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Osteoporóza
Osteoporóza je metabolické ochorenie ske-

letu charakterizované nízkou kostnou denzitou, 
poruchou mikroštruktúry a kvality kosti, čo zvyšu-
je fragilitu kosti, v dôsledku čoho sa zvyšuje riziko 
zlomenín (WHO 1999). Zlomeniny vznikajú najmä 
v oblasti stavcov, proximálneho femuru a distálneho 
predlaktia. Najzávažnejšia je zlomenina proximál-
neho femuru, 28 % pacientov zomrie v dôsled-
ku komplikácie tejto zlomeniny do jedného roka 
a až 80 % je odkázaných na určitý spôsob pomoci. 
Najrizikovejšie je obdobie do 6 mesiacov po frak-
túre. Výskyt zlomenín stavcov sa nedá presne určiť, 
lebo mnohé sú asymptomatické – bez klinického 
prejavu. Ale aj tieto zvyšujú mortalitu až o 23 % (1). 

WHO odporúčania skríningu osteoporózy (2, 3)
	 	Ženy 65-ročné a staršie; ďalej podľa klinickej 

indikácie
	 	Muži 70-roční a starší; ďalej podľa klinickej 

indikácie 
	 	Pacienti s nádorovými ochoreniami pred 

začiatkom liečby inhibítormi aromatázy ale-
bo androgén-deprivačnou terapiou a ďalej 
najmenej každé 2 roky počas liečby

V skutočnosti len 15 až 34 % pacientov, ktorí sú 
liečení androgén-deprivačnou liečbou, bolo 
skrínovaných alebo liečených pre osteoporózu. 

Viac ako 77 % pacientok s karcinómom prs-
níka, ktoré mali diagnostikovanú osteoporózu 
v programe „Women’s Health Initiative Cohort“, 

nemalo indikované vyšetrenie kostnej denzity, 
respektíve diagnostiku vykonanú ich ošetrujú-
cim lekárom.

Protinádorovou liečbou indukovaná 
strata kostnej hmoty (CTIBL – 
Cancer therapy induced bone loss)

Kostné tkanivo je metabolicky aktívny orgán. 
Neustále prebieha kostná novotvorba a odbúra-
vanie kosti, takzvaná kostná remodelácia. Kostná 
novotvorba prevažuje najmä v mladosti asi do 
25. – 30. roku života, potom sa vyrovnáva pomer 
kostnej tvorby a spotreby a u žien po menopauze 
(pri poklese hladiny estrogénov) a u mužov ne-
skôr asi po 65. roku života (pri poklese hladiny 
testosterónu, ktorý sa konvertuje na estrogény) 
začína prevažovať kostná resorpcia (6).

Mechanizmus vplyvu estrogénov na kostné 
tkanivo je znázornený na obrázku 1. U premeno-
pauzálnych žien sa 95 % estrogénov tvorí v ovári-
ách. V pomenopauzálnom období sa estrogény 
tvoria najmä vo svaloch a tukovom tkanive – pre-
menou androgénov – androstendionu a testoste-
rónu na estrogény pomocou enzýmu aromatázy. 
Aromatáza sa nachádza až v 60 % buniek prsnej 
žľazy, preto je práve tu koncentrácia estrogénov 
6- až 10-krát vyššia ako v sére. Estrogény ovplyv-
ňujú kostnú remodeláciu. Potláčajú tvorbu osteo-
klastov, zvyšujú ich apoptózu, čím znižujú kostnú 
resorpciu. Aktivujú tvorbu – diferenciáciu a proli-

