
Osteoporóza 

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom ubúda množstvo kostnej 

hmoty a vznikajú poruchy štruktúry kostí, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Preto 20. október 

bol stanovený ako svetový deň Osteoporózy, ktorý v roku 1997 vyhlásila britská Národná 

spoločnosť pre osteoporózu. Zameriava sa na zlepšenie zdravia kostí a prevenciu fraktúr 

,stavcov a  chrbtice. Od roku 1998 ho spoluorganizuje aj WHO a cieľom je informovať 

verejnosť o tomto ochorení. Podujatia na svetovej úrovni k tomuto dňu každoročne organizuje 

Medzinárodná nadácia pre osteoporózu. Orientuje ich pritom najmä na prevenciu, diagnózu a 

spôsoby liečby. Ochorenie najčastejšie vzniká z nedostatku látok, ktoré sú potrebné na stavbu 

kostí. Je to hlavne vápnik, fosfor a vitamín D. 

Kritickými obdobiami pre jej vznik sú najmä obdobia menopauzy a staroby. Vo svete trpí  

osteoporózou viac ako 200 miliónov ľudí. Na Slovensku je postihnutých okolo 400 tisíc ľudí, 

čo tvorí zhruba 7,5 % celkového obyvateľstva. Každé 3 sekundy si niekto zlomí kosť z 

dôvodu osteoporózy. Každá tretia žena a každý piaty muž nad 50 rokov má skúsenosť s 

osteoporotickou zlomeninou. Na následky zlomeniny krčka stehennej kosti zomrie viac žien 

ako na rakovinu vaječníkov, maternice a krčka maternice dohromady.  Riziko fraktúry u 

mužov je o 27 % vyššie ako riziko, že budú mať rakovinu prostaty. Odhaduje sa, že do roku 

2050 narastie počet zlomenín krčka bedrového kĺbu u mužov o 310 % a u žien o 240 %. 

Odhaduje sa, že 50 % ľudí, ktorí už mali jednu osteoporotickú zlomeninu, bude mať aj ďalšiu. 

Každý rok spôsobí osteoporóza vyše 9 miliónov zlomenín kostí. Zlomenina krčka stehennej 

kosti má až 24 % úmrtnosť v prvom roku od úrazu. Na obr.1 je znázornený bedrový kĺb, kde 

je znázornená zdravá štruktúra kosti a zároveň osteoporotická štruktúra kosti. 

 

obr.1 Bedrový kĺb - štruktúra kosti 



Nedostatkom pohybu dochádza k narušeniu výživy kostí a bez opakovaného zaťažovania 

kostí pohybom nedôjde k udržaniu a k výstavbe kostnej hmoty. 

Proces rednutia kostí môže začať aj v priebehu niektorých ochorení, ako sú napríklad: 

zápalové reumatické choroby, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítna žľaza, 

nadobličky…), ochorenia tráviaceho traktu, pečene, obličiek, nádorové ochorenia, stavy po 

operáciách žalúdka, vaječníkov a ďalšie. 

 Na vzniku  tohto ochorenia vplýva viacero faktorov. K ovplyvniteľným faktorom patria tzv. 

rizikové faktory životného štýlu : sedavý spôsob života, nadmerný stres, výživa, fajčenie, 

alkohol, kofeínové nápoje. K neovplyvniteľným faktorom patrí vek, pohlavie a genetická 

predispozícia. 

Prevencia osteoporózy : 

 zabezpečiť si výživnú stravu s dostatočným príjmom vápnika (zeleninu, ovocie, ryby, 

mäso, strukoviny, orechy, vajíčka, mliečne výrobky, mak, kapusta, mandle) 

 dbať na dostatočný príjem vitamínu D slnečným žiarením (približne 30 minútové 

slnenie rúk a nôh, alebo ramien a tváre stačí k vytvoreniu potrebnej dávky vitamínu D, 

v zime sa ale táto doba zdvojnásobí), stravou, vitamínovými prípravkami, vajíčkami, 

tučnými rybami alebo mliekom (najlepšie obohateným o vitamín D). 

 predchádzať podvýžive, najmä vplyvom drastických diét a porúch stravovania na 

organizmus 

 dbať na dostatočnú fyzickú aktivitu (pravidelne sa venujte fyzickej aktivite aspoň 30 

minút denne. Vhodná je rýchla chôdza doplnená o kompenzačné cvičenie (posilovacie 

a preťahovacie), odporúčaný počet krokov je 10 000 za deň. 

 vyhýbať sa fajčeniu, aj pasívnemu 

 vyhýbať sa nadmernému príjmu alkoholu 

HEPZaVkZ 

 

 

 


