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Úvod 
Znížená denzita kostného minerálu je častou komplikáciou mentálnej anorexie (MA) a može 
pretrvávať aj po zlepšení stravovacích návykov pacientok a dosiahnutí primeranej hmotnosti 
(1). Nutričná karencia, nedostatočný prísun dôležitých mikro- a makronutrientov a dlhodobé 
hladovanie, ktoré je jedným zo základných znakov MA, može prispievať k tvorbe voľných 
kyslíkových radikálov (reactive oxygen species – ROS) (2). ROS sú nestabilné molekuly 
vznikajúce počas biochemických a metabolických procesov v organizme (3), ktoré sú za 
fyziologických podmienok odstránené antioxidačnými mechanizmami. Ak vznikne 
nerovnováha medzi tvorbou ROS a ich odstraňovaní antioxidantami, hovoríme o oxidačnom 
strese, ktorý poškodzuje všetky typy makromolekúl – lipidy, proteíny a nukleové kyseliny (4). 
Poškodenie makromolekúl je často prvým krokom v patofyziológii rôznych ochorení. 
Nedávne práce opisujú úlohu oxidačného stresu v patogenéze úbytku kostnej hmoty. Štúdie 
naznačujú, že ROS môže znižovať aktivitu a diferenciáciu osteoblastov a indukovať apoptózu 
osteocytov, čo zhoršuje mineralizáciu kostí a osteogenézu (5).  
Cieľom tejto práce bolo prispieť k objasneniu vzťahu medzi oxidačným stresom a denzitou 
kostného minerálu (bone mineral density – BMD) u dievčat s mentálnou anorexiou analýzou 
základných a špecifických markerov kostného metabolizmu, oxidačného stresu a 
antioxidačného statusu. 
 
Materiál a metódy 
Do súboru sme zahrnuli 43 dievčat s MA s priemerným vekom 15.3 ± 1.4 hospitalizovaných 
na Detskej klinike LF UK a NÚDCH Bratislava v rokoch 2016 - 2020. 
Pacientky sme vyšetrili v čase diagnostikovania ochorenia pred začatím realimentácie 
a liečby. Všetky pacientky spĺňali diagnostické kritériá reštriktívneho typu MA podľa 
Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, 5.vydanie (6). Kontrolnú skupinu 
tvorilo 20 zdravých dievčat s normálnou hmotnosťou a priemerným vekom 15.7 ± 1.7.  
Exkluzívne kritéria pre obe skupiny bol iný podtyp poruchy príjmu potravy a akútne alebo 
chronické ochorenie, ktoré by mohlo mať vplyv na kostný metabolizmus. 
U dievčat sme hodnotili vek, antropometrické údaje, index telesnej hmotnosti (BMI - body 
mass index), Z-skóre BMI, laboratórne parametre kostného metabolizmu v sére (kalcium, 
fosfor, alkalická fosfatáza - ALP, 25-OH vitamín D, parathormón, osteokalcín, C-terminálny 
telopeptidový fragment kolagénu typu I - CTx, aminoterminálny propeptid prokolagénu - 
PINP) a markery oxidačného a karbonylového stresu (produkt pokročilej oxidácie proteínov/ 
advanced oxidation protein products - AOPP, fluorescencia spojená s produktami pokročilej 
glykácie/advanced glycation end-products associated fluorescence - AGE-Fl) 
a antioxidačného statusu (totálna antioxidačná kapacita/total antioxidant capacity - TAC, 
schopnosť plazmy redukovať železité ióny/Ferric reducing antioxidant power - FRAP). 
Duálnou röntgenovou absorpciometriou (Dual-energy X-ray absorptiometry - DXA) sme 
vyšetrili BMD a obsah kostného minerálu (bone mineral content - BMC) v oblasti lumbálnej 



chrbtice, proximálnej časti ľavého femuru ako aj celotelové meranie bez zachytenia hlavy 
(total body less head – TBLH). 
Na štatistické vyhodnotenie sme použili štatistický softvér IBM SPSS v 23.0. Jednotlivé 
parametre v skupine pacientok s mentálnou anorexiou sme porovnali s kontrolnou skupinou 
zdravých dievčat. Korelačnou analýzou sme hodnotili vzťah medzi denzitou kostného 
minerálu a markermi oxidačného stresu. 
 
Výsledky 
Priemerný vek dievčat a výška sa medzi skupinami nelíšili (Tab. 1). Pacientky s MA mali 
signifikantne nižšiu telesnú hmotnosť a BMI pri diagnostikovaní ochorenia. 
 