feráciu osteoblastov a tým stimulujú novotvorbu 
kosti. Tento účinok potvrdzujú epidemiologické 
údaje, ktoré dokazujú pozitívnu koreláciu medzi 
BMD (Bone Mineral Density) a hladinou estrogé-
nov. U žien s nízkou až nemerateľnou hladinou 
estrogénov (liečených inhibítormi aromatázy - viď 
ďalej) je signifikantne nižšia BMD vo všetkých me-
raných oblastiach - lumbálna chrbtica, proximálny 
femur, proximálny rádius. V korelácii s poklesom 
BMD je aj zvýšené riziko vzniku patologických 
fraktúr - relatívne riziko 6, 9 pre proximálny femur 
a 7, 2 pre lumbálnu chrbticu. Estrogény majú 
mitotický efekt na nádorové bunky. Preto pokles 
ich hladiny je účinný v liečbe ER – pozitívneho 
karcinómu prsníka (8). Blokáda tvorby estrogénov 
sa u postmenopauzálnych žien dá dosiahnuť aj 
inhibíciou aromatázy, ktorá okrem potlačenia 
tvorby estrogénov môže nezávisle vplývať aj na 
kostné tkanivo (obrázok 2). 

Patologické zlomeniny nevznikajú len pri 
poklese kostnej hustoty na úroveň osteoporózy, 
ale môžu vzniknúť aj pri vyššej denzite, ak sú 
prítomné iné rizikové faktory. 

Z onkologických ochorení sú niektoré rizi-
kové z pohľadu poklesu kostnej denzity. Sú to 
predovšetkým hormón-dependentné nádory, 
pri ktorých je hladina pohlavných hormónov 
významná pri ovplyvňovaní kostnej hustoty, ale 
súčasne je dôležitá aj pri kancerogenéze a aj pri 
liečbe samotného nádorového ochorenia (10).

Súčasné odporúčania na liečbu bisfosfonátmi pri 
nádorových ochoreniach
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Preto aj ochorenia, pri ktorých klesá hladina 
pohlavných hormónov, sú rizikové pre vznik osteo- 
porózy a jej prípadných následkov. Ide napríklad 
o postmenopauzálne ženy liečené inhibítormi 
aromatázy (IA) v liečbe karcinómu prsníka (11).

Podobná situácia vzniká u mužov na andro-
gén-deprivačnej liečbe (androgén-deprivačná 
terapia – ADT) pre karcinóm prostaty (12). 

Pokles kostnej denzity v závislosti od liečby 
je uvedený na obrázku 3.

Karcinóm prostaty
V liečbe má priaznivý efekt a dobré výsledky 

hormónová manipulácia. Ide o zablokovanie tvor-
by testosterónu, čím sa znižuje aj koncentrácia 
estrogénov a to vedie k poklesu kostnej denzity. 
Kým u zdravých mužov dochádza ročne k poklesu 
kostnej denzity o 0,5 %, u mužov na androgén-
-deprivačnej terapii (ADT) ide o pokles až o 4,7 %. 

Sú práce, ktoré dokazujú koreláciu patologic-
kých zlomenín s vyššou mortalitou aj v oblasti pro-
ximálneho femuru, kde do jedného roka zomiera 
20 % pacientov a mortalita u mužov s patologickou 

zlomeninou aj proximálneho femuru, aj v oblasti 
stavca je vyššia ako u žien. Všetky tieto údaje uka-
zujú potrebu merať kostnú denzitu a identifikovať 
pacientov vhodných na antiporotickú liečbu. 

Karcinóm prostaty na hormónovej proti-
nádorovej liečbe má v raných štádiách dobrú 
prognózu a dlhoročné prežívanie. Vzhľadom na 
riziko vzniku osteoporózy pri použití androgén-
-deprivačnej liečby si zasluhuje pozornosť aj 
z pohľadu ochrany kostného tkaniva (14).

Karcinóm prsníka
Pacientky s  karcinómom prsníka tvoria 

skupinu zväčša postmenopauzálnych žien 

medzi 50. – 70. rokom života.. U tých, ktoré sú 
po menopauze a majú pozitívne estrogénové 
receptory, sa používajú v adjuvantnej liečbe 
inhibítory aromatázy. Patrí sem letrozol, anas-
trozol a exemestan. Liečba trvá približne 5 rokov 
a ukazuje sa, že má o niečo lepšiu efektivitu ako 
liečba selektívnym modulátorom estrogéno-
vých receptorov tamoxifenom. Mnohé štúdie 
na niekoľko tisícok pacientok (ATAC, BIG 1-98, 
IES, MA.17) dokazujú zníženie kostnej hustoty 
v tejto skupine a tým zvýšené riziko vzniku pa-
tologických zlomenín. Pokles kostnej denzity 
u postmenopauzálnych žien je 1 % ročne, pri 
liečbe karcinómu prsníka inhibítormi aromatázy 
ide o pokles 2,4 % v priebehu jedného roka 
a v prípade kombinácie s chemoterapiou je po-
kles až 7,7 % za rok. 

