiž arbitrárne určený z meraní DXA metódou. Ide o hodnotu BMD, pod ktorou malo 50% 

postmenopauzálnch žien anamnézu prekonanej osteoportickej fraktúry. Rovnako je DXA aj 

metódou voľby pri potrebe monitorovania dynamiky kostných zmien a efektu terapie. 
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Obrázok č. 6: Denzitometer Hologic Discovery 

 

 

Princíp merania 

DXA pracuje na princípe dvojfotónovej absorpciometrie, čo znamená, že zdroj emituje žiarenie 

o dvoch energiách. Používajú sa vysoko stabilné zdroje rtg žiarenia, ktoré simultánne emitujú 

žiarenie vysokej i nízkej energetickej hladiny (obvykle 70 a 40 kV), čo zaisťuje presné odlíšenie 

kosti, a je eliminovaný vplyv mäkkých častí obklopujúcich kosť. Staršie prístroje skenujú 

oblasť tzv. metodikou „pencil beam“, pri ktorej zväzok lúčov meandrovito mapuje skelet. 

Nevýhodou je dlhší čas merania, ktoré je však zaťažené menšou chybou. Novšie prístroje 

pracujú na princípe „fan beam“, pri ktorom sa zväzok lúčov vejárovito rozširuje. Meranie trvá 

kratší čas, býva však viac skreslené artefaktmi, nakoľko tok fotónov na periférii lúčov je nižší 

než v centre. Akúsi kombináciu oboch typov skenovania predstavuje „narrow fan beam“. 

Rozdiel v pohltení žiarenia medzi kosťou a okolitým mäkkým tkanivom je detektorom 

zachytený a následne spracovaný a vyhodnotený softvérom počítača (obrázok č. 7). Výsledná 

hodnota oslabenia RTG žiarenia po prechode tkanivami následne odráža množstvo minerálu 

(hydroxyapatitu) v meranej kosti.  
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Obrázok č. 7: Princíp DXA merania 

 

 

Akú oblasť skeletu merať 

Dnes vieme zmerať kostnú denzitu v akejkoľvek oblasti skeletu, no pre správnu interpretáciu 

nameraných výsledkov je potrebné zohľadniť isté skutočnosti. Rozhodnutie o tom, ktorý úsek 

merať závisí od toho, čo od merania očakávame. 

Ak ide o stanovenie diagnózy osteoporózy, je nutné merať vyššie popísané úseky skeletu 

odporučené ISCD.  

Ak ide o zachytenie včasnej osteoporózy u žien, prvé roky po menopauze je vhodné preferovať 

meranie v oblasti s vyšším podielom trabekulárnej kosti (chrbtica).  

Vo vyššom veku je oblasť chrbtice často skreslená osteoproduktívnymi zmenami, a preto 

u osôb starších ako 65 až 70 rokov je preferovanou oblasťou proximálny femur.  

Pokiaľ máme podozrenie na primárnu hyperparatyreózu alebo na postihnutie kosti pri 

hypertyreóze, je vhodné merať aj oblasť skeletu s prevahou kortikálnej kosti (predlaktie). 

Ak chceme hodnotiť dynamiku kostných zmien (aj efekt liečby) je vhodné použiť DXA metódu, 

a to predovšetkým v oblasti chrbtice. Tu je vzhľadom na pomerne vyššie zastúpenie 

trabekulárnej kosti s vyšším kostným obratom a nižšou chybou reprodukovateľnosti merania 

najväčší predpoklad, že dokážeme namerať signifikantnú zmenu.  

Na senzitívnejšie posúdenie dynamiky zmien na chrbtici (hlavne u pacientov s početnými 

osteofytmi) sa dá využiť aj laterálny sken chrbtice. Meranie nie je vhodné na stanovenie  

diagnózy osteoporózy. Pri meraní v laterálnej projekcii môžu byť jednotlivé telá stavcov 

izolované, a tým i zvlášť hodnotené. Kostná hustota je však aj v tejto projekcii ešte čiastočne 

ovplyvnená osteofytmi v oblasti laterálnych tŕňov, ako aj ťažkou skoliózou. Zvyčajne je možné 

merať len 2 stavce, pretože kraniálny a kaudálny stavec bývajú prekryté rebrami a lopatou 
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panvovej kosti. Naviac treba prežiariť silnejšiu vrstvu mäkkých tkanív, čo takisto znižuje 

správnosť vyšetrenia. V praxi sa však vzhľadom na náročnosť stanovenia a vyššiu chybu 

reprodukovateľnosti spravidla nepoužíva. 

V princípe platí, že čím viac úsekov meriame, tým je väčšia pravdepodobnosť záchytu 

osteoporózy, alebo naopak, že  „hodnotnejšie“ potvrdíme normálnu kostnú denzitu. Osteopénia 

nameraná v jednom úseku skeletu ešte nevylučuje, že v inom úseku skeletu nameriame 

osteoporózu. Diagnóza sa robí z úseku s najnižšou denzitou, avšak ten musí zodpovedať už 

spomínaným odporučeniam ISCD. Dôležité je správne ohraničenie meraného úseku, 

a eliminácia skresľujúcich faktorov, ktorým je venovaná samostatná stať. 

 

Kvalita merania – úskalia v hodnotení kostnej denzity 

Kvalita hodnotenia denzitometrického skenu nie je daná len fyzikálnymi veličinami (stabilita 

RTG zdroja, presnosť skenera daná výrobcom a pod.), ale aj skúsenosťou operátora pri snímaní 

skenu no predovšetkým skúsenosťou lekára pri analýze denzitometrického vyšetrenia. Pokiaľ 

ide o „ideálneho pacienta“ s normálnymi anatomickými pomermi v meranom úseku skeletu  

spravidla  nebýva problém, aby samotný softvér prístroja dokázal ohraničiť správnu oblasť. 

Dobre hodnotiteľný sken z oblasti chrbtice je na obrázku č. 8. 
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Obrázok č. 8: Denzitometrický sken z oblasti chrbtice 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

   

V praxi však meriame spravidla starších pacientov s početnými patologickými zmenami 

v meranom úseku a preto je potrebné ich rozpoznať a hlavne zohľadniť pri hodnotení. 

 

Faktory ovplyvňujúce výsledok  denzitometrického vyšetrenia: 

 osteoartróza (lumbálna chrbtica, proximálny femur), 

 deformujúca spondylóza, 

 aortálne kalcifikácie (lumbálna chrbtica), 

 stav po fraktúrach (lumbálna chrbtica, proximálny femur, predlaktie), 

 ťažká skolióza, 

 deformity stavcov (vrodené deformity, Scheuermannova choroba), 

 hyperlordóza chrbtice, 

 nesprávne polohovanie (lumbálna chrbtica, proximálny femur). 



 

55 

 

Najčastejšie chyby pri vyšetrení a jeho interpretácii 

V klinickej praxi sa najčastejšie zabúda na vylúčenie stavcov s početnými osteofytmi (obrázok 

č. 9), resp. stavcov po fraktúrach s výraznými osteoproduktívnymi zmenami v okolí (obrázok č. 

10). Uvedené stavy dokážu výrazne arteficiálne „zvýšiť“ kostnú denzitu, a tak dostávame 

falošne dobré hodnoty denzity. Stavec, ktorý má príliš odlišnú hodnotu BMD (rozdiel 

v porovnaní s ostatnými viac ako 1 SD t.j. asi 10%), by sa mal z celkového hodnotenia 

(priemeru) vylúčiť. V praxi sú to hlavne stavce po prekonanej fraktúre, ktorých výška sa znížila 

a pribudli následné výrazné osteoporuktívne zmeny. Nakoľko meriame denzitu v gramoch na 

cm štvorcový tak dôsledkom je nameraná dobrá denzita u naozaj vysoko rizikového pacienta.   

 

Obrázok č. 9: Stavce s početnými osteofytmi skresľujúce výsledok denzitometrie 

 

Obrázok poukazuje na skreslenie denzity stavca L4 osteofytom a jeho nevylúčenie z priemeru 

denzity na chrbtici a nepresné ohraničenie tiel stavcov. Do oblasti Th 12 sa projikuje sponka 

z podprsenky. Z 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 
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Obrázok č. 10: Denzitometrický obraz stavca po fraktúre s výraznými 

osteoproduktívnymi zmenami v okolí 

 

Skreslenie denzity po fraktúre stavca L1. Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN 

Bratislava. 

  

 Výrazné zvýšenie denzity vplyvom aortálnych kalcifikácií (ak sú v priebehu všetkých 

stavcov) však eliminovať nemôžeme, no mali by sme ho diagnostikovať (doplnením bočného 

skenu), a danú skutočnosť zahrnúť do komentára pri hodnotení denzity v meranom úseku 

skeletu (obrázok č. 11). V opačnom prípade nebude nameraná denzita v oblasti L chrbtice 

zodpovedať reálnej hodnote.     
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Obrázok č. 11: Kalcifikáty v oblasti abdominálnej aorty pri bočnom DXA skene       

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

  Rovnako sa stáva, ak sken nie je dostatočne dlhý a kvalitný (nevidno posledné rebro a 

lopatu bedrovej kosti), že sa nemeria správna oblasť chrbtice. Napr. stavec hodnotený ako L1 

je v skutočnosti L2  alebo Th 12. Dôsledkom je nameraná často aj podstatne nižšia (ak sa 

meranie posunulo o stavec vyššie) alebo vyššia (pri posunutí o stavec  nižšie) denzita ako je 

skutočnosť a pacient je mylne zaklasifikovaný ako osteopenický.  

  Diagnóza sa preto v žiadnom prípade nedá robiť z hodnoty denzity automaticky 

vypočítanej prístrojom.   

  Aj v oblasti femuru plocha automaticky ohraničená softvérom je často nesprávna, a do 

hodnotenia sa započíta napr. pomerne veľký úsek kortikálnej kosti pod malým trochanterom 

(ktorý tam nepatrí), čím dostaneme neadekvátne dobrú denzitu v oblasti označovanej ako „total 

femur“, aj v porovnaní s denzitou krčka femuru a pacienta zle zaklasifikujeme. Na  obrázku č. 