 Mentálna anorexia Kontroly p hodnota 

Vek (rok) 15.3 ± 1.4 15.7 ± 1.7 0.34 

BMI (kg/m2) 14.5 ± 1.8 20.2 ± 1.7 < 0.001 

BMI SDS -2.3 ± 0.8 -0.2 ± 0.7 < 0.001 

Výška (cm) 165.3 ± 7.2 166.6 ± 7.2 0.51 

Výška SDS 0.3 ± 1.0 0.4 ± 1.0 0.91 

Telesná hmotnosť (kg) 39.7 ± 6.7 56.2 ± 7.0 < 0.001 

Telesná hmotnosť SDS -1.6 ± 0.8 0.3 ± 0.7 < 0.001 

Tab. 1: Klinická charakteristika pacientok s mentálnou anorexiou a zdravých kontrol 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± smerodajná odchýlka  
BMI: index telesnej hmotnosti, SDS: skóre štadardnej odchýlky 
 
Hustota kostného minerálu 
Pri porovnaní BMC a Z-skóre BMD v oblasti lumbálnej chrbtice sme nepozorovali rozdiel 
v skupine pacientok s MA a zdravých kontrol (Tab. 2). Avšak 15 probandiek v kohorte 
anorektičiek (34%) malo Z-skóre BMD v oblasti lumbálnej chrbtice menej ako -1 SD (skóre 
kompatibilné s osteopéniou dospelých), pričom štyri z nich (9%) mali nízku BMD (Z-skóre 
BMD ≤ -2 SD). Zaznamenali sme signifikantne nižšie hodnoty BMC (p < 0.01) a Z-skóre 
BMD (p < 0.001) v oblasti proximálneho femuru u pacientok s MA ako v kontrolnej skupine. 
Rovnako TBLH meranie preukázalo nižší BMC u anorektičiek ako u zdravých dievčat (p < 
0.01). 
 

 Mentálna anorexia Kontroly p hodnota 

BMD Z-skóre lumbálnej 
chrbtice 

-0.4 ± 1.2 -0.1 ± 0.7 0.17 

BMC lumbálnej chrbtice (g)  50.4 (40.8–55.5) 55.8 (45.4–58.4) 0.15 



BMD Z-skóre proximálneho 
femuru 

-0.6 ± 1.1 0.4 ± 0.8 < 0.001 

BMC proximálneho femuru (g)  27.6 ± 6.9 32.2 ± 4.3 < 0.01 

BMD Z-skóre TBLH -0.4 ± 1.4 0.1 ± 0.7 0.08 

BMC TBLH (g) 1388 (1184–1582) 1613 (1468–1789) < 0.01 

Tab. 2: Denzita kostného minerálu u pacientok s mentálnou anorexiou a zdravých kontrol 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± smerodajná odchýlka alebo ako medián 
a medzikvartilové rozpätie, 25. – 75. percentil (zošikmené dáta) 
BMD: denzita kostného minerálu, BMC: obsah kostného minerálu 
 
Markery kostného metabolizmu a oxidačného stresu 
Základné parametre kostného metabolizmu, ako je vápnik, fosfor a parathormón boli v rámci 
referenčného rozmedzia v oboch skupinách (Tab. 3). U pacientok s MA sme zistili 
signifikantne nižšiu aktivitu ALP (p < 0.001) v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Zaznamenali sme však vyššiu koncentráciu vitamínu D u anorektičiek ako u zdravých 
dievčat. Koncentrácia markera kostnej formácie (PINP) a kostného obratu (osteokalcín) bola 
výrazne nižšia v skupine anorektičiek (p < 0.001), zatiaľ čo koncentrácia markera kostnej 
resorpcie (CTX) sa v sledovaných skupinách nelíšila. 
Hodnoty markerov antioxidačného statusu – FRAP a TAC boli nižšie u pacientok s MA 
v porovnaní so zdravými dievčatami (znížené o 55% a 43%, p < 0.001), kým anorektičky 
mali plazmatickú koncentráciu AOPP a AGE-Fl vyššiu (zvýšená o 57% a 73%, p < 0.001). 
 
