
 
 
 
 

 

Ste v ohrození  ? 
 

Osteoporóza  
trápi najmä ženy v období po prechode, čo 
súvisí s úbytkom ženských pohlavných 
hormónov – estrogénov v organizme.  
 

Chcete vedieť, či neohrozuje aj  Vás ?  
 

O d p o v e d z t e   na nasledujúce otázky 
„áno“, alebo „nie“. 

1. Ste žena ? 
2. Máte viac ako 50 rokov ? 
3. Mali ste skorý nástup menopauzy            (pred 

45 rokom života) ? 
4. Mali ste poruchy menštruačného cyklu ? 
5. Utrpeli ste zlomeninu po 45.roku života ? 
6. Vyskytuje sa osteoporóza vo vašej rodine ? 
7. Chýbajú vo vašej strave mliečne výrobky ? 
8. Máte štíhliu a drobnú postavu ? 
9. Žijete sedavým spôsobom života ? 
10. Máte nedostatok pohybu ? 
11. Fajčíte ? 
12. Pijete viac ako dva poháre alkoholu denne ? 
13. Pijete často kávu ? 
14. Užívate glukokortikoidy ? 
 

- Ak ste  č a s t e j š i e  odpovedali 
„áno“ neznamená to ešte že trpíte 
osteoporózou. 

- V i a c odpovedí „áno“ ale naznačuje, 
že patríte k rizikovej skupine.  

- V  takomto prípade vyhľadajte svojho 
lekára. 
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- je ochorenie dospelých, podobne ako rachitída 
je ochorenie detí. Kosti strácajú soli vápnika 
a mäknú. Najčastejšie je postihnutá panva 
najmä preto, že nesie celú hmotnosť tela. 
Diagnóza sa stanovuje pomocou RTG snímok 
(Looser-Milkmanové čiary, zlomeniny, 
deformácie a pod.). 
Prejavuje sa bolesťami kostí, poťiažami pri 
chôdzi (symptóm malých krokov), znížením 
výšky (strata niekoľkých centimetrov), 
zlomeninami, deformáciami kostí, ale vyskytujú 
sa aj tráviace ťažkosti, podobne ako pri 
rachitíde. Liečba spočíva v podávaní D-
vitamínu, úprave stravy a správnej pohybovej 
liečbe. 

Osteoporóza 
je difúzne zrednutie  kostného tkaniva. Ochorenie sa 
zvyčajne prejavuje  po menopauze u žien, môže sa 
však vyskytnúť aj u starších mužov.  
Táto choroba sa pôvodne prejavovala častými 
bolesťami chrbtice, zlomeninami krčku stehennej 
kosti, alebo zápästia. Výrazná bolesť v chrbtici aj pri 
minimálnej námahe núti pacienta ležať v posteli. 
Zlomeniny môžu vzniknúť už pri jednoduchom úraze 
(napríklad pád). Pokles stavcov spôsobuje 
výraznejšie zakrivenie chrbta a úbytok niekoľkých 
centimetrov výšky.  

Tieto javy sa môžu sledovať pomocou RTG 
vyšetrení, ale existujú aj prístroje, ktorými je možné 
merať denzitu (hustotu) kostnej mineralizácie 
(bifotonická absorpciometria) a ktoré spresňujú 
stupeň osteoporózy, ako aj riziko zlomeniny.  
Zvýšený výskyt  ochorenia u žien po menopauze 
(jedna žena zo štyroch) poukazuje na potrebu 
preventívnej substitučnej hormonálnej liečby. 
Spomedzi všetkých liečebných možností je 
najvhodnejšia , ale iba malá časť žien ju berie do 
úvahy. Ponúkajú sa rôzne spôsoby liečby, napr.  
hormonálne a antireumatická, stabilizovať straty 
minerálov, v lepšom prípade čiastočne upraviť 
stavbu kosti  (mineralizácia). 
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