12 vidno  nerovnakú rotáciu končatiny (podľa toho oko výrazne prominuje malý trochanter)  + 

nezachytenie celého úseku femuru v druhom skene obrázka.  
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Obrázok č. 12: Skeny z oblasti femuru 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

  Hodnotené bývajú aj skeny s ťažkou skoliózou u výrazne obéznych pacientov (obrázok 

č. 13), ktoré dávajú výrazne skreslené výsledky. 
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Obrázok č. 13: Osteoproduktívne zmeny a deformity v oblasti lumbálnej chrbtice pri 

ťažkej skolióze (DXA) 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

Požiadavky na vyhodnotenie denzitometrického vyšetrenia 

Popis z denzitometrického merania by mal spraviť lekár a mal by sa vždy vyjadriť 

k nasledovným skutočnostiam uvedeným v požiadavkách ISCD. Základné požiadavky na 

správu o denzitometrickom vyšetrení odporúčané ISCD: 

o demografické údaje (meno, identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie), 

o odosielajúci lekár, 

o indikácia na meranie BMD, 

o názov výrobcu a model prístroja, 

o technická kvalita a obmedzenia merania s uvedením, prečo špecifická oblasť merania 

nie je meraná alebo analyzovaná, 

o BMD v g/cm2 pre každé miesto merania, 

o miesta skeletu, oblasti záujmu a ak je to vhodné, strana merania, 

o T-skóre a/alebo Z-skóre, ak je to vhodné, 

o SZO kritériá diagnózy, 

o identifikácia rizikových faktorov vrátane netraumatických zlomenín, 
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o stanovenie rizika; použitie relatívneho rizika musí zodpovedať porovnávanej populácii 

(mladé zdravé osoby alebo vekovo zhodné osoby); ISCD uprednostňuje predikciu 

absolútneho rizika zlomenín, ak je taká metodológia dostupná, 

o všeobecné konštatovanie, či je potrebné pátrať po sekundárnych príčinách nízkej BMD, 

o odporúčanie pre nutnosť a časový interval ďalšieho merania BMD. 

 

Okrem vyššie uvedených súčastí môže správa o denzitometrickom vyšetrení obsahovať aj 

voliteľné položky ako odporúčanie iných vyšetrení (RTG, MRI, CT a pod.), odporúčanie pre 

farmakologickú a nefarmakologickú intervenciu, percentuálne porovnanie s referenčnou 

populáciou či odporúčanie pre pátranie po sekundárnej osteoporóze. 

 

Opakované meranie 

Opakované meranie kostnej denzity slúži na monitorovanie priebehu  strát kostnej  hmoty u 

neliečených pacientov (signifikantný pokles môže ovplyvniť naše rozhodnutie o potrebe liečby) 

ako aj na monitorovanie odpovede na liečbu (viď kapitola 16.15 Hodnotenie efektivity liečby).  

 

Kedy robiť kontrolné meranie 

  Kontrolné BMD meranie by sa malo robiť, pokiaľ očakávaná zmena BMD dosahuje 

alebo prevyšuje hodnotu najnižšej signifikantnej zmeny (LSC) stanovenej na danom 

pracovisku. Intervaly medzi jednotlivými meraniami  sa v praxi určujú na základe 

predpokladanej rýchlosti kostných strát (tá je vyššia spravidla u sekundárnej osteoporózy 

a u pacientov s vysokým kostným obratom a/alebo viacerými rizikovými faktormi) a typu 

nasadenej terapie (jednotlivé prípravky rôzne ovplyvňujú kostnú denzitu   (viď kapitola kapitola 

Hodnotenie efektivity liečby). 

 U postmenopauzálnej osteoporózy, v prípade že je pacientka bez antiporotickej liečby 

a bez prítomnosti rizikových faktorov, spravidla postačuje kontrolné meranie po 2 rokoch. 

Pokiaľ sa potvrdí pomalá dynamika, resp. je denzita stabilná, je možné interval ešte predĺžiť. 

Naopak u pacientov s nepriaznivým rizikovým profilom je vhodné  meranie denzity už po roku. 

Po nasadení antiporotickej liečby meriame denzitu spravidla už po prvom roku (hlavne u liekov, 

kde sa očakáva za rok vyššia zmena BMD ako je hodnota LSC na danom pracovisku a v danom 

úseku skeletu). Doba ďalšieho merania sa stanoví podľa dosiahnutej zmeny BMD  a 

zhodnotenia efektivity liečby (zmena liečby vs jej pokračovanie). V  prípadoch, ak sa očakáva 

vysoký kostný úbytok (napr. pri glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze, resp. u pacienta s 
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viacerými závažnými rizikovými faktormi), je  plne indikované skrátiť interval merania aj na 

pol roka. 

 Na opakované meranie je nutné používať ten istý prístroj! V opačnom prípade výrazne 

narastá chyba hodnotenia, a je potrebné predĺžiť interval medzi meraniami na zaznamenanie 

signifikantnej zmeny. 

   Základné požiadavky na správu o kontrolnom denzitometrickom vyšetrení podľa ISCD 

sú: 

- označenie oblasti, ktorej BMD z predchádzajúcich meraní bolo použité ako komparatívne, 

- údaj o LSC v danom centre a štatistickej významnosti zmeny, 

- údaj o prípadnej signifikantnej zmene od predchádzajúceho merania vyjadrený v g/cm2 a 

v percentách, 

- komentár k prípadným iným meraniam (iné centrum, iný prístroj, iný model) a k vhodnosti 

porovnávania, 

- odporúčanie pre nutnosť a časový interval ďalšieho merania BMD. 

 

 

Najčastejšie chyby pri kontrolnom vyšetrení: 

- pri kontrolných vyšetreniach sa zhodnotí znova aktuálna denzita no vôbec sa nehodnotí 

dynamika od posledného merania. 

- pri hodnotení dynamiky sa neporovnáva rovnaká oblasť skeletu (často iné stavce resp. 

výrazne iná celková meraná plocha), a výsledok hodnotiaci zmenu denzity musí byť 

nutne nesprávny. Dôsledkom je často vyhlásenie terapie za  neefektívnu. 

- malý trochanter prominuje pri kontrolnom meraní viac alebo menej ako pri predošlom 

meraní. Znamená to, že sa končatina inak rotovala ako posledne a meria sa krčok v 

„širšom alebo užšom priemere“ (nie je guľatý ale je oválny), a získané hodnoty denzity 

a jej dynamiku vyhodnotíme nesprávne. 

- oblasť meraná na krčku femuru (ohraničená softvérom) bola pri kontrolnom meraní 

uložená na inom mieste ako pri prvom meraní (posunutá viac distálne alebo 

proximálne). 

V záveroch sa nezriedka stáva, že zmena na chrbtici je hodnotená napr. ako signifikantné 

zlepšenie a zmena na femure ako signifikantné zhoršenie. Ošetrujúci lekár takýto výsledok 

nemôže vedieť interpretovať, lebo nevie posúdiť, ktorý úsek nebol správne hodnotený, a ktorý 

vykazuje falošnú zmenu.  
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Chyba merania    

 Kvalita denzitometrického vyšetrenia (ako vyplynulo z predošlej kapitoly) nie je daná 

len fyzikálnymi veličinami (stabilita RTG zdroja, presnosť skenera daná výrobcom a pod.), ale 

aj skúsenosťou operátora pri analýze skenu.  

 Chyba, ktorá môže vzniknúť, je prísne individuálna pre každé denzitometrické 

pracovisko a dokonca aj pre každú meranú oblasť skeletu a každého operátora. Označuje sa ako  

Least Significant Change (LSC). Bez jej stanovenia nie je možné hodnotiť, či zmena denzity 

pri kontrolnom vyšetrení je signifikantná a teda reálna, alebo ide o zmenu, ktorá je v rámci 

chyby merania. Má to zásadný význam pre monitorovanie efektivity liečby. Správne 

hodnotenie dynamiky merania vyžaduje nielen poznanie, ale aj zohľadnenie  chyby merania, 

s ktorou pracujeme pri interpretácii kontrolných meraní.  

 Stanoviť LSC je možné opakovanými vyšetreniami určitého počtu probandov. 

Vyšetruje sa 30 pacientov, pričom každý absolvuje dve merania toho istého úseku (alternatívou 

je vyšetrenie 15 pacientov, každý absolvuje meranie trikrát). Pred každým meraním je nutné 

pacienta znova polohovať. Malo by ísť o pacientov typických vekom a pokročilosťou 

osteoporózy, akých štandardne dané pracovisko vyšetruje. Pre každého pacienta sa vypočíta 

BMD, smerodajná odchýlka a variačný koeficient. Pre celú skupinu pacientov sa vypočíta LSC. 

Všetky hodnoty po zadaní denzity z jednotlivých  meraní   automaticky  vypočíta kalkulátor na  

výpočet LSC. Je ho možné voľne stiahnuť napríklad zo stránok Medzinárodnej spoločnosti pre 

klinickú denzitometriu. Stanovená hodnota LSC platí pre daný typ prístroja, lokalitu merania 

a operátora, ktorý probandov meral.  

Webová stránka: http://www.iscd.org/visitors/resources/calc.cfm 
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Obrázok č. 14: Kalkulátor LSC 

 

 

  Pri opakovanom meraní pacienta za účelom vypočítania LSC je potrebné informovanie 

o rizikách opakovaného merania a informovaný  súhlas v písomnej forme. 

  Medzinárodná spoločnosť pre klinickú denzitometriu (ISCD) považuje stanovenie LSC 

z viacerých dôvodov za neoddeliteľnú súčasť kontroly kvality denzitometrického merania, 

a stanovuje aj minimálne akceptovateľné hodnoty pre jednotlivé úseky skeletu:      

- LSC  lumbálna chrbtica: 5.3% 

- LSC oblasť „total hip“:   5.0% 

- LSC krčok femuru:         6.9% 

 

Tabuľka č. 9: Hodnotenie presnosti a správnosti jednotlivých metód merania 

Metodika Opakovateľnosť (%) Presnosť (%) Trvanie skenu (min) 

DXA 1-2 2-8 1-3 

QCT 2-10 5-20 10-15 

QUS - 2-8 5-10 

Vysvetlivky: DXA – dvoj-energetická röntgenová absorpciometria; QCT – kvantitatívna 

počítačová tomografia; QUS – kvantitatívny ultrazvuk 
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Prístroj je nutné v pravidelných intervaloch kalibrovať. Na bežné merania kostnej denzity je 

nutná denná kalibrácia, na realizáciu celotelového skenu sa kalibrácia odporúča raz týždenne. 

Kalibrácia je taktiež nevyhnutná pri každej zmene softvéru a hardvéru.  

