
 

20. október – Svetový deň osteoporózy 
 

Svetová nadácia osteoporózy (IOF) vyhlásila heslo na rok 2014: 

 

„Osteoporóza mužov!“ 

 

Aj mužom slabnú kosti. Najmä ak majú tráviace problémy, málo testosterónu, neznášajú laktózu 
alebo užívajú lieky na reumu či na ekzém. Muži tvoria 20% všetkých pacientov s diagnózou 
osteoporózy. Celkový výskyt osteoporózy je u mužov nižší, ale výskyt sekundárnej osteoporózy je 
u nich oveľa častejší ako u žien. Pre udržiavanie hustoty kostnej hmoty hrá v mužskom organizme 
dôležitú úlohu pohlavný hormón testosterón. Jeho hladina znižuje postupne s vekom, preto sa 
osteoporóza prejavuje u mužov  v podstatne vyššom veku, než u žien.  

 

Fakty o osteoporóze 

Osteoporóza je chronické ochorenie charakterizované úbytkom kostnej hmoty s následným 

zvýšeným rizikom zlomenín. Najčastejšie sa láme krček stehennej kosti, stavce a predlaktie. Toto 

ochorenie postihuje mužov aj ženy, ale až 80% z postihnutých sú ženy. Dôvodom môže byť fakt, že 

ženy majú vo všeobecnosti menšie kosti ako muži a ženy v menopauze strácajú ochranu estrogénu, 

ktorý je hlavným faktorom prispievajúcim k pevnosti kostí. Osteoporóza je typickou chorobou žien po 

menopauze a ľudí starších ako 65 rokov. 

Osteoporóza môže byť prítomná bez akýchkoľvek príznakov po celé desaťročia, pretože 

nespôsobuje žiadne symptómy, až pokiaľ nedôjde k zlomenine kostí. 

 

Ktoré faktory určujú pevnosť kostí? 

Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo, v ktorom počas života dochádza k neustálej 

obmene kostnej hmoty. Všeobecne platí, že čím vyššia je hustota kostného tkaniva, tým silnejšie sú 

kosti.  

Kostná hmota sa hromadí počas detstva a dosahuje vrchol zhruba vo veku 25 rokov. Hustota 

kostí sa potom udržiava po dobu asi 10 rokov. Po 35. roku života u oboch pohlaví ubúda 0,3% - 0,5% 

z kostnej hmoty ročne ako súčasť procesu starnutia.   

Estrogén je dôležitý pre udržanie hustoty kostí u žien. Pri poklese hladiny estrogénov po 

menopauze, sa zvýši strata kostnej denzity. Počas prvých piatich až 10 rokov po menopauze môžu 

ženy trpieť až 2% - 4%-ným úbytkom kostnej hmoty za rok! V momente, keď sa množstvo kostnej 

hmoty zníži pod hranicu zodpovedajúcu veku, nazývame tento stav rednutím kostí – osteoporózou. 
  

                                            Zdravá kosť       Osteoporóza 

                                        
 

Rizikové faktory osteoporózy: 

 pohlavie 

 pozitívna rodinná anamnéza (70% kostnej hmoty je daných geneticky; dcéra matky s 

osteoporózou má väčšiu pravdepodobnosť, že ochorie na túto chorobu) 

 fajčenie 

 nedostatok pohybovej aktivity 

 nízka hladina estrogénov u žien (po menopauze alebo po predčasnom odstránení vaječníkov) 

 nízka hladina testosterónu u mužov 

 chemoterapia 

 amenorea (strata menštruácie) 

 niektoré chronické ochorenia (zápalové reumatické choroby, och. tráviaceho traktu, obličiek...) 



 hypertyreóza 

 nedostatok vitamínu D 

 nízka konzumácia vápnika v strave 

 nadmerná konzumácia alkoholu 

 niektoré lieky (kortikoidy, heparín, antiepileptiká..) 

 

Ako zistím, či mám osteoporózu? 

Vyšetrenie prístrojom – denzitometrom – určí množstvo kostnej hmoty a zistí nebezpečenstvo 

vzniku osteoporózy alebo diagnostikuje už jej určitý stupeň. Vyšetrenie je bezbolestné, vykonáva sa v 

polohe poležiačky, trvá asi 20 minút a vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia 

(oveľa nižšou ako napr. pri snímke pľúc). 

 

PREVENCIA OSTEOPORÓZY 

- zmena životného štýlu: 

 cvičenie, 

 zanechanie fajčenia, 

 správna skladba stravy. 

 

Cvičenie - má širokú paletu priaznivých účinkov na zdravie. Avšak, samotné cvičenie nezvyšuje 

hustotu kostného tkaniva. Prínos cvičenia pri prevencii osteoporózy spočíva v zlepšení pohybovej 

koordinácie a zvyšovaní svalovej sily, čo vedie k nižšiemu riziku pádu. Dobre vyvinuté svalstvo, 

pohyblivé kĺby a „svalový korzet“ zmenšujú pravdepodobnosť vzniku zlomenín. 

Pozor: Je dôležité, vybrať si také cvičenie, ktoré nepoškodí už oslabené kosti. U pacientov nad 40 

rokov a u osôb s ochorením srdca, obezitou, diabetes mellitus a vysokým krvným tlakom, cvičenie 

predpisujú a sledujú lekári.  

 

Deti a mládež 

S prevenciu osteoporózy treba začať už v detstve a pokračovať s ňou v dorasteneckom veku. 

Cieľom je zvýšiť tvorbu kostnej masy, ktorá vrcholí okolo 25. roku života. Čím viac kostnej hmoty v 

mladosti, o to lepšie pre neskorší vek.  

  

Dospelí  

Pohyb v dospelosti by mal byť predovšetkým zameraný na udržiavanie 

dobrej fyzickej kondície pravidelným cvičením. 

 

Seniori 

Predstavujú najrizikovejšiu skupinu z viacerých dôvodov. Jedným je ich 

neochota k telesnej aktivite, strach z pádu a presvedčenie, že pohyb v ich 

veku nepotrebujú. Výskumné práce však dokazujú pravý opak. Primerané 

pravidelné cvičenie zreteľne prispieva k zníženiu tempa odbúravania kostnej hmoty.  

 

Zanechanie fajčenia - fajčenie balíka cigariet denne po celý dospelý život môže viesť k strate 5% -

10% kostnej hmoty. Fajčenie cigariet znižuje hladinu estrogénu a môže viesť k úbytku kostnej hmoty u 

žien pred menopauzou.  

 

Správna skladba stravy - zvýšenie príjmu potravín obsahujúcich vápnik (denná odporúčaná dávka 

predstavuje 800 – 1 200 mg kalcia, pričom napr. syr parmezán obsahuje v 100 g 1000 mg vápnika, 

eidam syr 700 mg, tvaroh 300 mg, jogurt 180 mg, mlieko 125 mg, mak 

1400 mg, sardinky 350 mg, lieskové orechy 300 mg na 100 g potraviny..). 

Ďalej je dôležitá celková správna skladba stravy so zachovaním správneho 

pomeru bielkovín (najmä živočíšnych), tukov i cukrov pri dostatočnej 

expozícii slnečnému žiareniu. 