Mechanizmus účinku inhibítorov aromatázy 
spočíva v blokovaní syntézy estrogénov z an-
drogénov inhibíciou až inaktiváciou aromatázy. 
U žien po menopauze prudko klesá koncen-
trácia estrogénov. Najvýznamnejším zdrojom 
estrogénov sú androgény, ktoré sa konvertujú 
na estrogény pomocou enzýmu aromatázy. Pri 
zablokovaní toho enzýmu je ich koncentrácia 
veľmi nízka, niekedy až nemerateľná (15).

Ženy s novodiagnostikovaným karcinómom 
prsníka majú 4,7-krát vyššie riziko vertebrálnych 
zlomenín. Pacientky, ktoré po liečbe prežívajú dl-
hodobo, majú riziko vyššie o 31 %. To sú výsledky 
sledovania z početných štúdií (štúdie - ATAC, 
BIG 1-98, IES, MA.17). Vplyv IA na riziko fraktúr 
pri rôznej adjuvantnej hormónovej liečbe je 
uvedený v tabuľke 1.

Obrázok 1. Mechanizmus vplyvu estrogénov na kostné tkanivo (7) (upravené podľa Riggs et al., 2002)
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Obrázok 3. Pokles kostnej denzity v závislosti od liečby (13) (upravené podľa Shapiro et al, 2001)
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Tabuľ ka 1. Efekt IA na riziko fraktúr

Klinická štúdia Incidencia fraktúr 
pri liečbe IA

Incidencia fraktúr pri liečbe 
tamoxifen/placebo

Vzostup %

ATAC (anastrozol) (16) 340 (11 %) 237 (7,7 %) 43

BIG 1-98 (letrozol) (17) 211 (8,6 %) 237 (7,7 %) 50

IES (exemestan) (18) 162 (7,0 %) 115 (4,9 %) 41

ABCSG (anastrozol) (19) 34 (2,0) 16 (1,0 %) 113

MA.17 (letrozol) (20) 137 (5,3 %) 119 (4,6 %) 15

Obrázok 2. Mechanizmu vplyvu aromatázy na 
kostný metabolizmus (9) (upravené podľa Hirbe 
at al, 2006)
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Liečba
K základnej medikamentóznej liečbe osteo-

porózy patrí suplementácia vápnika a vitamínu 
D. Fyziologický príjem vápnika je aspoň 1 000 mg  
denne. Pri poklese kostnej denzity na úro-
veň osteoporózy sa odporúča denný príjem  
1 500 mg vápnika. Vitamín D sa odporúča pri 
liečbe osteoporózy v dávke 800 – 1 000 IU den-
ne. Vitamín D zlepšuje vstrebávanie vápnika 
črevom a obličkami, zlepšuje prienik vápnika do 
skeletu a prostredníctvom kostrového svalstva 
zlepšuje vitamín D stabilitu a svalovú pevnosť, čo 
vedie k redukcii pádov a tým aj redukcii vzniku 
nových fraktúr. 

Pri liečbe sekundárnej osteoporózy v on-
kologických diagnózach z antiporotickej liečby 
sa preferenčne odporúča antiresorpčná liečba 
bisfosfonátmi a denosumabom.

Bisfosfonáty spôsobujú apoptózu osteo-
klastov a denosumab potláča ich tvorbu, a tak 
sa redukuje uvoľňovanie peptidov, produkcia 
PTHrP a mediátorov z osteoklastov, ktoré stimu-
lujú rast nádorových buniek.

