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Úvod 

Téma absolventské práce, které jsem si zvolila, má název Prevence a léčba 

osteoporózy. Vybrala jsem si toto téma s ohledem na povahu mého nynějšího 

povolání, pracuji jako masérka. Mými častými klientkami jsou ženy, kterých se riziko 

vzniku a rozvoje onemocnění osteoporózou vzhledem k pohlaví a věku týká. Díky 

získaným poznatkům budu moci také ovlivnit stav primární prevence u ohrožené 

skupiny populace při mé budoucí práci farmaceutické asistentky. 

Teoretická část práce pojednává o anatomii kostí (klasifikace a funkce, vývoj 

kostí – osteogeneze, osifikace a přestavba kostí, chemické složení kostní tkáně), dále 

fyziologii a patofyziologii, dále jsou zmíněny příčiny osteoporózy, možnosti prevence, 

diagnostika, léčba. Samostatná část je věnována léčbě následků onemocnění 

(zlomeniny). Patofyziologie je zaměřena na popis osteoporózy primární (idiopatické, 

postmenopauzální a senilní) a sekundární osteoporózy (vzniklé na základě onemocnění 

nebo jako důsledek podávání léčiv). Významná část práce je zaměřena na primární 

prevenci osteoporózy a rizikové faktory.  

Myslím si, že povědomí o prevenci osteoporózy je v dnešní době výrazně lepší 

než v minulosti. K ověření této skutečnosti využívám v praktické části absolventské 

práce průzkum provedený formou dotazníků. Cílem bylo získat informace 

o respondentkách, o jejich životosprávě, informovanosti o nemoci a povědomí  

o možnostech primární prevence. 

Výstupem praktické části absolventské práce je zhodnocení souvislosti primární 

prevence a životosprávy ve vztahu k informovanosti žen o možnostech primární 

prevence a jejich reálným přístupem. 
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1 Cíl 

Zmapovat stav životosprávy ve vztahu k primární prevenci osteoporózy u žen 

nad 30 let. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie kostí 

2.1.1 Stavba kostí a jejich klasifikace  

Kostra neboli skelet (z řeckého skeleton) je tvořena soustavou jednotlivých kostí 

(kost latinsky os). Bylo pojmenováno 206 kostí, ty jsou funkčně dokonale spojeny. Jsou 

lehké, ale silné, uzpůsobené k pohybu, ochraně vnitřních orgánů a motorice. Kostra je 

jako funkční celek složena z kostí, kloubů, chrupavek a vazů. Klouby (kloub latinsky 

articulatio) spolu s chrupavkami spojují jednotlivé kosti a umožňují tělu pohyb. Vazy 

kosti spojují a současně jim zajišťují stabilitu. Kost je tvořena několika tkáněmi, a proto 

je také považována za orgán. Hlavní tkání je tkáň kostní. Dále je zde tkáň nervová, tkáň 

krevní a epiteliální. Většina kostí v těle se skládá z vnější hutné vrstvy nazývané 

kompaktní kostí (kompakta) a vnější porézní – houbovité kosti (spongiózní). Kompakta 

je hladká a pevná, kost houbovitá je tvořena kostními trámečky. Uvnitř sítě z kostních 

trámců a dřeňové dutiny dlouhých kostí se nachází v mládí červená, v pozdějším věku 

i žlutá kostní dřeň. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

Klasifikace kostí. Kostra je tvořena kostmi různých velikostí a tvarů. To zajišťuje 

jejich dokonalou funkci. Některé musí odolávat tlaku i velké hmotnosti, ostatní mají 

tvar drobnější a slouží k jemné motorice. Kost lebeční má funkci ochrannou. Podle 

tvaru je dělíme: kosti dlouhé, krátké, ploché a kosti nepravidelné. Dlouhé kosti mají 

podlouhlý tvar (např. kost stehenní nebo kosti prstů ruky) a skládají se ze střední části 

(diafýzy) a dvou koncových částí (epifýz). Krátké kosti, například zápěstní kůstky mají 

tvar krychle. Kosti, které jsou ploché (lopatka) nebo ploché úzké a dlouhé (žebra) 

a ploché a tvarované (lebka) se nazývají kostmi plochými. Posledním druhem kostí jsou 

kosti nepravidelné, které mají různý tvar, příkladem je kost kyčelní s kyčelní jámou pro 

kloub a těla obratlů chránící míchu před nárazy. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