Pokiaľ hodnoty denzity meraného fantómu nie sú v referenčnom rozsahu, nie je možné 

denzitometer využiť na diagnostické účely. 

 

Periférna denzitometria 

Meranie na predlaktí (SXA,DXA): 

  Prístroje pracujúce na tomto princípe merania (SXA) boli prvými prístrojmi na 

stanovenie množstva kostnej hmoty. Používali žiarenie o jednej energii a typickou oblasťou 

merania bolo predlaktie. Oblasť merania musela byť obklopená prostredím s rovnakým 

absorpčným koeficientom, preto sa predlaktie ponorilo do vaničky s vodou. Meraná oblasť bola 

distálna tretina rádia. Periférna DXA používa už RTG žiarenie o dvoch energiách obdobne ako 

centrálna DXA, no meranie je možné len na periférnych kostiach. 

Meranie aj v tejto oblasti pomerne dobre koreluje s rizikom fraktúry vo všetkých ostatných 

oblastiach skeletu. Metódu je preto možné použiť hlavne na oddiferencovanie osôb s vyšším  

a nízkym rizikom fraktúry. Nakoľko sa však meria úsek s prevahou kortikálnej kosti, kde je 

pomalší kostný obrat, nie je táto  metóda vhodná na včasnú diagnostiku postmenopauzálnej 

osteoporózy. Nález osteopénie v tejto lokalite nevylučuje prítomnosť osteoporózy v inej 

lokalite skeletu. Nie je vhodná na monitorovanie efektu liečby.  

 

ISCD odporúča meranie na predlaktí použiť na diagnostiku osteoporózy len u pacientov: 

- s primárnou hyperparatyreózou (tu je zmena hlavne v kortikálnej kosti),  

- s extrémnou obezitou (presahujúcou limity denzitometrického stola),  

- kde nie je merateľná alebo hodnotiteľná oblasť chrbtice a femuru.  

 

V prípade merania na predlaktí je pre stanovenie diagnózy osteoporózy potrebné hodnotiť 

denzitu v oblasti označovanej ako 33% rádius alebo 1/3 rádius nedominantnej hornej končatiny. 

Ostatné úseky predlaktia nie je možné použiť na diagnostiku. 
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Novšie možnosti využitia kostného denzitometra 

 

Hodnotenie deformít stavcov pomocou bočného DXA skenu: 

Na  posúdenie deformít stavcov je možné využiť okrem RTG snímky v bočnej projekcii aj iné 

metódy, ako napríklad vyšetrenie DXA prístrojom v bočnej projekcii. Novšie DXA prístroje 

môžu  využiť špeciálny softvér umožňujúci zhotovenie bočného skenu hrudnej i driekovej 

chrbtice. Zo získaného skenu je možné zhodnotiť zmeny vo výške tiel stavcov. Metodika sa 

označuje ako VFA (vertebral fracture assessment) alebo IVA (instant vertebral assessment). 

Výhoda tejto metodiky je v tom, že v „jednom sedení“ umožní zmerať pacientovi BMD 

i odhaliť eventuálne kompresívne fraktúry. Naviac je pacient zaťažený menšou dávkou žiarenia 

než pri konvenčnej röntgenovej snímke. Hodnotia sa stavce v rozmedzí Th5-L4. Na hodnotenie 

stupňa a charakteru deformít sa v praxi využíva, tak ako pri röntgenologických snímkach, 

semikvantitatívne hodnotenie vypracované Genantom.  Je bližšie uvedené v kapitole ostatné 

zobrazovacie metódy. Zobrazenie fraktúry Th 12 pri použití  bočného DXA skenu je na obrázku 

č. 15. 
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Obrázok č. 15: Fraktúra stavca Th12 pri bočnom DXA skene 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

 Alternatívou je kvantitatívna metóda hodnotenia morfometrických zmien stavcov. Pri tejto 

metóde sa každý hodnotený stavec ohraničí 6 bodmi, a príslušný softvér potom dokáže 

vypočítať rozdiely v prednej strednej a zadnej výške tela stavca (viď obrázok  č. 16). 
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Obrázok č. 16: Bočný morfometrický sken - ohraničenie výšky stavcov pri kvantitatívnom 

hodnotení fraktúr na obrazovke monitora po ich zväčšení 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

 Kombinácia nízkej BMD a deformity stavca dokáže podstatne lepšie selektovať 

pacientov s vysokým rizikom fraktúry. Metodika však nedokáže dostatočne presne posúdiť 

štruktúru tela stavca, a preto pri pochybnostiach o etiológii fraktúry a podozrení na neoplastický 

pôvod je nevyhnutné doplniť röntgenologickú 

 

Detekcia a hodnotenie kalcifikátov abdominálnej aorty bočným DXA skenom  

 

Zrealizovaním bočného skenu hrudnej a lumbálnej chrbtice môžeme okrem zistenia 

prítomnosti kompresívnych fraktúr stanoviť rozsah kalcifikácií abdominálnej aorty (obrázok č. 

17). Tieto je možno viacerými spôsobmi kvantifikovať. Existuje niekoľko skórovacích 

systémov, zrejme najrozšírenejšími sú AAC-24 (abdominal aorta calcification) a AAC-8. Pri 

systéme AAC-24 sú hodnotené predná a zadná strana aorty jednotlivo pre stavce L1 až L4, 

pričom 0 znamená neprítomnosť kalcifikácií, 1 rozsah kalcifikácií menej ako tretina dĺžky 

stavca, 2 rozmedzie kalcifikácií medzi 1-2/3 a 3 kalcifikácie vo rozsahu väčšom než 2/3 

a výsledné hodnoty dostaneme sčítaním hodnôt. Pri použití systému AAC-8 sa hodnotí 

postihnutie aorty súvisle v dĺžke L1 až L4 pre prednú a zadnú stenu aorty, skóre 0 znamená 

neprítomnosť kalcifikácií, 1 znamená rozsah kalcifikácií do dĺžky jedného stavca, 2 je rozsah 

kalcifikácií v rozsahu 1-2 stavcov, 3 je rozsah kalcifikácií  v dĺžke 2-3 stavce a 4 znamená 

postihnutie kalcifikátmi v dĺžke viac než 3 stavcov. Oba skórovacie systémy sú porovnateľné, 

systém AAC-8 sa javí ako rýchlejší a vhodnejší pre bežnú klinickú prax.  
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 Podľa viacerých prác existuje súvis medzi  rozsahom kalcifikácií arteriálnych stien 

a kardio a cerebrovaskulárnou morbiditou a mortalitou. Určenie rozsahu postihnutia 

abdominálnej aorty kalcifikátmi nezávisle na doteraz identifikovaných rizikových faktoroch by 

mohlo znamenať prínos i v identifikácii doposiaľ „zdravých“ pacientov, ktorí by stanovením 

aktuálne akceptovaných rizikových faktorov neboli pokladaní za vysoko rizikových. 

 

Obrázok č. 17: Kalcifikácie abdominálnej aorty vizualizované pomocou bočného skenu 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

Rozsah kalcifikácií abdominálnej aorty sa v poslednom čase intenzívne skúma ako nový 

nezávislý prediktor kardiovaskulárnej morbidity a mortality (vrátane NCMP) 

u postmenopauzálnych žien. Existujú aj údaje o vzťahu týchto kalcifikácií s poklesom kostnej 

hustoty a počtom vertebrálnych fraktúr. V našom pozorovaní sme u 49 pacientiek vyhodnotili 
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rozsah kalcifikačného postihnutia aorty podľa doporučených skórovacích systémov a na 

bočnom morfometrickom skene sme identifikovali kompresívne fraktúry. Zistili sme významnú 

pozitívnu koreláciu medzi rozsahom kalcifikačného postihnutia a počtom kompresívnych 

fraktúr.  Predpokladajú sa isté spoločné črty medzi kardiovaskulárnymi ochoreniami 

(ateroskleróza) a postmenopauzálnou osteoporózou (kostná resorpcia) ako aj možný efekt 

antiporotickej liečby na kalcifikačné postihnutie aorty a kardiovaskulárne ochorenia.     

 

Celotelová DXA - stanovenie telesnej kompozície 

Určenie telesnej kompozície bolo doteraz možné zhodnotiť použitím rôznych 

antropometrických meraní alebo chemickou analýzou jednotlivých tkanív v bioptickej vzorke. 

Nezriedka sa využívala aj  kombinácia oboch prístupov.  

Samotných spôsobov merania množstva telesného tuku je pomerne veľa, pričom dnes sa z nich 

využíva len veľmi malá časť. Patria sem napr. stanovenie BMI, hrúbky kožnej riasy 

s následným odhadom množstva podkožného tuku alebo určenie percenta tukového tkaniva 

využitím bioelektrickej impedancie. Uvedené metódy sú však len hrubým odhadom množstva 

a podielu tukového tkaniva bez možnosti presnejšieho zhodnotenia jednotlivých komponentov 

telesnej hmoty. Za týmto účelom je možné použiť aj CT alebo MRI vyšetrenie, no radiačná 

záťaž a cena ich využitie podstatne limitujú.  

V súčasnosti sa do popredia dostáva využitie kostného denzitometra. DXA umožňuje získať 

presné hodnoty nielen BMD, ale aj telesnej kompozície. Celotelové skeny získané použitím 

denzitometrického prístroja poskytujú mimoriadne presné informácie ohľadom podielu kostnej 

hmoty (zahŕňa BMC - bone mineral content a BMD - bone mineral density), netukového 

telesného tkaniva, ako aj  množstva (resp. podielu) telesného tuku. Počas vyšetrenia sa sníma 

celé telo naraz a pri analýze ho môžeme rozdeliť na samostatné menšie oblasti ako sú ľavá 

horná končatina, ľavá dolná končatina, ľavá časť trupu, celkovo ľavá časť tela, pravá horná 

končatina, pravá časť trupu, celkovo pravá časť tela (obrázok č. 18). 
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Obrázok č. 18: Celotelový DXA sken 

 

Zdroj: Osteocentrum V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

 

Získané výsledky z merania  troch typov tkanív (tukové tkanivo, svalové tkanivo a ostatné 

mäkké tkanivá a kostné tkanivo) sú vyjadrené v  jednotke hmotnosti (v gramoch)  alebo 

v percentách. Metóda má veľmi dobrú presnosť a umožňuje zopakovať merania s minimálnou 

chybou. Jej výhodou v porovnaní s ostatnými metódami je rýchlosť, jednoduchosť, 

neinvazívnosť a v neposlednom rade aj vystavenie pacienta len zanedbateľnej dávke ožiarenia 

rtg lúčmi. Na základe nameraného podielu tuku sa dá odhadnúť metabolické riziko, a v prípade 

rôznych ochorení môžeme sledovať zmeny vo vzájomnom zastúpení meraných komponent v 

priebehu ochorenia alebo efekt liečby. 