Bisfosfonáty pôsobia inhibíciou farnezylpy-
rosofátsyntetázy, enzýmu, ktorý je zodpovedný 
za tvorbu prenylovaných bielkovín. Tieto udržujú 
cytoskeleton osteoklastov. Ak sa zablokuje ich 
tvorba, osteoklasty podliehajú apoptóze, a tak sa 
zmenšuje kostná resorpcia. Efekt bisfosfonátov je 
dlhodobý, čo je ovplyvnené ich dobrou afinitou 
ku kostnému hydroxyapatitu. 

Klinické štúdie SABRE (Study of Anastrozole 
with the Biophosphonate Risedronate) (21)  
a ARIBON (22) sledovali účinnosť pridania rized-
ronátu, respektíve ibandronátu k IA v adjuvantnej 
liečbe pacientok s včasným karcinómom prsníka. 

Bisfosfonáty boli v týchto otvorených štú-
diách indikované podľa hodnoty T-skóre, pa-
cientky s T skóre nad −1 nedostali žiadnu liečbu, 
pacientky s T skóre pod −2 dostali bisfosfonát 
a pacientky s T skóre medzi −1 a −2 boli rando-
mizované na bisfosfonát alebo placebo. 

V  oboch štúdiách sa potvrdil signifikantný 
vzostup BMD po prvom roku podávania bisfosfoná-
tov a tento trend sa udržal pri dvojročnom sledovaní.

Veľmi podobné výsledky priniesli štúdie 
Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trials (Z-Fast  
a ZO-Fast) (23), ktoré navyše porovnávali aj význam 
okamžitého podávania kyseliny zoledrónovej opro-
ti „oneskorenému“ podaniu (pri klinicky signifikant-
nom poklese BMD  alebo patologickej fraktúre) pri 
adjuvantnej liečbe letrozolom. Okamžité podanie 
udržalo hodnoty BMD efektívnejšie.

Všetky citované klinické štúdie potvrdili výz-
nam podávania bisfosfonátov (rizedronát, ibandro-
nát, kyselina zoledrónová) pri adjuvantnej liečbe 
IA pre udržanie, respektíve zmenšenie poklesu 
hodnôt BMD. Tento fakt sa však neprejavil na signi-
fikantnej redukcii fraktúr. Dôležité je, aby pacientky 
mali pri adjuvantnej liečbe  IA vyšetrovanú kostnú 
denzitu v ročnom intervale a pri už indikovanej 
antiresorpčnej liečbe v intervale dvoch rokov.

Príkladom možnosti podávania bisfosfo-
nátov v indikácii CTIBL sú indikácie podávania 
kyseliny zoledrónovej v USA:
	 	Prevencia kostnej straty postmenopauzál-

nych žien s BC pri liečbe AI
 – 4 mg i. v. každých 6 mesiacov (24)
	 	Prevencia kostnej straty mužov s PC pri lieč-

be ADT
 – 4 mg i. v. každý rok (25)  alebo 
 – 4 mg i. v. každé 3 mesiace 1 rok (26, 27)

Možnosti liečby CTIBL v SR
Takáto indikácia nie je spomenutá priamo 

v platnej kategorizácii (s výnimkou denosumabu 
– indikácia podávania pri úbytku kostnej hmoty 
v súvislosti s hormonálnou abláciou u mužov s kar-
cinómom prostaty pri denzitometricky zistenom 
T-skóre menšom ako –1,0 pri použití centrálnej den-
zitometrie DEXA), preto je možné využiť indikácie 
uvedené v zozname kategorizovaných liekov pri 
splnení uvedených indikačných obmedzení a spl-
není ďalších platných podmienok. V prílohe 1 je 
priložený zoznam v skrátenej a upravenej podobe.

Trvanie liečby
Klinické štúdie liečby osteoporózy postme-

nopauzálnych žien majú údaje aj o trvaní liečby 
alendronátom 10 rokov, liečba bola dobre tole-
rovaná a priniesla pozitívne výsledky na kostnú 
hustotu (28).

Príloha 1. Upravené a skrátené podľa platného zoznam kategorizovaných liekov 1. 8. 2013 – 31. 8. 
2013 podľa MZ SR (27)

M05BA04 Kyselina alendrónová p.o. 70 mg

Hradená liečba sa môže indikovať pri
a)  postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom 

ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA)
b)  osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití 

centrálnej denzitometrie DEXA)
c)  patologických zlomeninách z osteoporózy 

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol  
pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.  
Ďalšia liečba nie je hradená liečba, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí 
pokles kostnej denzity o viac, ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na  
denzitometrickom pracovisku. 
Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1 000 mg 
denne a vitamínu D.