Mikroskopická struktura kosti. Pojivová tkáň kosti se skládá z buněk 

oddělených mezibuněčnou hmotou. Obsahuje kromě kolagenních vláken a základního 

matrixu minerální soli a tkáňový mok. 
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Kompaktní kost. Strukturní částí kompaktní hutné kosti je osteon neboli 

Haversův systém. Osteon je složen z trubiček neboli lamel (malé destičky z kolagenních 

vláken). Jeho funkcí je odolávat tlaku vyvíjenou při zátěži na kost. Osteonem probíhá 

centrální kanálek. V hutné kosti se nalézají krevní a lymfatické cévy a nervy. Dále jsou 

v kompaktní kosti pronikající Volkmannovy kanálky, spojující krevní a nervové zásobení 

okostice s vnitřkem kosti až do dřeňové dutiny. Zralé kostní buňky nazývané osteocyty 

mají pavoukovitý tvar (tělo=lakuna, nohy=canaliculi). Jejich spojením je zajištěno 

proudění živin z buňky do buňky, protože samotná kostní hmota je příliš pevná 

a nemohla by sloužit pro transport živin. Funkcí osteocytů je udržování kostní hmoty 

tzn. neustálá tvorba a odbourávání. 

Houbovitá kost. Je složena z trámců, které obsahují lamely a osteocyty. 

Neobsahují však osteony ani cévy. Osteocyty získávají výživu z kapilár v endoostu, který 

je na povrchu houbovité kosti. 

Okostice. Další strukturní část kosti je okostice. Je to membrána pokrývající 

povrch kosti, kromě chrupavčitých částí na epifýzách a nazýváme ji periostem. Skládá 

se ze dvou částí, povrchové vrstvy kolagenního vaziva, která odolává tlaku na kost (při 

ohýbání a druhé vrstvy v kontaktu s hutnou kostí) a hluboké vrstvy, kde se tvoří 

přetvářející buňky (osteoblasty a osteoklasty). Okostice je dobře zásobena krví a nervy, 

a proto při zlomeninách kostí dochází k silnému krvácení a bolestem. Okostice je 

uchycena ke kosti Sharpeyovými vlákny. Na okostici se upínají také šlachy a vazy 

a Sharpeyova vlákna jsou zde také hustě zastoupena. Vnitřní povrch kosti pokrývá tenčí 

membrána pojivové tkáně endoost. Jeho funkcí je krytí trámců houbovité kosti 

a vystýlání centrálních kanálků osteonů (Haversův systém – viz Kompaktní kost). 

Obsahuje také osteoblasty a osteoklasty. 

Struktura dlouhé kosti. Dlouhé kosti mají až na výjimky základní strukturu 

skládající se z diafýzy a dvou epifýz. Diafýza tvoří střední osovou část dlouhé kosti a je 

zakončena epifýzami. Epifýzy jsou v průměru větší než diafýza a jsou pokryté kloubní 

chrupavkou a spojeny s dalšími kostmi přes kloubní zařízení. V dospělosti se nachází 
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mezi diafýzou a epifýzou tzv. epifyzodiafyzární linie, které jsou pozůstatkem hyalinní 

chrupavky z dětství.  

Cévní zásobení dlouhé kosti. Kost je velice hojně zásobena cévami 

(vaskularizována). Ve skeletu se nachází 3 – 11 % krve z celkového objemu.  Diafýza, její 

kompakta i houbovitá kost a dřeň, je vyživována tepnami a vyživovacími žilami. Epifýza 

je vyživována  epifyzárními tepnami a žílami. Ve středu kostní diafýzy se nachází 

dřeňová dutina. Je vyplněna žlutou kostní dření.  

Obr. č. 1 Stavba dlouhé kosti [ZDROJ: http://vyuka.zsjarose.cz] 

 

Struktura krátké, nepravidelné a ploché kosti. Tyto kosti obsahují kompaktu, 

houbovitou kost, okostici a endoost, diafýza chybí, protože nemají válcovitý tvar. Mezi 

trámci houbovité kosti se nalézá také kostní dřeň, není zde dřeňová dutina. Houbovité 

kosti u plochých kostí lebky se říká diploe. 