Denzitometrické meranie tuku a následne určenie distribúcie telesného tuku a svalovej hmoty 

sa začína využívať napr. u   pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému, hlavne 

v spojení s diabetes mellitus 2. typu. Na našom pracovisku sme  hodnotili  množstvo telesného 

tuku pomocou denzitometrického vyšetrenia u pacientov s metabolickým syndrómom, diabetes 

mellitus 2. typu a tiež u pacientov s ochoreniami pečene. Z doterajších meraní sme pozorovali 

u pacientov s metabolickým syndrómom negatívny vzťah medzi denzitometricky nameraným 
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množstvom telesného tuku a kostnou denzitou (vyjadrenou hodnotou BMD) v štandardných 

oblastiach merania (proximálny femur, lumbálna chrbtica).  

 

Morfometria proximálneho femuru pri DXA vyšetrení 

Veľkosť skeletu a jeho geometrické vlastnosti   majú rovnako ako denzita a parametre kostnej 

štruktúry  (kvality) vplyv  na riziko fraktúr.  Jedinci s väčšími rozmermi kostry majú nižšie 

riziko fraktúr, čo by mohlo vysvetľovať aj rozdiel medzi oboma pohlaviami.  

Už pomerne dávno sa akceptuje, že dĺžka krčka femuru a uhol, ktorý zviera so stehennou 

kosťou (kolodiafyzárny uhol) sa  pokladajú za dôležité rizikové faktory a predikujú fraktúry 

proximálneho femuru  nezávisle od hodnoty kostnej hustoty. Predĺženie  krčka femuru o 1 SD 

zdvojnásobuje riziko fraktúry.  Rovnako zníženie veľkosti kolodiafyzálneho uhla zvyšuje riziko 

fraktúry proximálneho  femuru. 

Kvalitnejšie zobrazenie meraného úseku femuru pri DXA vyšetrení, ktoré  je možné u novších  

denzitometrov, nám umožní  aj posúdenie viacerých  morfometrických ukazovateľov.  Z nich 

je potom  možné vypočítať viaceré odvodené indexy.  

Okrem už spomínanej dĺžky krčku femuru a kolodiafyzálneho uhla sú to hlavne   parametre ako 

je šírka krčku a diafyzy femuru a iné  „lineárne parametre“. Pre zhodnotenie pevnosti 

proximálneho femuru voči axiálnej záťaži a záťaži v ohybe  nám  presnejšiu informáciu 

poskytujú parametre hodnotiace nie diameter ale  plochu prierezu v istých oblastiach 

proximálneho femuru. Novšie denzitometre umožňujú posúdiť resp. odvodiť od štruktúry  

(hrúbky)  kortikálnej kosti aj jej plochu  v danom úseku femuru, tzv.  cross sectional area (CSA). 

(Obrázok č. 19). 
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Obrázok č. 19: Prierez kortikálnej  kosti femuru  pri DXA skene 

 

 

 

Spravidla sa táto plocha meria v 3 úsekoch proximálneho femuru a to v najtenšom úseku krčku 

femuru, potom v intertrochanterickej oblasti a v oblasti diafýzy proximálneho femuru 

označovaná aj ako subtrochanterická oblasť.  

Z hodnôt  plochy týchto 3 prierezov  a iných parametrov  sa potom vypočítavajú viaceré  

indexy.  Napr.  už spomínaný CSA (Cross Sectional Area) hodnotiaci nosnosť  alebo axiálnu 

zaťažiteľnosť, ďalším parametrom je  Section Modulus  „z“ ide o prierezový modul hodnotiaci  

odolnosť voči ohybu  a Buckling ratio (BR)   hodnotiaci  stabilitu pod tlakom a jeho vysoká 

hodnota  svedčí o vyššom riziku fraktúry v dôsledku lokálne zníženej hrúbky  kortikális.  

Umiestnenie týchto meraných úsekov na femure ako aj zobrazenie výsledkov je na obrázku č. 

20. 
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Obrázok č. 20: Zobrazenie meraných úsekov femuru a vypočítaných indexov pri DXA 

skene 

 

 

  Uvedené indexy, ale aj jednotlivé anatomické  parametre, na základe výsledkov  prvých 

pilotných štúdií dobre korelujú s rizikom fraktúry v tejto oblasti skeletu. Rovnako sa vykonali 

aj viaceré post hoc analýzy už vykonaných veľkých predregistračných štúdií, ktoré  preukázali 

zlepšenie sledovaných indexov po liečbe (raloxifén, alendronát a teriparatid).  

  Jednoznačnejšie stanovenie  ich podielu  na zlomeninách femuru ako aj ich vzťahu 

k ostatným viac preskúmaným faktorom, však vyžaduje ďalšie zhodnotenia.  Úskalia 

v klinickej interpretácii daných  indexov a ešte nedostupnosť  denzitometrických softvérov 

bránia ich širšiemu zavedeniu do  praxe.    

     

Trabekulárne kostné skóre    

V posledných rokoch sledujeme snahu o  hodnotenie kvality kosti. MRI a HRCT síce dávajú 

informáciu o niektorých parametroch kvality kosti, no vzhľadom na ich cenu a radiačnú záťaž 

nie je možné očakávať ich širšie uplatnenie. Použitie softvéru hodnotiaceho trabekulárne kostné 

skóre - TBS (Trabecular Bone Score) pri použití DXA metódy je prínosom v oblasti 

neinvazívneho klinického hodnotenia mikroarchitektúry kosti.  
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TBS je vhodné pre malé alebo nepravidelné oblasti analýzy. Jedná sa o hodnotenie priemerného 

výskytu lokálnych variácií stupňov sivej v 2D projekcii snímkov. Môže byť porovnateľné s 

BMD, pretože môže hodnotiť rovnakú oblasť. Základným princípom TBS je  prevedenie 

získaného údaja o obsahu minerálu v malom úseku  (ako keby išlo o meranie v jednom bode), 

do rôznych stupňov sivej farby, a to potom umožňuje rozlíšenie štrukturálych zmien, napr. 

odlíšenie kortikálnej a trabekulárnej kosti (obrázok č. 21). S istým obmedzením môže 

poskytnúť aj informáciu o rozložení trabekulárnej štruktúry v danom úseku skeletu (viď 

obrázok č. 21). Základným predpokladom je dostatočná kvalita získaného snímku (snímanie 

v pomalom, a tým aj presnejšom móde).  

 

Obrázok č. 21:  Princíp merania trabekulárneho kostného skóre 

 

Zdroj: The International Society for Clinical Densitometry, 2011 

A: hustá sieť trabekúl vedie k vzniku variogramu s rôznymi odtieňmi sivej farby, avšak s malou 

amplitúdou (variáciou šedej farby). B: porušená trabekulárna sieť podmieňuje vznik 

variogramu rozličných odtieňovej šedej farby ale s veľkou amplitúdou (tmavo šedá až bledo 

šedá).   

 

 

Metóda stanovenia mikroarchitektúry kosti pomocou aplikačného softvéru TBS Insight® 

využíva štandardný DXA AP sken lumbálnej chrbtice získaný na kostnom denzitometry 

Hologic. Základným predpokladom je dostatočná kvalita získaného snímku (snímanie 
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v pomalom, a tým aj presnejšom móde). Limitáciou v súčasnosti je že sa dajú analyzovať DXA 

skeny lumbálnej chrbtice. TBS sa nepočíta z DXA skenov v oblasti femuru.  

 

Obrázok č. 22: Výsledná hodnota TBS 

 

Vysoká hodnota TBS  TbSp  TbN  ConnD 

Nízka hodnota TBS  TbSp  TbN  ConnD 

 

Hustá sieť trabekúl, ktorá je asociovaná s väčšou mechanickou pevnosťou kosti, podmieňuje 

v TBS obraz s vysokou hustotou početných variácií odtieňov šedej, ktoré majú aj malú 

amplitúdu. Preto výsledný variogram ukazuje vysoké hodnoty TBS, čo je asociované s lepšou 

kostnou štruktúrou a kvalitou kosti. Naopak, nízka hodnota TBS je podmienená menšou 

variáciou a väčšou amplitúdou variácií šedej textúry. Nízke hodnota TBS je asociovaná so 

zhoršenou kvalitou kosti.  

Práve TBS má dokázaný vzťah ku kostnej mikroarchitektonike. TBS má pozitívnu koreláciu 

s počtom trabekúl, ich konektivitou a naopak negatívne koreluje s priemerným počtom 

otvorom medzi kostnými trámcami (obrázok č. 22). Čiže vyššia hodnota TBS znamená 

„hustejšiu“ mikroarchitektúru, lepšiu konektivitu trámcov s malými priestormi medzi 

trámcami. Naopak nízka hodnota TBS znamená že mikroarchitektonika je porušená, priestory 

medzi trámcami sú väčšie.  

Získanú hodnotu možno hodnotiť podľa konsenzu expertov publikovaného na webovej stránke 

firmy MedImaps (tabuľka č. 10). 
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Tabuľka č. 10: Hodnotenie výsledkov TBS 

Popis – hodnotenie TBS  

Norma ≥ 1,350 

Mierne znížené Stupeň 1 1.300 – 1.350 

Stupeň 2 1.250 – 1.300 

Stupeň 3 1.200 – 1.250 

Znížené Výrazne (ťažko) 1.100 – 1.200 

Veľmi výrazne < 1.100 
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6.  Ostatné vyšetrovacie metódy 

 

Kvantitatívny ultrazvuk (QUS) 

 

Existuje už viacero prístrojov pracujúcich na princípe ultrazvuku, ktoré sa v klinickej praxi už  

niekoľko rokov používajú u pacientov s podozrením na osteoporózu. Ich výpovedná hodnota 

sa však líši od klasických DXA prístrojov a je daná najmä odlišným princípom merania 

jednotlivých parametrov kosti. 