M05BA06 Kyselina ibandrónová parent. sol.inj. 1mg/1ml

Hradená liečba sa môže indikovať pri
a)  postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom 

ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA)
b)  patologických zlomeninách z osteoporózy

M05BA06 Kyselina ibandrónová p.o. 150 mg 

Hradená liečba sa môže indikovať pri
a)  postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom 

ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrii DEXA)
b)  patologických zlomeninách z osteoporózy 

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol  
pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. 

M05BA07 Kyselina risedrónová p.o. 35 mg,

Kyselina risedrónová p.o. 75 mg 
Hradená liečba sa môže indikovať pri
a)  postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom 

ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA)
b)  osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití 

centrálnej denzitometrie DEXA)
c)  glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze (pri denzitometricky zistenom T-skóre  

menšom ako –2,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
d)  patologických zlomeninách z osteoporózy

M05BA08 Kyselina zoledrónová parent. 0,05 mg/ml 

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov
a)  pri postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre men-

šom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA)
b)  pri osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5  

pri použití centrálnej denzitometrie DEXA)
c)  pri patologických zlomeninách z osteoporózy
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Niektoré štúdie, kde sa podávali bisfosfonáty 
dlhšie ako 5 rokov, poukázali na zvýšené riziko 
atypických fraktúr stehnovej kosti  (29, 30).

Na druhej strane treba zdôrazniť, že riziko 
nebolo vysoké, v populačnej štúdii bolo abso-
lútne riziko 0,22 % do 2 rokov po zaradení star-
ších žien, ktoré dostávali bisfosfonáty najmenej  
5 rokov (31).

V klinických štúdiách s nádorovými ochore-
niami v adjuvantnej liečbe sa podávali bisfosfo-
náty najviac 3 – 5 rokov.

Toxicita
Najčastejšou toxicitou je „flu-like“ syndróm, 

predovšetkým slabosť, malátnosť, kostné, svalo-
vé a kĺbové bolesti, febrility, triaška, zimnica, po-
zornosť sa musí venovať renálnym parametrom, 
ktoré sa musia vyšetriť pred každým podaním 
bisfosfonátu, respektíve minimálne raz za 1 cyk-
lus pri podávaní s vyššou frekvenciou.

Najzávažnejšou toxicitou je bisfosfonátmi 
navodená osteonekróza čeľuste (osteonecro-
sis of the jaw – ONJ). Častejšia je pri dávkova-
cích schémach v liečbe a prevencii kostných 
metastáz. Nedávne údaje z  klinickej štúdie 
AZURE (Adjuvant Zoledronic Acid to Reduce 
Recurrence) (32) o incidencii ONJ 2. 1 % sú ne-
akceptovateľné pre adjuvantnú liečbu. Treba 
pripomenúť, že dávkovacia schéma kyseliny 
zoledrónovej bola intenzívnejšia ako napríklad 
v štúdii ABCSG-12 (Austrian Breast Cancer Study 
Group) (33), kde ONJ nezaznamenali. 

Riziko vzniku ONJ si vyžaduje urobiť všetky 
nevyhnutné invazívne stomatologické zákroky 
pred začiatkom liečby, poučiť pacientov o nevy-
hnutnosti zvýšenej hygieny dutiny ústnej a pri 
každom podozrení na incipientnú ONJ konzul-
tovať stomatológa orientovaného a skúseného 
v tejto problematike.

Protinádorový účinok 
bisfosfonátov

O možnom protinádorovom účinku bis-
fosfonátov sa vedie mnohoročná diskusia. 
Racionálnym zdrojom je ich mechamizmus 
účinku a pozorovania z predklinických experi-
mentálnych zdrojov (34).

