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Osteoporóza je tichý zloděj, hlavně u žen 

 

Nedostatek pohybu, kouření, pití alkoholu nebo špatná strava urychlují nástup osteoporózy, varuje primář František 

Šenk z Osteologického centra při Nemocnici Havlíčkův Brod. 

 

 Co se přesně děje s tělem člověka, který má osteoporózu? 

 

Je to onemocnění skeletu, týká se všech kostí v těle. Jde o stav, kdy se zhoršuje kvalita a kvantita kostí. Struktura kostí 

je méně kvalitní než v mládí, proto mají tendenci se lámat i při malém traumatu. Pacient spadne ze stoje a zlomí si kyčel 

nebo obratel. 

 

Slyšela jsem, že se některým lidem zlomí kost i při kýchnutí. 

 

To se bavíme o extrémech, jde o nejtěžší fáze osteoporózy. Dalším příkladem je, když pacientka vylézá z vany a zlomí 

si žebro. 

 

V jaké fázi nemoci za vámi pacienti nejčastěji přicházejí? 

 

Máme dvě skupiny pacientů. Jedni jsou k nám posláni včas svým lékařem, který je léčí s jiným onemocněním. Takového 

pacienta změříme a třeba zjistíme, že to ještě není tak dramatické. Pozveme si ho na kontrolu za dva roky. Už ho ale 

máme v hledáčku. Nikdy se tedy nemusí dobrat těžké osteoporózy. 

 

Většina ale asi vyhledá lékaře pozdě. V jakém stavu je pak jejich kostra? 

 

Ano, bohužel, většina chodí, když už má velký problém. Pacientka měřila 170 centimetrů, najednou má 160 a diví se. 

Nebo je trápí bolesti zad, které mohou být způsobené tím, že měly zlomené obratle a ani o tom nevěděly. Ono to chvilku 

bolí, pak to přejde. O osteoporóze se říká, že je tichý zloděj kostí. 

 

Dá se říci, že je osteoporóza typicky stařeckou chorobou? 

 

Majoritně je to choroba starších žen po menopauze. Ne že by muži neměli mužskou menopauzu, mají, ale později, 

zhruba po 65. roku života. U žen přichází mezi 40. a 50. rokem. Bohužel tím, jak přibývá dalších chorob, jako třeba 

cukrovky, která je také rizikovým faktorem, setkáváme se i s daleko mladšími pacienty. 

 

Jak probíhá léčba, nebo spíše zpomalení nemoci? 

 

Léčbou se snažíme předcházet právě zlomeninám. Protože první zlomenina zvyšuje riziko další. Základem je vždy 

rentgen páteře. Zjišťujeme, jestli jsou obratle správně postavené a mají správný tvar. Pokud ne, jsou z nich například 

úzké placky. Vyšetříme také oblast bederní páteře a kyčelního kloubu – tedy krčku kosti stehenní, který se nejčastěji 

láme. Pak předloktí. V laboratoři pak ještě vyšetřujeme spoustu parametrů, jako hormony, vitamíny, vápník. 

 

Jaké léky, doplňky stravy pacient potřebuje? 

 

Základem je vápník a vitamin D. Jde o doplnění stravy. V našich klimatických podmínkách nejsme schopni dostatek 

vitaminu D ujíst. Nekonzumujeme pravidelně mořské ryby, korýše. A intenzita slunečního záření je u nás nižší než 

například ve Středomoří. K tomu přidáváme léky různých chemických složení, které zlepšují kostní hustotu. 

 

Jak by tedy měla konkrétně vypadat prevence? 

 

Ta by měla být na prvním místě. Bohužel si ale myslím, že v Česku do ní plátci péče vůbec neinvestují a osvěta je na 

velice mizerné úrovni. Měli bychom začít už od dětí. Do zhruba 25 let se vytváří maximální kostní hustota. Potom už ji 

jen ztrácíte. 

 

Velkým problémem obyvatelstva je kouření a pití alkoholu. Jakou roli hrají tyto dva zlozvyky? 

 

Když člověk brzy v mládí začne kouřit, pije alkohol, nechodí na slunce, nemá žádnou svalovou hmotu, konzumuje 

sycené nápoje, přehání to se solením, tak je dříve handicapovaný. Kuřačky si navíc způsobují dřívější menopauzu, 

protože kouření má negativní vliv na tvorbu estrogenu, který je chrání řadou rizik – i před osteoporózou. 


