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Abstract
Osteoartróza patřı́ mezi nejčastějšı́ zdravotnı́ problémy. Léčba symptomů s dočasným účinkem a následná operace, jako jsou kloubnı́ náhrady
kyčle a kolene, je stále standarnı́m přı́stupem a jedinou možnostı́ pro většinu pacientů. Nicméně toto nenı́ řešenı́ problému pokud jde o funkčnost
kostry jako celku, tudı́ž většina pacientů trpı́ dlouhodobě v průběhu života. MBST- jaderná magneticko-rezonančnı́ terapie může být novou
variantou léčby jako doplněk a alternativa konvenčnı́ho přı́stupu. R� ada vědeckých studiı́ na úrovni buněčné kultury a na zvı́řecı́m modelu
potvrdila účinek MBST na proliferaci a životaschopnost chondrocytů, stejně jako na osteoblasty s následnou stimulacı́ regenerace chrupavky a
stimulacı́ tvorby kostı́, přičemž tyto studie zárověň prokázaly zcela zjevný účinek na úlevu od bolesti při osteoartróze. Zároveň vı́me, že
hodnocenı́ léčebného účinku u osteoartrózy, což se netýká pouze MBST ale léčby obecně, je skutečnost, že neexistuje žádný „in vivo“ měřitelný
parametr pro objektivnı́ posouzenı́ terapeutického úč inku.
Vě tš ina klinických studiı́ týkajı́cı́ch se hodnocenı́ léč ebného úč inku osteoartrózy je tedy založ ena na hodnocenı́ subjektivnı́ch parametrů , jako
jsou bolest a pohyblivost, což jsou parametry méně objektivnı́ dı́ky mož nému "placebo" efektu. Proto tato „kazuistika“, navzdory skutečnosti, že se
jedná o „psı́ přı́pad“ a pouze jeden přı́pad, lze považovat za cenný důkaz při hodnocenı́ terapeutického účinku MBST - jaderné magnetickorezonančnı́ terapie, a to z důvodu dlouhodobého sledovánı́ a skutečnosti, že u psů neexistuje žádný efekt „placebo“.
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Úvod
Osteoartritida patřı́ mezi nejčastějšı́ medicı́nské problémy.
Komplikace, jako je chronická bolest a zhoršená pohyblivost,
významně zhoršujı́ kvalitu života pacientů, ale také představujı́
velký problém v oblasti veřejného zdravı́. Po mnoho let byla
osteoartritida považována za důsledek přirozeného stárnutı́, léčba
byla symptomatická a prevence byla ignorována. Bohužel ani dnes
nenı́ situace o moc lepšı́. Symptomatická léčba s dočasným
účinkem je stále standardnı́m přı́stupem a ortopedická chirurgie,
jako je náhrada kyčle a kolena, je často pro mnoho pacientů
jedinou volbou. To však problém zcela nevyřešı́, pokud jde o
funkčnı́ schopnost kostry jako celku, takže většina pacientů v
průběhu života nadále trpı́. Přes nedávná významná zlepšenı́
znalostı́ o biologii kostry, které jasně ukazujı́ na význam prevence,
je tato stále zanedbávána, stejně jako vzdělávánı́ zaměřené na
zvýšenı́ o jejı́m povědomı́.
Určitým problémem při klinickém hodnocenı́ skeletu, zejména
při hodnocenı́ léčebného účinku, je skutečnost, že nenı́ možné
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měřit pevnost kostı́ nebo kvalitu osteoidů, jakož i kvalitu
chrupavky. Neexistuje tedy žádný „in vivo“ měřitelný parametr
pro objektivnı́ hodnocenı́ terapeutického účinku osteoartrózy
nebo osteoporózy. Většina klinického hodnocenı́ je tedy založena
na „náhradnı́ch“ parametrech nebo subjektivnı́ch parametrech,
kde nelze vyloučit „placebo efekt“. Z tohoto dů vodu lze
„kazuistiku“ mého psa Moro trpı́cı́ho po dlouhou dobu devı́ti let
tězk
̌ ou osteoartrózou v dů sledku dysplazie kyčle a úspěšně léčenou
MBST - nukleárnı́ magnetickou rezonancı́ považovat za cenný dů
kaz terapeutického účinku MBST, přestože jde pouze o jeden
přı́pad a jde o přı́pad psa. Je také dobře známo, že dysplazie kyčle
vždy způ sobuje tězk
̌ ou osteoartrózu, a to jak u psů , tak u lidı́.
Terapie nukleárnı́ magnetickou rezonancı́ vyvinutá v Německu a
patentovaná pod obchodnı́ značkou MBST, použı́vá dobře známou
technologii magnetické rezonance, o intenzitě pole ca. 0,4 do
militesla a frekvenci ca. 17 kilohertz.
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Navzdory skutečnosti, že MBST se použı́vá v klinické praxi
téměř dvacet let a že existujı́ kvalitnı́ vědecké a klinické důkazy o
terapeutickém účinku, MBST je stále málo známá a dosud se
nestala standardnı́ metodou v běžné klinické praxi. C� etné vědecké
studie o buněčné kultuře a zvı́řecı́m modelu potvrdily účinek
MBST na proliferaci a životaschopnost chondrocytů, jakož i
osteoblastů, s následnou stimulacı́ regenerace chrupavky a
stimulacı́ tvorby kostı́, zatı́mco klinické studie prokazujı́ účinky na
úlevu od bolesti při osteoartróze a snı́ženı́ zlomenin při
osteoporóze [1-14]. Bez ohledu na to jsou dlouhodobé následné
studie obzvláště důležité a hodnocenı́ terapeutického účinku u psů
je spolehlivějšı́ než u lidı́ kvůli skutečnosti, že u psů neexistuje
žádný placebo efekt.