Na základe používaného typu šírenia ultrazvukovej vlny v kostnom tkanive rozlišujeme rôzne 

QUS prístroje: 

 trabekulárne šírenie – ako miesto merania využíva pätovú kosť. Ide o najčastejšie 

používanú metódu  a preto existuje aj najviac dát podporujúcich jej využitie.  

 kortikálne transverzálne alebo axiálne šírenie – využíva sa len sporadicky, používa sa 

na kostiach prstov, rádiu a tíbii.    

Pri meraní ultrazvukom sa hodnotia najmä dva parametre, SOS (speed of sound - rýchlosť 

šírenia zvuku v kosti) a BUA (broadband ultrasound attenuation - oslabenie zvukovej vlny). 

Ultrazvukové prístroje potom využívajú kombináciu SOS a BUA na vyhodnotenie viacerých 

indexov. Najčastejšie sú index tvrdosti pätovej kosti (Heel stiffness index) a  kvantitatívny 

index (Quantitative Index) meraný v metroch za sekundu. Uvedené parametre dávajú iný typ 

informácie o kosti ako samotná DXA, ktorá je na RTG princípe. Jednotlivé indexy odrážajú 

skôr ako denzitu kosti nasledovné parametre: 

 mikroarchitektúru kosti, 

 elasticitu kosti, 

 minerálne zloženie kostnej matrix. 

Predpokladá sa, že dané parametre merané USG metódou by mali zohľadňovať  niektoré 

parametre  kvality kosti, ich interpretácia však nie je jednotná a má viaceré úskalia.  Početné 

dobre dokumentované štúdie však potvrdili, že QUS predikuje riziko všetkých fraktúr 

asociovaných s osteoporózou rovnako dobre ako axiálny DXA sken. Pokles BUA o každú jednu 

SD zdvojnásobuje riziko fraktúry femuru.  

Hodnotenie výsledku merania je však možné aplikovať len na kaukazskú a ázijskú populáciu, 

a to len u žien nad 55 rokov života. Ďalším obmedzením tohto vyšetrenia je odlišnosť 

jednotlivých  prístrojov čo sa týka spôsobu, akým merajú a následne hodnotia  jednotlivé 

parametre. To limituje aj stanovenie referenčných hodnôt a interpretáciu výsledkov merania. 
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Neexistuje ani štandardne akceptovaný intervenčný prah. V porovnaní s napr. DXA a qCT 

metódou získame pri meraní ultrazvukom spravidla lepšie hodnoty „denzity“  resp.  T-skóre.   

Na základe vyšetrenia ultrazvukom preto nemožno stanoviť diagnózu osteoporózy aj keď 

niektoré prístroje už dokážu vypočítať z meraných hodnôt SOS a BUA za pomoci zložitých 

prepočtov aj hodnotu T-skóre. Metóda nie je vhodná ani na monitorovanie dynamiky kostných 

zmien a posúdenie efektivity terapie (vyššia chyba reprodukovateľnosti merania).  

USG metóda je preto dobre použiteľná v ambulantnej praxi hlavne na odlíšenie pacientov 

s nízkym rizikom vzniku fraktúry, u ktorých nie je potrebná následná špeciálna terapeutická 

intervencia.  Merania sa musí  vykonať validizovanou metódou a prístrojom, ktorého presnosť 

je pravidelne monitorovaná meraním kalibračného fantómu. Výhody ultrazvukového 

vyšetrenia však spočívajú hlavne v jeho nízkej cene, možnosti ľahkého transportu, ako i 

neprítomnosti ionizujúceho žiarenia.  

 

Kvantitatívna počítačová  tomografia (qCT)  

 

Kvantitatívna počítačová tomografia (qCT) nepatrí k štandardným metódam merania kostnej 

denzity, no má vzhľadom na  odlišný princíp merania viaceré prednosti ale aj  úskalia. Pri tejto 

metodike zdroj a detektor röntgenového žiarenia rotujú synchronizovane okolo meraného 

objektu, a tým umožňujú 3D rekonštrukciu snímaného obrazu. Využíva sa štandardný CT 

prístroj, ktorý je vybavený špeciálnym softvérom. Ide o metódu, ktorá umožňuje selektívnu 

analýzu trabekulárnej a kortikálnej  kosti. Výhodou je, že dokáže zmerať centrálnu časť tela 

stavca, ktorá je senzitívnejším miestom pre detekciu zmien kostnej mineralizácie, nakoľko 

dokáže eliminovať osteoproduktívne zmeny stavcov. 

qCT má význam aj pre  posúdenie morfologických zmien stavcov, a dokáže dobre  predikovať 

aj riziko novej fraktúry. Výhodou oproti DXA je, že výsledok nie je skreslený veľkosťou kosti 

nakoľko výsledná hodnota kostnej hustoty je udávaná v mg/cm3. Taktiež dokáže eliminovať 

vplyv degeneratívnych zmien  stavcov alebo aortálnych kalcifikácií.  

Metóda  nie je vhodná na stanovenie diagnózy osteoporózy, nakoľko diagnostický prah (T-

skóre -2,5 SD) bol arbitrárne stanovený   na základe meraní DXA metódou. Naviac meraná 

hodnota vyjadruje   množstvo hydroxyapatitu v objememovej jednotke kosti. Pri použití qCT 

a prepočte výsledkov na hodnotu T-skóre spravidla  dostávame nižšiu hodnotu denzity, ako by 

sme získali pri použití DXA. Taktiež chyba reprodukovateľnosti merania je spravidla vyššia 

ako u DXA (závisí však od typu QCT a použitého softvéru), čo predlžuje interval vhodný na 

kontrolné meranie a znižuje jej využiteľnosť pri rutinnom monitorovaní zmien denzity. 
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Nezanedbateľná je však hlavne cena, radiačná záťaž a v neposlednom rade aj dostupnosť pre 

indikáciu diagnostiky osteoporózy. 

Ešte podrobnejší výsledok a obraz trabekulárnej mikroarchitektúry podáva HRCT metodika, 

teda vysokorozlišovacie zobrazenie použitím multislice špirálového CT. 

Hlavným využitím periférneho qCT  (pqCT) je meranie kostnej denzity periférne uložených 

kostí bez superpozície mäkkých tkanív. Jednoduché používanie, schopnosť separátneho 

hodnotenia trabekulárnej aj kortikálnej kosti a meranie BMD/BMC (bone mineral 

density/content), ako aj možnosť posúdenia štrukturálnych zmien kosti robia túto metódu 

zaujímavou. Limitujúca je však jej cena a dostupnosť, a nie je odporúčaná na stanovenie 

diagnózy osteoporózy. Rovnako pre dosiahnutie dobrej reprodukovateľnosti je potrebná veľká 

skúsenosť obsluhujúceho personálu. 

 

RTG vyšetrenie 

  

Výhoda klasického RTG vyšetrenia spočíva všeobecne v dostupnosti a nízkej cene. RTG 

možno využiť na hodnotenie kostnej denzity a niektorých parametrov štruktúry kosti, 

hodnotenie prekonaných fraktúr a deformít stavcov, diferenciálnu diagnostiku iných kostných 

ochorení. 

 

Hodnotenie osteoporózy z RTG 

Množstvo absorbovaných x-lúčov kosťou závisí hlavne od obsahu vápnika. Pokles 

mineralizovanej zložky kosti má za následok nižšiu absorpciu x-lúčov. Pozorujeme niektoré 

známky preriednutia kostného tkaniva. Z röntgenologického vyšetrenia je však možné stanoviť 

diagnózu osteoporózy až pomerne neskoro, ak strata kostnej hustoty dosahuje viac ako 30%, 

a hlavne nie je možná kvantifikácia kostnej straty tak ako pri DXA vyšetrení.  Hodnotenie 

snímok z pohľadu obsahu minerálu (denzity) totiž často sťažuje nedostatočná  technická kvalita 

(tvrdá vs mäkká snímka), rôzna hrúbka mäkkých tkanív v okolí, skúsenosť popisujúceho 

rádiológa a iné. Z tohto dôvodu sa RTG na stanovenie diagnózy osteoporózy nevyužíva. 

Napriek tomu však prítomnosť osteoporózy môžeme z RTG snímky predpokladať pri zistení 

nasledovných zmien:  

 výraznejšia strata horizontálnych trabekúl, ktoré nenesú váhu tela,  

 charakteristické vertikálne ryhovanie tiel stavcov, ako dôsledok relatívneho 

zvýraznenia štruktúry vertikálnych, záťaž prenášajúcich trabekúl, 

 stenčenie horných a dolných krycích platničiek stavcov, 
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 stenčovanie kortikalnej časti kosti, ktorá sa  v porovnaní s preriednutým telom stavca  

môže zdať akcentovaná, tak vytvára tzv. orámovanie stavcov alebo obraz prázdnej 

krabice. Telo stavca sa môže denzitou podobať denzite medzistavcových platničiek.  

 v kortikálnej kosti pozorujeme endosteálnu kostnú resorbciu, pre ktorú je príznačné 

endosteálne "zúbkovanie", pozorujeme ho hlavne pri senilnej osteoporóze, môže 

vyústiť v zužovanie kortikalis a rozširovanie dreňového kanála. V neskorších štádiách 

sa kortikálna časť môže zdať tenká ako papier a endosteálne zúbkovanie môže 

vymiznúť.  

 intrakortikálna resorpcia spôsobuje vytváranie longitudinálnych kanálikov hlavne v 

subendosteálnej zóne kosti. Môžeme ju vidieť aj pri postmenopauzálnej osteoporóze, 

no častejšie býva pri ochoreniach s vysokým kostným obratom, ako sú 

hyperparatyreóza, osteomalácia, Pagetova choroba, reflexná sympatická 

osteodystrofia.   

Anatomická distribúcia kostných zmien závisí na vyvolávajúcej príčine, preto môže slúžiť ako 

určité vodítko v diferenciálnej diagnostike. Vyhodnocovanie týchto zmien však vyžaduje 

vysokorozlišovacie radiografické techniky s optickým alebo geometrickým zväčšením. 

Generalizované postihnutie skeletu je typické pre senilnú (proporcionálna strata trabekulárnej 

a kortikálnej kosti, predominantne fraktúry krčka femuru, proximálneho humeru, tibie, panvy) 

i postmenopauzálnu osteoporózu (predominantne strata trabekulárnej kosti, fraktúry stavcov a 

predlaktia).  