Bisfosfonáty aj denosumab blokujú kostnú 
resorpciu inhibíciou rastových faktorov a sig-
nálnych cytokínov medzi tumorovými bunkami 
a kostnými bunkami v kostnom mikroprostredí. 
Súčasťou účinku je vplyv na „niche“ kmeňo-
vých buniek, priamy účinok na nádorové bunky 
a imunomodulačný efekt. Čoraz viac informácií 
sa objavuje o význame interakcie medzi disemi-
novanými tumorovými bunkami (DTCs), kostnou 

dreňou a rôznymi rastovými faktormi, ktoré pre-
biehajú v mikroprostredí kostnej drene a pred-
stavujú možný cieľ terapeutického pôsobenia 
bisfosfonátov a denosumabu (35).

Aj niektoré klinické štúdie ako napríklad 
ABCSG-12 alebo ZO-FAST (36)  dosiahli signifi-
kantné zlepšenie prežívania bez choroby (DFS-
disease free survival) pridaním kyseliny zoledró-
novej oproti placebu, nebol rozdiel v celkovom 
prežívaní. Iné štúdie (napríklad AZURE) tieto vý-
sledky nepotvrdili. Podávanie bisfosfonátov v in-
tencii zlepšenia protinádorového efektu liečby 
nie je v súčasnosti štandardné, i keď predstavuje 
atraktívny cieľ výskumu.

Odporúčania sledovania
Pacientky s včasným karcinómom prsníka 

liečené IA a aj ženy s predčasnou menopauzou 
navodenou protinádorovou liečbou majú mať 
vyšetrenie BMD pomocou DEXA denzitometrie 
pred začiatkom liečby IA a potom pravidelne 
podľa východiskového nálezu a liečby, minimál-
ne každé 2 roky (37, 38).

Pacienti s karcinómom prostaty s CTIBL a vy-
sokým rizikom fraktúr (podľa definície „National 
Osteoporosis Foundation“) majú mať vyšetrenie 
DEXA denzitometrie pred začiatkom ADT a ďal-
šie sledovanie podľa nálezu a liečby, minimálne 
každé 2 roky (39). 

Kostné metastázy
Kostné metastázy sú najčastejšími lokalitami 

metastatického postihnutia pri väčšine nádorov, 
a to predovšetkým tých, ktoré sa vyskytujú naj-
častejšie, respektíve veľmi často (karcinóm prs-
níka, pľúc, prostaty).

Najčastejšie je postihnutie kostí pri mno-
hopočetnom myelóme. Táto diagnóza nie je 
predmetom tohto článku, ktorý je venovaný 
bisfosfonátom pri solídnych nádoroch.

S výskytom kostných metastáz súvisí aj vý-
skyt závažných príhod súvisiacich so skeletom 
(skeletal related events). SREs sú definované ako:
	 	Patologické fraktúry
	 	Kompresia miechy
	 	Rádioterapia na postihnutú kosť
	 	Chirurgická liečba kostnej komplikácie

SREs sú časté v prípadoch pacientov s pokro-
čilými nádorovými ochoreniami, ktorí majú kostné 
metastázy. V prípadoch pokročilého karcinómu 
prsníka sa SREs do dvoch rokov vyskytnú až v 64 %  
a na jedného pacienta a jeden rok sa pozoruje 
priemerne 3. 70 SREs, pri pokročilom karcinóme 
prostaty je to v 46 % s priemerom 1. 47 SREs na 
jedného pacienta a jeden rok. Pacienti s kostnými 
metastázami majú nezriedka aj hyperkalciémiu, 

ktorá môže byť závažnou až život ohrozujúcou 
komplikáciou. V súčasnosti sa nezaraďuje medzi 
SRE. Samotné SRE sú závažnou komplikáciou, ale 
aj ich dôsledky sú významné. Môžu viesť k ob-
medzeniu až strate pohyblivosti, tým k strate se-
bestačnosti, často vyžadujú hospitalizáciu, resp. 
vedú k predĺženiu hospitalizácie, spôsobujú bolesti, 
predlžujú čas hojenia. SRE a ich následky zvyšujú 
náklady na zdravotnú starostlivosť, zhoršujú kvalitu 
života a zhoršujú prežívanie pacientov. Každá SRE 
výrazne zvyšuje riziko následnej SRE.