 

Mentálna anorexia Kontroly p hodnota 

Kalcium (mmol/l) 2.4 ± 0.1 2.4 ± 0.1 0.11 

Fosfor (mmol/l) 1.2 (1.1–1.3) 1.3 (1.3–1.4) 0.01 

Alkalická fosfatáza (μkat/l) 0.9 (0.8–1.2) 1.3 (1.1–2.5) < 0.001 

25-OH vitamín D (ng/ml) 34.0 ± 9.1 26.9 ± 6.0 < 0.05 

Osteokalcín (ng/ml) 15.8 (11.2–25.3) 48.4 (41.4–77.5) < 0.001 

CTX (ng/ml) 1.3 (0.9–1.8) 1.2 (0.8–1.6) 0.24 

PINP (ng/ml) 46.4 (34.9–72.0) 140.0 (106.9–357) < 0.001 

Parahormón (ng/l) 29.5 ± 9.8 40.0 ± 12.1 < 0.05 

AOPP (μmol/l) 56.6 (42.4–79.0) 24.1 (19.9–31.4) < 0.001 

AGE-Fl (g/l) 2.79 (1.95–3.87) 0.76 (0.56–0.96) < 0.001 



FRAP (μmol/l) 605 ± 128 1347 ± 174 < 0.001 

Celková antioxidačná kapacita 
(μmol/l) 

341 ± 178 595 ± 25 < 0.001 

Tab. 3: Markery kostného metabolizmu a oxidačného stresu u pacientok s mentálnou 
anorexiou a zdravých kontrol 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± smerodajná odchýlka alebo ako medián 
a medzikvartilové rozpätie, 25. – 75. percentil (zošikmené dáta). 
CTX: C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typu I, PINP: aminoterminálny 
propeptid prokolagénu, AOPP: produkt pokročilej oxidácie proteínov, AGE-Fl: fluorescencia 
spojená s produktami pokročilej glykácie, FRAP: schopnosť plazmy redukovať železité ióny 
 
Korelačnou analýzou dát v celom súbore sme zistili pozitívnu koreláciu medzi TAC a BMD 
Z-skóre v oblasti lumbálnej chrbtice (r = 0.280, p < 0.05), proximálnej časti femuru (r = 
0.391, p < 0.01) a TBLH (r = 0.306, p < 0.05) (obr. 1). Potvrdili sme pozitívnu závislosť 
medzi FRAP a BMC (r = 0.369, p < 0.01) a BMD Z-skóre v oblasti proximálnej časti femuru 
(r = 0.358, p < 0.01). Spearmanova analýza odhalila negatívny vzťah medzi AOPP a BMC (ρ 
= -0.411, p < 0.01) a BMD Z-skóre v oblasti proximálnej časti femuru (ρ = -0.453, p < 0.001) 
a markermi kostného obratu – s osteokalcínom (ρ = -0.640, p < 0.001) a PINP (ρ = -0.658, p < 
0.001). AGEs-Fl tiež negatívne korelovalo s BMD Z-skóre v oblasti proximálnej časti femuru 
(ρ = -0.350, p < 0.01) a osteokalcínom (ρ = -0.702, p < 0.001) či PINP (ρ = -0.664, p < 
0.001). Pozorovali sme pozitívny vzťah medzi markermi antioxidačného statusu (TAC 
a FRAP) a osteokalcínom (ρ = 0.693, p < 0.001, ρ = 0.542, p < 0.001 ) a PINP (ρ = 0.657, p < 
0.001, ρ = 0.637, p < 0.001). 
 

 
Obr.1: Závislosť medzi celkovou antioxidačnou kapacitou a denzitou kostného minerálu 
a: TAC vs BMD Z-skóre v oblasti lumbálnej chrbtice, b: TAC vs BMD Z-skóre v oblasti 
proximálneho femuru, c: TAC vs BMD Z-skóre TBLH 
TAC: celková antioxidačná kapacita, BMD: denzita kostného minerálu, TBLH: celotelová 
denzita bez zachytenia hlavy 
 
Diskusia 
V prezentovanej štúdii sme preukázali, že plazmatické koncentrácie markerov antioxidačného 
statusu – TAC a FRAP boli signifikantne nižšie, zatiaľ čo koncentrácie AOPP a markera 
karbonylového stresu – AGEs boli vyššie u dievčat s MA ako u zdravých kontrol. Dokázali 
sme, že pacientky s MA majú zvýšené poškodenie biomolekúl oxidačným stresom a  
narušenú antioxidačnú obranu. Tieto výsledky sú v súlade s metaanalýzou Solmi a kol. (7) 
Korelačnou analýzou sme potvrdili pozitívny vzťah medzi markermi kostného obratu – 
osteokalcínom a PINP s markermi antioxidačného statusu a ich inverznú asociáciu s AOPP 