 

Hodnotenie deformít stavcov 

Vzhľadom na vyššie opísané úskalia pri stanovované „denzity“ z RTG snímky  je v praxi 

doménou tejto metodiky posúdenie deformít stavcov. Deformity, ktoré nie sú vysvetliteľné inou 

príčinou, je možné považovať po splnení istých kritérií za potvrdenie osteoporotickej fraktúry. 

Nezriedka je však ťažké odlíšiť niektoré vývojové abnormality vo výške tela stavca, ako aj 

niektoré ochorenia spojené so zmenou  horných krycích platničiek (napr. M. Scheuerman) od 

fraktúry stavca staršieho dáta.  

Pri hodnotení deformít sa využíva laterálny snímok hrudnej a driekovej chrbtice, ktorý môže 

byť hodnotený kvantitatívne (tieto metódy majú však majú z pohľadu osteoporotickej fraktúry 

nízku špecificitu) alebo citlivejšie semikvantitatívne - hodnotenie podľa Gennanta. (obrázok 

č. 23). Zníženie výšky tela stavca (predná alebo zadná hrana resp. stred) o viac ako 20% sa 

považuje za fraktúru.  
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Obrázok č. 23: Schéma hodnotenia výšky tiel stavcov a ich deformít semikvantitatívne 

podľa Genanta 

 

 

Základom pre správne zhodnotenie v praxi je dobrá kvalita RTG snímky, predovšetkým 

v zmysle správneho centrovania lúča. Ak nie je stavec správne zachytený nie je možné posúdiť 

hranicu hornej a dolnej hrany a tým ani zmerať jeho výšku. Toto je najčastejší problém pri 

hodnotení deformít stavcov a aj dôvod nepopísania veľkej časti deformít ľahkého a stredne 

ťažkého stupňa.  

Na posúdenie deformít stavcov je možné využiť aj iné metódy, ako napríklad vyšetrenie DXA 

prístrojom v bočnej projekcii, ktoré umožňujú novšie DXA prístroje so špeciálnym softvérom.  

Metodika sa označuje ako VFA (vertebral fracture assessment) alebo IVA (instant vertebral 

assessment) a je bližšie opísaná v kapitole denzitometria. 

Metodika však nedokáže dostatočne presne posúdiť štruktúru tela stavca, a preto pri 

pochybnostiach o etiológii fraktúry a podozrení na neoplastický pôvod je nevyhnutné doplniť 

röntgenologickú snímku, eventuálne CT sken.   

  

Význam RTG v diferenciálnej diagnostike  metabolických ochorení skeletu 

 

RTG má v porovnaní s denzitometrickými metódami nezastupiteľné miesto v diferenciálnej 

diagnostike viacerých kosť postihujúcich ochorení. 
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Osteomalácia – na RTG bývajú hrubé, nezreteľné trabekuly a neostrá kortikalis z nadmernej 

apozície nemineralizovaného osteoidu, fraktúry, deformity v zmysle ohýbania dlhých kostí, 

bikonkávne deformity stavcov – pseudofraktúry, bilaterálne a symetrické Looserove zóny 

fokálnej akumulácie osteoidu v kompaktnej kosti.  

Hyperparatyreóza - vedie k zvýšenej kostnej formácii aj resorbcii, preto zmeny môžu postihnúť 

všetky kostné povrchy, z nich však najtypickejšia je subperiosteálna resorpcia hlavne v oblasti 

ruky, zápästia, nohy, neskôr sa objavujú kanáliky v kortexe kosti, akro-osteolýza, rozširovanie 

dreňovej dutiny a stenčovanie kortikalis. Subchondrálna resorbcia postihuje aj kĺby axiálneho 

skeletu, vedie k ich pseudo-rozšíreniu, napr. sakroiliakálneho kĺbu.  

Hypertyreóza - postihuje hlavne kortikálnu kosť, zmeny sa podobajú zmenám pri senilnej 

osteoporóze, fraktúry postihujú hlavne chrbticu, bedro, distálny rádius. 

Hypogonadizmus, hyperkorticizmus - typická je trabekulárna resorbcia, okrajová kondenzácia 

vertebrálnych tiel s tvorbou kalusu a avaskulárna nekróza hlavice femuru a humeru.  

Regionálne zmeny skeletu - sú príznačné pre choroby postihujúce len určitú časť skeletu. Pre 

Sudeckov syndróm sú typické pásovité, škvrnité alebo periartikulárne zmeny v zmysle 

osteoporózy a tranzientná osteoporóza veľkých kĺbov (postihuje periartikulárnu kosť, na 

začiatku ochorenia nemusia byť RTG zmeny, preriednutie kostí spontánne ustupuje). 

Distribúcia zmien varíruje medzi jednotlivými ochoreniami a môže svedčiť pre špecifickú 

diagnózu - napr. fokálna osteopénia pri zápaloch, fraktúrach a nádoroch. 

Pagetova choroba - typickým RTG obrazom je zúženie kortexu, prítomnosť osteolytických 

ložísk a súčasne známok osteosklerózy. Deformity postihujú najčastejšie dlhé kosti, lebky a 

klavikuly. Patologické fraktúry vznikajú v oblastiach s ložiskami osteoresorpcie.  

 

Význam RTG  v diferenciálnej diagnostike malígnych ochorení postihujúcich  kosť 

 

Pri plazmocytóme je klinický obraz charakteristický okrem iného aj osteolytickými léziami 

ktorejkoľvek časti skeletu. Typickým RTG nálezom odlišujúcim plazmocytóm od osteoporózy 

sú ložiskové prejasnenia. V prípade nejasností je možné doplniť CT alebo MRI vyšetrenie ev. 

scintigrafiu skeletu. 

Pri metastatickom postihnutí skeletu má RTG vyšetrenie tiež svoje postavenie. Metastaticky sa 

do kosti šíria hlavne malígne nádory prsníka, prostaty, pľúc, hrubého čreva, žalúdka, močového 

mechúra, uteru, štítnej žľazy a obličky, pravdepodobnosť metastatického postihnutia kosti sa 

pohybuje okolo 70%. Metastatické postihnutie rozruší fyziologickú rovnováhu kostnej 

remodelácie a je príčinou patologických fraktúr. Miesto výskytu metastatického postihnutia 
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kosti varíruje. Preferenčne sa vyskytujú v spongióznej kosti s vysokým obsahom červenej 

kostnej drene, ako sú telá stavcov, rebrá, bedrová kosť, hrudná kosť, hlavica femuru, epifýzy 

dlhých kostí. Plauzibilným vysvetlením sa ukazuje byť bohatá vaskularizácia týchto lokalít 

umožňujúca infiltráciu cirkulujúcimi nádorovými bunkami bez väčších prekážok. Kostné 

metastázy rozlišujeme na osteolytické, osteosklerotické a zmiešané.   

Röntgenologicky osteolytické metastázy tvoria okrsky prejasnenia, vyskytujúce sa hlavne 

v epifýzach dlhých kostí.  Pri tomto type sa častejšie vyskytujú patologické fraktúry aj bez 

traumy.  

Osteosklerotické metastázy sú typické pre karcinóm prostaty, maternice a ovárii a sú 

podmienené faktormi uvoľňovanými z nádorových buniek, ktoré stimulujú diferenciáciu 

a aktivitu kostných osteoblastov, vedúc tak ku zvýšenej kostnej formácii. Röntgenologicky 

osteosklerotické metastázy tvoria oblasti so zvýšenou kostnou hustotou, často lokalizované 

v telách stavcov a v panve. Napriek zvýšenej kostnej tvorbe je mikroštruktúra novovytvorenej 

kosti nevyhovujúca, čo rezultuje vo zvýšené riziko patologickej fraktúry.   

Zmiešaný typ kostných metastáz vykazuje známky osteolytické aj osteosklerotické vyjadrené 

v rovnakom pomere. Aj keď teoreticky sa môžu vyskytnúť pri všetkých solídnych tumoroch, 

najčastejšie sa pozorujú pri karcinómoch prsníka a pľúc. Môžu sa striedať predominantne 

osteolytické oblasti s predominantne osteosklerotickými, vo väčšine metastáz však nachádzame 

zmiešanú morfológiu s osteoklastmi aj osteoblastmi prítomnými v rovnakom mieste. 

Zaujímavé a zradné pri tomto druhu metastáz je, že kostné trámce nemusia byť významne 

modifikované, a tým nemusia byť prítomné evidentné röntgenologické znaky ich prítomnosti, 

a miesta metastatického postihnutia sa javia normodenzné, prípadne ľahko osteoporózne. 

Senzitivita skiagrafie je v detekcii kostných metastáz nízka, k ich RTG znázorneniu je potrebná 

deštrukcia 30-50%  kostnej spongiózy. Osteosklerotické metastázy sa diagnostikujú ľahšie, 

vidíme oblasti osteosklerózy so zle definovanými okrajmi, osteolytické metastázy imponujú 

ako oblasti osteolýzy. RTG môže slúžiť aj pri predikcii rizika patologických fraktúr stanovením 

šírky kortikálnej časti, ktorej zúženie zvyšuje riziko fraktúry.  

Primárne nádory kostí – najčastejším je  osteosarkóm, ktorý sa môže prejaviť ako oblasť 

kostnej deštrukcie v metafýze dlhej kosti, so zle definovanými okrajmi. Nádor deštruuje kortex 

a expanduje do mäkkého tkaniva s eleváciou periostea a s periosteálnou novotvorbou kosti. 

Môže sa javiť aj ako zmiešaný obraz osteolýzy a osteosklerózy, prípadne   ako extrémna 

skleróza v postihnutej časti. Sklerotická časť sa môže rozšíriť do mäkkého tkaniva, čo je 

patognomické pre RTG obraz. V malom percente pacientov sa môže osteosarkóm javiť ako 

dobre ohraničené ložisko napodobňujúce benígny proces. Asi 90% osteosarkómov je 
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lokalizovaných v metafýze dlhej kosti (hlavne femur, humerus a tibia), ostatok v diafýze, 

extrémne zriedkavo je situovaný v epifýze. Niektoré osteosarkómy obsahujú hemorágie a 

nekrózy; vytvárajú veľa kostnej hmoty a môžu mať vzhľad kortikálnej kosti; iné majú vysoký 

podiel chrupkovitej masy a môžu napodobňovať chondrosarkóm. Podrobnejšie informácie nám 

podajú presnejšie zobrazovacie metodiky ako CT a MRI. 