Mechanizmus vzniku kostných 
metastáz pri nádorových 
ochoreniach

Rozpad kosti v dôsledku metastatického po-
stihnutia je výsledkom bludného kruhu, v kto-
rom bunky tumoru a strómy tumoru produkujú 
množstvo faktorov (cytokínov, rastových faktorov) 
v dôsledku ktorých osteoblasty vo zvýšenej mie-
re tvoria ligand receptorového aktivátora nuk-
leárneho faktota kappa-B (RANK ligand). RANK 
ligand interaguje s receptorom RANK na povrchu 
prekurzorov osteoklastov a zrelých osteoklastov. 
Zvýšená aktivita osteoklastov vedie k zvýšenej 
resorpcii kosti a rozpadu kosti, v dôsledku čoho 
sa z matrixu uvoľňuje vápnik a rastové faktory, čo 
stimuluje ďalší rast nádoru a spätne podporuje 
osteoblasty k zvýšenej tvorbe RANK ligandu a roz-
padu kosti, čím sa bludný kruh uzatvára.

Možnosti liečby kostnej choroby 
pri nádorových ochoreniach

V liečbe a/alebo v prevencii kostných me-
tastáz pri nádorových ochoreniach používame 
antiresorpčnú liečbu bisfosfonátmi alebo biolo-
gickú liečbu denosumabom. Obe skupiny liekov 
patria medzi tie, ktoré znižujú kostnú resorpciu 
a vyrovnaním pomeru medzi spotrebou a no-
votvorbou kosti zvyšujú kostnú denzitu a tým 
zabraňujú vzniku patologických zlomenín.

Bisfosfonáty znižujú a odďaľujú výskyt ná-
sledných kostných príhod, znižujú bolesť a zlep-
šujú kvalitu života pacienta. 

Bisfosfonáty sú indikováné čo najskôr po 
diagnostikovaní kostných metastáz (osteolytic-
kých, osteoblastických alebo zmiešaných).

Riziko vzniku kostných príhod je trvalé, preto 
je indikované dlhohodobé podávanie bisfosfo-
nátov. Odporúča sa pokračovať v liečbe aj po 
vzniku následnej kostnej príhody. 

Všetci pacienti musia mať kompletné vyšet-
renie chrupu a dutiny ústnej a prípadné nevy-
hnutné dentálne zákroky musia byť vykonané 
pred začiatkom liečby bisfosfonátmi. V priebehu 
liečby je nevyhnutné udržiavanie nadštandar- 
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dnej orálnej hygieny. Odporúčajú sa pravidelné 
kontroly stomatológom, ktorý je oboznámený 
s problematikou podávania bisfosfonátov (40).

Nevyhnutné je aj pravidelne monitorovať 
obličkové funkcie (41). 

V ostatnom čase sa hromadia pozorovania 
a dôkazy, že kostné metastázy sú príčinou ďal-
šej diseminácie nádorového ochorenia a vedú 
k skráteniu prežívania pacientov. Rovnako aj pa-
tologické faktúry korelujú s redukciou prežívania 
pacientov s kostnými metastázami. 

Odporúčania pri pokročilom 
karcinóme prsníka s metastatickým 
postihnutím skeletu

Indikované sú preferenčne intravenózne bis-
fosfonáty (kyselina zoledrónová, pamidronát, 
ibandronát). V porovnávacích klinických štúdiách 
došlo k redukcii rizika vzniku ďalších kostných 
príhod aj riziku úmrtia pre kostné príhody pri 
porovnávaní účinnosti všetkých sledovaných 
bisfosfonátov v porovnaní s placebom (42).

Odporúčania pri karcinóme 
prostaty s metastatickým 
postihnutím skeletu

Kyselina zoledrónová je indikovaná ako liek 
voľby. V porovnávacích klinických štúdiách s ky-
selinou zoledrónovou došlo k redukcii rizika 
vzniku ďalších kostných príhod ako aj výskytu 
prvej kostnej príhody v porovnaní s placebom. 
Pri porovnávaní účinnosti ostatných sledova-
ných bisfosfonátov v porovnaní s placebom tie-
to výsledky neboli signifikantné. Veľký význam 
malo podávanie kyseliny zoledrónovej v liečbe 
a prevencii bolesti (43).

