
20. október – Svetový deň osteoporózy  

  
 

20. október je Svetový deň osteoporózy a lekári po celom svete apelujú na ľudí,  

aby nepodceňovali prevenciu. 

Osteoporóza - systémové ochorenie skeletu (kostry), definované ako zníženie obsahu kostnej 

hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť,  

čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze. Stráca sa hlavne 

špongiovitá  trámcovitá kosť, vznikajú väčšie dutiny. 

Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi 

každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To predstavuje asi 6 – 8 % populácie.  

Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a 

stehennej kosti. Najobávanejšou zlomeninou je zlomenina krčka stehennej kosti. 

Osteopénia je predstupeň osteoporózy. Nie je ochorením, nevyžaduje liečbu, je rizikovým 

faktorom osteoporózy v budúcnosti. 

Kosť je živé tkanivo, ktoré sa počas života stále obmieňa. Prebiehajú v nej neustále 2 procesy- 

odbúravanie a novotvorba. Novotvorba prebieha len do 35.  roku života. Po tomto veku 

kostná hmota z tela človeka už len ubúda. 

Vzniká pri nerovnováhe medzi osteorezorpciou (t.j. odbúravaním starej kosti činnosťou 

osteoklastov) a osteoformáciou (t.j. tvorbou novej organickej matrix aktivovanými 

osteoblastmi a jej následnou mineralizáciou, t.j. impregnáciou kostným minerálom – 

vápnikom a fosforom).  



Osteoporózu delíme na:    

 

Primárnu: 
- postmenopauzovú osteoporózu 

 6 až 8 rokov po prechode zvýši sa činnosť osteoklastov (bunky, odbúravajúce staršie kostné 

tkanivo) 

- stareckú ( vyšší vek – u mužov i žien okolo 60-65rokov ) 

 

Sekundárnu: Osteoporóza býva aj dôsledkom iných ochorení, a to hlavne 

endokrinologických (poruchy prištítnych teliesok, štítnej žľazy, nadobličiek, pohlavných 

žliaz, cukrovka I. typu), nefrologické (porucha funkcie obličiek), gastroenterologické 

(ochorenia žalúdka, čriev, pečene a žlčníka), chronické zápalové choroby, stav  

po transplantáciách, nádorové ochorenia. Osteoporózu môžu podporovať aj niektoré lieky.  

Rizikové faktory osteoporózy, ktoré nemôžeme ovplyvniť: 
 
 vek 

 ženské pohlavie 

 genetická predispozícia  

 predchádzajúce zlomeniny  

 rasa a etnický pôvod (osteoporóza je rozšírená najmä v európskej a v severoamerickej 

populácii) 

 menopauza a hysterektómia (úbytok estrogénu nastupujúci po menopauze a hysterektómii 

spôsobuje prudké zmeny v štruktúre kostí) 

 primárny a sekundárny hypogonádizmus, teda nedostatok pohlavných hormónov 

(ženských aj mužských) 

 

 

 



Rizikové faktory osteoporózy , ktoré môžeme ovplyvniť, sú: 

 alkohol, 
 fajčenie, 

 nedostatočná výživa, 

 nedostatok pohybu, 

 nízky príjem vápnika v strave, 

 nedostatok vitamínu D, 

 časté pády. 

 

Diagnostika: 

Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. Meria stupeň absorpcie RTG lúčov  

po prechode kostným tkanivom. 

Laboratórne vyšetrenia 

Pri diagnostike osteoporózy sú potrebné hlavne biochemické vyšetrenia krvi a moču, ktoré sú 

zamerane na metabolizmus vápnika a fosforu, ako aj na tvorbu a odbúravanie kostnej hmoty.  

Prevencia: 

V prevencii osteoporózy je na prvom mieste pravidelný pohyb, prípadne pravidelné 

cvičenie, ktoré je veľmi dôležité pre celkové zdravie. Pohyb-chôdza vo všeobecnosti zvyšuje 

kostnú denzitu. 

Dôležité je  obdobie rastu kosti, t.j. obdobie detstva a rannej dospelosti. Jej cieľom je 

nadobudnúť do najväčšie množstvo kostnej hmoty. 

Základom správnej výživy pri osteoporóze je jednak dostatočný príjem látok potrebných na 

stavbu kostí (vápnik, vitamín D, fosfor, horčík, vitamíny C a K, stopové prvky- stroncium, 

bor,..) a jednak obmedzenie, či dokonca vylúčenie látok, ktoré kostné tkanivo priamo, alebo 

nepriamo poškodzujú (sodík, hliník, kadmium, olovo a pod.) 

Dôležité je prestať fajčiť, obmedziť konzumáciu alkoholu a nadmerného množstva 

zrnkovej kávy.  

Patrí sme aj liečba vyvolávajúcich ochorení (ochorenia štítnej žľazy, prištítnych teliesok, 

cukrovky, ochorení tráviaceho a vylučovacieho systému ). 

 

Zdroje:  

www.osteoporoza.sk  

Vypracovalo : Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 