 

Magnetická rezonancia (MRI) 

 

  V súčasnosti neexistuje klinicky dostupná neinvazívna metóda, ktorá by bola schopná 

posúdiť vlastnosti kostnej matrix, stupeň mineralizácie, obsah kolagénu a/alebo stupeň 

prepojenia kolagénových vláken. MRI však poskytuje 3D obraz kostnej štruktúry a dá sa použiť 

na zobrazenie trabekulárnej aj kortikálnej mikroarchitektúry. Existujú experimentálne štúdie, 

ktoré poukazujú na perspektívu MRI vyšetrenia využitím rezonantných signálov z molekuly 

fosforu obsiahnutej v kostnom tkanive, ktoré je schopné rozlíšiť napr. osteoporotickú a 

osteomalatickú kosť lepšie, ako metódy využívajúce röntgenové lúče. V klinickej praxi sa však 

využíva skôr v diferenciálnej diagnostike iných kostných ochorení a v posúdení etiológie 

deformít stavcov. 

 

Rádiogrammetria 

Rádiogrammetria, ktorá je založená na hodnotení rozdielu medzi medulárnou a celkovou šírkou 

II  metakarpu pravej ruky, sa už vďaka dostupnosti denzitometrie takmer nevyužíva. 

 

Radiačná záťaž 

Jednotlivé RTG metódy sa líšia aj radiačnou záťažou pre pacienta. DXA má najnižšiu radiačnú 

záťaž. Dá sa z praktického hľadiska porovnať so žiarením prítomným v prostredí (tabuľka č. 

11) a je napr. nižšia ako žiarenie, ktorému sme vystavení pri transatlantickom lete.    

 

Tabuľka č. 11: Radiačná záťaž pri jednotlivých zobrazovacích metodikách 

METODIKA PRIEMERNÁ DÁVKA ŽIARENIA POROVNANIE SO ŽIARENÍM 

PROSTREDIA 

DXA 0.001-0.003 mSv 3 hodiny 

VFA 0.038-0.041 mSv 3 dni 

qCT 0.06 mSv 6 dní 

RTG chrbtice 1.5 mSv 6 mesiacov 

CT abdomenu 

(natívne + kontrast) 

30 mSv 10 rokov 

Uvedené hodnoty radiačnej záťaže sa môžu líšiť podľa použitého typu DXA  resp. CT prístroja.  
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Biopsia a histomorfometrické vyšetrenie kosti 

 

Biopsa a následné histologické vyšetrenie kosti je cenná klinická aj výskumná metóda, ktorá 

umožňuje vizualizáciu a skúmanie patogenézy metabolických ochorení kostí a vplyv liekov na 

kosť. 

Odporúčané indikácie sú neobjasnená fragilita kosti, subklinická osteomalácia, renálna 

osteodystrofia a v indikovaných prípadoch diferenciálnej diagnostiky tumorov kosti. Ďalšou 

indikáciou je posúdenie bezpečnosti a mechanizmu účinku lieku v klinických štúdiách. 

Biopsia a následné histologické vyšetrenie kosti sa štandardne realizujú hlavne pri 

diferenciálnej diagnostike tumorov, resp. metastatického postihnutia kosti. 

Podľa literatúry a súčasne platných odporúčaní má bioptické vyšetrenie opodstatnenie aj v 

diferenciálnej diagnostike jednotlivých podtypov kostnej choroby pri chronickom obličkovom 

ochorení, a to u pacientov v 5.štádiu podľa klasifikácie K/DOQI a zároveň s patologickou 

fraktúrou, s vyššou hladinou iPTH (100-500pg/ml) a s neobjasnenou hyperkalciémiou, ťažkými 

bolesťami kostí, nevysvetliteľným vzostupom ALP alebo pri suspekcii na kostnú chorobu z 

nadmernej záťaže hliníkom. V klinickej praxi sa však bioptické vyšetrenie v tejto indikácii 

vykonáva zriedkavo a liečba sa riadi hlavne laboratórnymi ukazovateľmi. 

Miesto vhodné na kostnú biopsiu sa volí na základe ľahkej dostupnosti kosti, potrebné je miesto 

aktívneho kostného obratu s možnosťou získať čo najviac trabekulárnej kosti. Preto sa väčšinou 

volí hrebeň lopaty bedrovej kosti. Vzorka sa získava od kortexu ku kortexu. Odber je spojený 

s minimálnou postbioptickou morbiditou. 

Potenciálne komplikácie kostnej biopsie sú bolesť, hematóm, infekcia a raritne neuropatia 

laterálneho n. cutaneus, alebo osteomyelitída. 

Histomorfometrické parametre rozdeľujeme na štrukturálne a remodelačné. Remodelačné sa 

ďalej delia na statické a dynamické. 

Štrukturálne parametre hovoria o kostnej hmote a štruktúre, sú vo vzťahu ku geometrii kosti. 

Hodnotenie štruktúry kosti je dôležité z hľadiska jej vzťahu k pevnosti kosti.  

 

Medzi sledované parametre patria: 

- objem trabekulárnej kosti - mineralizovanej aj nemineralizovanej, vyjadrené v percentách. 

- počet, hrúbka a separácia trabekúl - počet trabekúl na jednotku vzdialenosti, priemerná 

vzdialenosť cez jednotlivé trabekuly a priemerná vzdialenosť medzi trabekulami, 

vyjadrené v mikrometroch. 

- hrúbka kortikalis. 
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Remodelačné parametre delíme na statické a dynamické. Statické parametre poskytujú 

informácie o množstve nemineralizovanej kosti (osteoidu) a rozsahu resorpčných kavít 

(Howshipove lakuny). Sem patria: 

- objem osteoidu - percentuálny podiel objemu kosti tvoreného nemineralizovaným kostným 

tkanivom, 

- povrch osteoidu,  

- hrúbka osteoidu, 

- erodovaný povrch osteoidu - percento kostného povrchu pokryté resorpčnými kavitami 

(Howshipovými lakúnami) s alebo bez osteoklastov (resorpčné kavity v tvare háku sú 

charakteristické pre hyperparatyreózu), 

- povrch pokrytý osteoblastmi a osteoklastmi, 

 

Hodnotenie dynamických remodelačných parametrov in vivo je možné vďaka označeniu 

špecifickým, netoxickým značkovačom ešte pred biopsiou. Na tento účel sa používajú 

antibiotiká tetracyklínovej rady, nakoľko sa aktívne viažu na tvoriace sa kostné povrchy a majú 

vlastnosť spontánnej fluorescencie. Takto získaná vzorka poskytuje informáciu o kostnom 

obrate a umožňuje identifikovať abnormality kostnej mineralizácie.   Väčšinou sa používa 

dvojité značkovanie, kedy po podaní prvej dávky nasleduje 8-15 dňový interval bez antiobiotiká 

a potom sa podá druhá dávka. Samotná kostná biopsia  sa realizuje 4-6 dní po poslednej dávke 

tetracyklínu. Následne sa vzorky posudzujú pod mikroskopom. Hodnotia sa: 

 Povrch mineralizácie - percento kostného povrchu, na ktorom je viditeľné označenie 

tetracyklínom (t.z. prebieha aktívna mineralizácia). 

 Rýchlosť apozície minerálu - vyjadruje sa v mikrometroch/deň ako rýchlosť depozície 

novej kosti, meria sa pomocou dvojitého tetracyklínového značenia a rýchlosť sa vypočíta 

pomocou vzdialenosti medzi jednotlivými značkami na vzorke a počtom dní, ktoré 

uplynuli medzi jednotlivými značeniami pred biopsiou  

 Rýchlosť formácie kosti - množstvo novovytvorenej kosti na jednotku času a jednotku 

kostného povrchu. Vypočítava sa z dvoch predošlých ukazovateľov. 

 Upravená rýchlosť apozície - hovorí o množstve novovytvorenej kosti na jednotku povrchu 

osteoidu a časovú jednotku. 

 Čas oneskorenia mineralizácie - vyjadruje priemerný čas, ktorý uplynie medzi formáciou 

osteoidu a jeho mineralizáciou. 
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 Frekvencia aktivácie - vyjadruje pravdepodobnosť, s ktorou nový cyklus remodelácie bude 

započatý na ľubovoľnom bode kostného povrchu. Posudzuje frekvenciu, s ktorou sú 

iniciované 2 remodelačné cykly naraz na kostnom povrchu. 

Existuje málo dát o fyziologických hodnotách týchto ukazovateľov u zdravých jedincov. 

Referenčné hodnoty sa nedajú exaktne stanoviť aj pre vysokú interindividuálnu variabilitu 

jednotlivých parametrov. V posledných rokoch sa však vypracovali viaceré všeobecne 

akceptované štandardy (American Society for Bone and Mineral Research)  pre  hodnotenie 

väčšiny histologických parametrov, čo umožňuje presnejšie hodnotenie kostných zmien 

a najmä ich porovnanie medzi pracoviskami, napr. pri hodnotení efektu a bezpečnosti  lieku 

v klinických štúdiách. 