a AGEs. Naše výsledky podporujú hypotézu negatívneho vplyvu oxidačného stresu na kostný 
metabolizmus. 
Kosť je dynamické tkanivo, v ktorom neustále dochádza k remodelácii. Táto prestavba 
vyžaduje koordináciu osteoklastov, ktoré sa podieľajú na resorpcii kosti a osteblastov 
zabezpečujúcich osteoformáciu.  
Oxidačný stres spôsobuje vznik nerovnováhy medzi osteoblastami a osteoklastami, indukuje 
apoptózu osteoblastov a aktiváciu osteoklastov, čím sa narušuje proces remodelácie kosti 
a môže dochádzať k úbytku kostnej hmoty (8). Viaceré štúdie naznačujú, že ROS zohrávajú 
dôležitú úlohu v procese resorpcie kosti prostredníctvom aktivácie transkripčného 
nukleárneho faktora κB (NF-κB), ktorý reguluje produkciu oteoklastogenetických cytokínov 
(9). V našej prierezovej štúdii, rovnako ako v práci Soyka a kol., dievčatá s mentálnou 
anorexiou mali znížené markery osteoformácie a kostného obratu v porovnaní so zdravými 
kontrolami (1). 
TAC a FRAP odrážajú celkovú endogénnu a exogénnu antioxidačnú schopnosť bez potreby 
vyšetrovania jednotlivých antioxidantov (10, 11). V nedávno publikovanej štúdii autori 
uvádzajú zvýšenie TAC po zlepšení stravovacích návykov a prírastku hmotnosti u žien s MA 
(12). Podľa Altintag a kol. nižší antioxidačný status a zvýšený oxidačný stres môže súvisieť 
so znížením BMD v oblasti lumbálnej chrbtice a krčku femuru u pacientok 
s postmenopauzálnou osteoporózou (13). V našej kohorte anorektičky mali sérové 
koncentrácie TAC a FRAP signifikantne nižšie ako kontroly. Okrem toho sme preukázali 
pozitívnu koreláciu medzi antioxidantami a BMD ako aj markermi kostného obratu. 
In vitro štúdia demonštrovala, že AOPP, marker oxidácie proteínov, inhibuje proliferáciu 
a diferenciáciu osteoblastov prostredníctvom ROS – dependentného NF-κB (14). 
U postmenopauzálnych osteoporotických žien bol AOPP zvýšený v porovnaní so zdravými 
ženami. Zároveň sa zistil inverzný vzťah medzi AOPP a BMD v oblasti lumbálnej chrbtice 
(15). Naše originálne výsledky potvrdili nielen vyššie plazmatické koncentrácie AOPP, ale aj 
negatívnu koreláciu s BMD a markermi osteoformácie.  
AGEs sú markerom karbonylového stresu. Ide o neenzymaticky glykované alebo 
glykoxidované proteíny, ktoré sa tvoria najmäske le na proteínoch ako napríklad kolagén. 
AGEs sa hromadia v matrix kostného kolagénu a narušujú štruktúru a funkciu kosti 
znižovaním jej pevnosti (16). Okrem účinkov na kolagén, môžu AGEs ovplyňovať tiež 
aktivitu kostných buniek. Anorektické dievčatá z našej kohorty mali vyššie hodnoty AGE-Fl 
v porovnaní so zdravými kontrolami, pričom AGE-F1 negatívne korelovali s osteokalcínom 
a PINP. Tieto výsledky naznačujú, že zvýšený karbonylový stres môže prispievať k zníženiu 
formácie kosti. 
Prezentovaná práca je prvou štúdiou, ktorá dokazuje, že adolescentné dievčatá s MA majú už 
v čase diagnostikovania ochorenia zníženú BMD a zmeny v kostnom metabolizme sú spojené 
so zvýšeným oxidačným stresom a porušenou antioxidačnou kapacitou. Znížená denzita 
kostného minerálu už v adolescencii je závažný nález, ktorý môže viesť k rozvoju 
osteoporózy a zvyšuje riziko vzniku patologických fraktúr. Naše výsledky podporujú 
hypotézu o patogenetickej úlohe oxidačného a karbonylového stresu v procesoch kostnej 
remodelácie. Na detailne objasnenie vplyvu oxidačného stresu na BMD u pacientov s MA sú 
potrebné ďalšie dlhodobé štúdie. 
 
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0613/17 a MZ SR 2018/36-LFUK-10. 
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