Ostatné solídne nádory 
s metastatickým postihnutím 
skeletu (karcinóm pľúc, karcinóm 
obličky a iné solídne nádory)

Kyselina zoledrónová je indikovaná u pa-
cientov s dobrým ECOG performance status  
≤ 2/ Karnofsky performance status ≥ 60 % (zvážiť 
celkový výkonnostný stav pacienta a očakávanú 
dĺžku prežívania) (44).

Kosti sú častým miestom vzniku metastáz aj 
pri renálnom karcinóme a iných karcinómoch. 
V porovnávacej klinickej štúdii s kyselinou zo-
ledrónovou proti placebu došlo k redukcii rizika 
vzniku ďalších kostných príhod (45).

Trvanie liečby bisfosfonátmi
Optimálne trvanie liečby bisfosfonátmi 

nie je známe. Liečba bisfosfonátom pri kost-
ných metastázach by mala trvať aspoň 2 roky, 

v liečbe sa odporúča pokračovať aj v prípade 
vzniku kostnej príhody a liečba by mala pokra-
čovať až do zistenia závažnej zmeny v celko-
vom výkonnostnom stave pacienta. Všeobecne 
v klinických štúdiách bola podávaná liečba 
v celkovom trvaní 2 roky. Takmer všetky od-
porúčania (ASCO, NCCN, ESMO) sa zhodujú, 
že rozhodnutie o pokračovaní v  liečbe nad  
2 roky by sa malo robiť na základe stavu základ-
ného ochorenia, prínosu liečby bisfosfonátmi 
a s ohľadom na toxicitu, predovšetkým riziko 
ONJ, ktoré sa zvyšuje s dĺžkou podávania a ku-
mulatívnou dávkou bisfosfonátov. Prebiehajú, 
respektíve boli nedávno ukončené štúdie, ktoré 
sa zaoberali dĺžkou liečby a možnou úpravou 
dávkovania.

V klinickej štúdii OPTIMIZE 2 pre pacientky 
s karcinómom prsníka podávali 1 rok kyselinu 
zoledrónovú v štandardnom mesačnom inter-
vale. Potom boli pacientky randomizované na 
ďalší rok liečby v mesačnom, respektíve 3-me-
sačnom intervale. 

V klinickej štúdii BISMARK zasa porovnávali 
4-týždňové dávkovanie a v druhom ramene  
v intervale podľa markerov kostného obratu 
(nízky obrat jedna dávka každých 15 alebo  
16 týždňov, stredný obrat 2 dávky v uvedenom 
intervale, s vysokým obratom každé 4 týždne). 

V klinickej štúdii CALGB 70604 randomizo-
vali pacientov s metastatickým karcinómom 
prsníka, prostaty alebo mnohopočetným 
myelómom na podávanie kyseliny zoledró-
novej v dávke 4 mg každé 4 alebo 12 týždňov 
a cieľom je porovnanie výskytu SREs po dvoch 
rokoch (46).

Výsledky uvedených klinických štúdií neboli 
doteraz publikované, preto nie je možné meniť 
štandardné odporúčania dávkovania a intervalu 
podávania.

Veľmi podobné postavenie a indikácie ako 
bisfosfonáty má denosumab. V klinických štú- 
diách potvrdil noninferioritu a v niektorých aj su-
perioritu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou. 
Tento článok sa venuje postaveniu bisfosfonátov, 
preto je denosumab spomínaný len okrajovo. 

Záver
Prognóza niektorých nádorových ochorení 

pri včasnom stanovení diagnózy je veľmi dobrá. 
Niektoré nádory majú závislosť od hormónov 
a/alebo sú liečené hormónovou manipuláciou. 
Preto je dôležité, aby sa na možnosť vzniku 
sekundárnej osteoporózy a tým riziko vzniku 
patologických fraktúr myslelo a títo pacienti 
boli vyšetrovaní, sledovaní a podľa potreby aj 
adekvátne liečení.
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