Molekulárne metódy kostnej histológie, a to in situ hybridizačná histochémia a 

imunohistochémia, predstavujú nové metódy skúmania metabolizmu kostných buniek. Ich 

pomocou môžeme vyhodnocovať vzťah medzi génovou expresiou a počtom buniek a aktivitou 

v kostnom mikroprostredí, resp. metabolický status kostných buniek vizualizáciou produkcie 

bielkovín (kolagén typu I, osteokalcín, osteopontín, receptor vitamínu D, IL6 a jeho receptor a 

iné).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

88 

 

7.  Zoznam obrázkov a tabuliek 

 

Obrázok č. 1:  Incidencia fraktúr krčka femuru na 100 000 obyvateľov za rok 2007 na 

Slovensku a v Českej republike v závislosti od pohlavia a veku  

17 

Obrázok č. 2:  Vplyv počtu rizikových faktorov na riziko fraktúr 23 

Obrázok č. 3:  10-ročné riziko fraktúr v rôznych vekových obdobiach v závislosti na 

hodnote kostnej hustoty 

24 

Obrázok č. 4:  FRAX kalkulátor 26 

Obrázok č. 5:  Algoritmus vyhľadávania pacientov vhodných na liečbu a 

denzitometrické vyšetrenie na základe odporúčaní NOGG 

30 

Obrázok č. 6:  Denzitometer Hologic Discovery 51 

Obrázok č. 7:  Princíp DXA merania 52 

Obrázok č. 8:  Denzitometrický sken z oblasti chrbtice 54 

Obrázok č. 9:  Stavce s početnými osteofytmi skreslujúce výsledok denzitometrie 55 

Obrázok č. 10: Denzitometrický obraz stavca po fraktúre s výraznými 

osteoproduktívnymi zmenami v okolí 

56 

Obrázok č. 11: Kalcifikáty v oblasti abdominálnej aorty pri bočnom DXA skene  57 

Obrázok č. 12: Skeny z oblasti femuru 58 

Obrázok č. 13: Osteoproduktívne zmeny a deformity v oblasti lumbálnej chrbtice pri 

ťažkej skolióze (DXA) 

59 

Obrázok č. 14: Kalkulátor LSC 63 

Obrázok č. 15: Fraktúra stavca Th12 pri bočnom DXA skene 66 

Obrázok č. 16: Bočný morfometrický sken - ohraničenie výšky stavcov pri 

kvantitatívnom hodnotení fraktúr na obrazovke monitora po ich 

zväčšení  

67 

Obrázok č. 17: Kalcifikácie abdominálnej aorty vizualizované pomocou bočného 

skenu 

68 

Obrázok č. 18: Celotelový DXA sken 70 

Obrázok č. 19: Prierez kortikálnej kosti femuru pri DXA skene 72 

Obrázok č. 20: Zobrazenie meraných úsekov femuru a vypočítaných indexov pri DXA 

skene 

73 

Obrázok č. 21: Princíp merania trabekulárneho kostného skóre 74 

Obrázok č. 22: Výsledná hodnota TBS 75 

Obrázok č. 23: Schéma hodnotenia výšky tiel stavcov a ich deformít semikvantitatívne 

podľa Genanta 

81 

 
  



 

89 

 

 
Tabuľka č. 1:  Stavy, ochorenia a medikácie spôsobujúce alebo vedúce k osteoporóze 

a fraktúram 

14 

Tabuľka č. 2:  10-ročné riziko osteoporotickej fraktúry u žien v slovenskej populácii v 

roku 2007 (%) 

16 

Tabuľka č. 3:  Rizikové faktory pádov 18 

Tabuľka č. 4:  Rozdelenie krajín na základe rizika fraktúry stanoveného modelom 

FRAX 

25 

Tabuľka č. 5:  Úprava hodnôt výsledného rizika v závislosti od užívanej dávky 

glukorkotikoidov a veku 

28 

Tabuľka č. 6:  Hodnoty kostných ukazovateľov v populácii premenopauzálnych 

slovenských žien 

37 

Tabuľka č. 7:  Hodnotenie T-skóre u postmenopauzálnych žien 46 

Tabuľka č. 8:  Indikácie denzitometrického vyšetrenia 49 

Tabuľka č. 9: 

 

Hodnotenie presnosti a správnosti jednotlivých metód merania 63 

Tabuľka č. 10: Hodnotenie výsledkov TBS 76 

Tabuľka č. 11: Radiačná záťaž pri jednotlivých zobrazovacích metodikách 84 

 

 

 

 

  



 

90 

 

8. Použitá literatúra 

 

1. ČIERNY, D., KILLINGER, Z. a PAYER, J. DXA morfometria a možnosti jej využitia 

v klinickej praxi. Osteol Bull. 2007, 12(2), 58-61. 

2. KANIS, J.A. Textbook of Osteoporosis. Cambridge, Massachusetts: Blackwell 

Science, 1996. 

3. ORWOLL, E.S. a BLIZIOTES, M., eds. Osteoporosis: Patophysiology and Clinical 

Management. Totowa; N.J.: Humana Press, 2003. xi, 614 s. ISBN 978-0-89603-933-9. 

4. BARTL, R. a FRISCH, B. Osteoporosis: Diagnosis, prevention, therapy. 2nd ed. New 

York: Springer, 2009. x, 321 s. ISBN 978-3-540-79526-1. 

5. ROVENSKÝ, J. a PAYER, J., eds. Dictionary of rheumatology. Berlin: Springer 

International Publishing, c2009. viii, 357 s. ISBN 978-3-319-21334-7. 

6. BONNICK, S.L. Bone densitometry in clinical practice: application and 

interpretation. New York: Humana Press, c2010. xxvii, 520 s. ISBN 978-1-60327-

498-2. 

7. MCCLOSKEY, E. FRAX Identifying people at high risk of fracture [online]. Nyon 

(Switzerland): International Osteoporosis Foundation, 2009. [16 s.] [cit. 2018-05-07]. 

Dostupné na Internete:  

https://www.iofbonehealth.org/sites/default/files/media/PDFs/FRAX_report_16.pdf 

8. KANIS, J.A., JOHANSSON, H., ODEN, A. a MCCLOSKEY, E.V. Assessment of 

fracture risk. Europen Journal of radiology. 2009, 71(3), 392-397. 

9. KANIS, J.A., MCCLOSKEY, E.V., JOHANSSON, H., STROM, O., BORGSTROM, 

F. a ODEN, A. How to decide who to treat. Best Practice and research Clinical 

Rheumatology. 2009, 23(6), 711-726. 

10. KANIS, J.A., MCCLOSKEY, E.V., JOHANSSON, H., ODEN, A., STRÖM, O. 

a BORGSTRÖM, F. Development and use of FRAX in osteoporosis. Osteoporosis 

Int. 2010, 21(Suppl. 2), 407-413. 

11. KANIS, J.A., MCCLOSKEY, E.V., JOHANSSON, H., STROM, O., BORGSTROM, 

F., ODEN, A. a  NATIONAL OSTEOPOROSIS GUIDELINE GROUP. Case finding 

for the management of osteoporosis with FRAX - assessment and intervention 

thresholds for the UK. Osteoporosis International. 2008, 19(10), 1395-1408. 

12. KANIS, J.A., JOHANSSON, H., ODEN, A. a MCCLOSKEY, E.V. Guidance for the 

adjustment of FRAX according to the dose of glucocorticoids. Osteoporos Int. 2011, 

22(3), 809-816. 



 

91 

 

13. MCCLOSKEY, E.V., JOHANSSON, H., ODEN, A. a KANIS, J.A. From relative risk 

to absolute fracture risk calculation: The FRAX algorithm. Current Osteoporosis 

Reports. 2009, 7(3), 77-83. 

14. NATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION. Clinician's Guide to Prevention and 

Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Founfation, 2010. 

38 s. ISBN 978-0-9798989-9-0. 

15. VASIKARAN, S., EASTELL, R., BRUYÉRE, O., FOLDES, A.J., GARNERO, P., 

GRIESMACHER, A., MCCLUNG, M., MORRIS, H.A., SILVERMAN, S., TRENTI, 

T., WAHL, D.A., COOPER, C., KANIS, J.A. a IOF-IFCC Bone Marker Standards 

Working Group. Markers of bone turnover for the prediction of fracture risk and 

monitoring of osteoporosis treatment: a need for international reference standards. 

Position paper. Osteoporosis Int. 2011, 22(2), 391-420. 

16. DOBÁKOVÁ, E., BÁTOROVÁ, E., STECOVÁ, A. a TALANDA, O. Stanovenie 

vitamínu D metódou HPLC a ECLIA [online]. Bratislava: LD Medirex a.s., [2015]. 

[cit. 2018-05-07]. Dostupné na Internete: 

http://www.roche.sk/fmfiles/re7204001/Slovakia/Diagnostics/na_stiahnutie/Dobakova

_vitaminD.pdf 

17. Immunodiagnostic systems. Vitamin D Laboratory testing methods [online]. Issue 1. 

2011. [cit. 2018-05-07]. Dostupné na Internete: 

http://www.intermedico.com/userfiles/file/products/chemistry/IDS/Vitamin%20D%20

Lab%20Testing.pdf 

18. NCCLS. Application of Biochemical Markers of Bone Turnover in the Assessment 

and Monitoring of Bone Diseases; Approved Guideline. NCCLS publication. 2004, 

vol. 24, no. 22, document: C48-A. Wayne: NCCLS, 2004. ISBN 1-56238-539-9. 

19. ROLLINS, G. Vitamin D testing - What´s the right answer? Clinical Laboratory 

News. 2009, 35(7), 6-9. 

20. SEIBEL, M. Biochemical markers of bone turnover part I: biochemistry and 

variability. Clin Biochem Rev. 2005, 26(4), 97-122. 

21. SEIBEL, M. Biochemical markers of bone turnover part II: clinical applications in the 

management of osteoporosis. Clin Biochem Rev. 2006, 27(3), 123-138. 

22. STECOVÁ, A., DOBÁKOVÁ, E., KILIÁN, P., PAYER, J., KILLINGER, Z., 

KMEČOVÁ, Z., MASARYK, P., SPUSTOVÁ, V., TOMKOVÁ, S. a VAŇUGA, P. 

Ukazovatele kostného metabolizmu v populácii slovenských premenopauzálnych žien. 

Osteologický bulletin. 2008, 13(3), 135-136. ISSN 1211-3778.  



 

92 

 

23. 25-hydroxyvitamin D 125I RIA Kit [online]. Instruction Manual REF 68100E. 

Minnesota: DiaSorin. Modified: 05.09.2010. [cit. 2018-05-07]. Dostupné na Internete: 

http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/in_vitro/navody/orig/kost/IS-68100E%2025-

HydroxyD.pdf 

24. BRÁZDILOVÁ, K., KILLINGER, Z. a PAYER, J. Možnosť využitia celotelovej 

denzitometrie u pacientov s metabolickým  syndrómom – meranie telesného tuku. 

Osteol bull. 2010, 15(1), 26-29. 

25. GRADOS, F., FECHTENBAUM, J., FLIPON, E., KOLTA, S., ROUX, C. 

a FARDELLONE, P. Radiographic methods for evaluating osteoporotic vertebral 

fractures. Joint Bone Spine. 2009, 76(3), 241-247. 

26. KILLINGER, Z. Metabolické choroby kosti. In: KRČMÉRY, S. et al. Interná 

medicína II. Bratislava: SAP, 2004. ISBN 80-89104-41-X. 

27. PAYER, J., KILLINGER, Z., LAHIM B., HRÚZIKOVÁ, P. a ČIERNY, D. 

Metabolické osteopatie. Metabolic osteopathies. Interná medicína. 2006, 6(6), 333-

340. ISSN 1335-8359. 