Příběh Mora

Moro je belgický ovčák, Mallinois. Belgičtı́ ovčáci jsou známı́
jako policejnı́ psi, snadno se cvičı́ na různé úkoly. Jsou aktivnı́,
dokonalı́ hlı́dacı́ psi, velmi loajálnı́, ochrannı́, někdy tvrdohlavı́ a
fyzicky velmi schopnı́. Když bylo Morovi pět, začal tu a tam kulhat
na zadnı́ nohu. Poté, co nějakou dobu ležel, měl potı́že se postavit
na zadnı́ch nohách a vykazoval známky ztuhlosti v bocı́ch.
Největšı́m problémem byla chůze do schodů. Protože se jeho stav
v krátké době rychle zhoršoval, bylo provedeno RTG, které
potvrdilo dysplazi kyč le s tě žkou osteoartrózou, ač koli mu bylo
pouhých 5 let. Poté byl Moro léčen MBST - nukleárnı́ magnetickou
rezonancı́, programem pro osteoartrózu, upraveným pro použitı́
ve veterinárnı́ medicı́ně. Dva měsı́ce po prvnı́m léčebném cyklu v
délce 7 dnů nedošlo téměř ke zlepšenı́. Po třetı́m měsı́ci se však
stav Mora začal rychle zlepšovat. V přı́chozı́ch přı́padech týdnů
začal běžet a skákat, jako by dysplazie kyčle a těžká osteoartritida
nikdy nebyly diagnostikovány. Vypadalo to téměř neuvěřitelně.
Neměl žádný problém ani poté, co byl vystaven intenzivnı́ fyzické
aktivitě. Moro byl opět šťastný pes. Mohl opět provádět fyzické
činnosti, které pro něho před pár měsı́ci představovaly velký
problém a způsobovaly mu bolest.

Rok a půl po prvnı́m cyklu MBST se znovu začaly projevovat
známky zhoršenı́. Toto se očekávalo kvůli skutečnosti, že
dysplazie kyčle přetrvává jako trvalá přı́čina osteoartrózy. Ovšem
velmi brzy po opakovanı́ cyklu MBST Moro opět běhal bez
problémů . Od poč áteč nı́ diagnózy, kdy byla potvrzena dysplazie
kyč le a tě žká osteoartritida, uplynulo devě t let. Dnes je Morovi
čtrnáct let. Jednou ročně absolvuje léčbu MBST a naštěstı́ je stále
šťastným psem pohybujı́cı́m se bez bolesti a bez problémů, což
rozhodně nemůže být náhoda.

Diskuze

Přesto, že se jedná pouze o jeden přı́pad a že jde o „psı́ přı́pad“,
lze jej vzhledem k dlouhodobému sledovánı́ považovat za cenný
důkaz při hodnocenı́ terapeutického účinku MBST - jaderné

magnetické rezonance , a to s ohledem na skutečnost, že u psů
neexistuje „placebo efekt“. Pokd by se nejednalo o efekt účinku
terapie MBST, jak si tedy potom jinak vysvě tlit skuteč nost, ž e pes s
dyspláziı́ kyč le a následnou tě žkou chronickou osteoartrózou bez
bolesti bě há a ž ije normálnı́ ž ivot, a to i v pokroč ilém vě ku a po
dlouhých devı́ti letech od stanovenı́ diagnózy.
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