2.1.2 Chemické složení kostní tkáně 

Kostní tkáň je složena z části organické a anorganické. Buňky, vlákna a matrix 

představují organickou složku – asi 35% tkáňové hmoty. Nejvíce je zastoupen kolagen, 

ten umožňuje kosti odolávat tahu a zkrutu, tj. zajišťuje pevnost kosti. Zbývajících 65% 

kostní hmoty tvoří neorganická složka hydroxyapatit – přirozená forma vápníku 

a fosforu, zejména ve tvaru sloučeniny fosforečnanu vápenatého. Jako malé krystalky 

se nacházejí mezi, ale i v kolagenových vláknech mezibuněčné hmoty. Minerály ve 

tvaru krystalů v kosti poskytují kosti důležitou oporu – tvrdost kosti. Odolávají tak také 
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tlaku z vnějšku. Vyvážená kombinace organické a anorganické části poskytuje kostem 

velkou odolnost a sílu. [MARIEB, MALLANT, 2005]  

2.1.3 Osteogeneze, osifikace kostí 

Vývoj kostí neboli osteogeneze je započat v embryonálním stadiu, dále probíhá 

v dětství a dospívání spolu s růstem celého skeletu. V dospělosti probíhá v pomalejším 

tempu jako součást přestavby kostí, ke které dochází během života jedince neustále. 

Kostní tkáň se objevuje v 8. týdnu vývoje embrya, do té doby tvořené hyalinní 

chrupavkou a mezenchymovými membránami. Z mezenchymové membrány se 

v průběhu desmogenní (intramembránové) osifikace vyvíjí tzv. membránové kosti. 

Většina ostatních kostí se vyvíjí v průběhu enchondrální (chondrogenní) osifikace 

nahrazením částí hyalinní chrupavky. Mezi membránové kosti patří většina kostí 

lebečních a kost klíční. Ostatní kosti našeho těla jsou kosti enchondrální – chrupavčité. 

 

Průběh osifikace desmogenní – intramembránové: 

 vznik osteoblastů z buněk uvnitř mezenchymové membrány 

 tvorba organické části kostní hmoty – osteoidů (lat. kosti podobný) 

 mineralizace vzniklé kostní hmoty 

 vznik osteocytů – osteoblasty obalené vlastní hmotou 

 nově vzniklá kostní vláknitá tkáň se tvoří mezi krevními cévami a má síťovité 

uspořádání trámců, neobsahuje lamely, které se nacházejí až v dospělé 

houbovité kosti 

 vývoj okostice na vnější straně membránové kosti 

 vznik ploché kosti podpořené růstem periferních trámců 

 tvorba vrstvy kompaktní kosti, odlišení trámců ve středu membránové kosti 

a vznik kosti houbovité 

 

Průběh osifikace enchondrální: 

 tvorba kostní tkáně z hyalinní chrupavky 

 probíhá od 8. týdne embryonálního vývoje do rané dospělosti 
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 růst kosti do šířky tzv. apoziční růst je přidávání kostní tkáně – osteoblastů na 

zevní povrch diafýzy a současné odstraňování kosti v endosteu z vnitřního 

povrchu diafýzy osteoklasty   

 růst kosti do délky je ukládání osteoblastů v nově vzniklé okostici jako prstence 

kostní tkáně okolo diafýzy 

 kalcifikace neboli zvápenatění chrupavky ve střední části diafýzy 

 prostupováním pupenů okostice do diafýzy vznikají první kostní trámce a to v 3. 

měsíci embryonálního vývoje 

 vznik houbovité kosti v diafýze 

 od třetího měsíce vývoje plodu tvorba primárního osifikačního centra v diafýze 

(tvorba kostní tkáně) a v období před a po porodu vznik sekundárních 

osifikačních center v epifýzách (kalcifikace chrupavky a tvorba kostní tkáně) 

 hyalinní chrupavka zůstává po vzniku sekundárního centra jen na dvou místech. 

Na povrchu epifýz, kde tvoří kloubní chrupavku a mezi diafýzou a epifýzou, kde 

tvoří epifýzodiafyzární ploténku neboli růstovou chrupavku, zodpovědnou 

v průběhu růstu za prodlužování kostí. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

 

2.2 Fyziologie 

2.2.1 Růst kostí 

V prenatálním stadiu a u novorozenců je chrupavka přizpůsobena velmi 

rychlému a efektivnímu růstu. Díky chondroblastům a buňkám chrupavky dochází 

k celkovému prodlužování dlouhých kostí, kostní tkáň v okolní hmotě kalcifikuje, 

vznikají špičaté výběžky tzv. spikule. Ty jsou částečně narušovány osteoklasty  

a překryty kostní tkání pomocí osteoblastů. Růst kosti zajišťuje hyalinní chrupavka, 

kterou postupně nahrazuje kostní tkáň.  

V dětství a dospívání se enchondrální kosti pomocí růstu epifyzárních plotének 

prodlužují a když je adolescence téměř ukončena, epifyzární ploténka se zúží, protože 

chondroblasty epyfizární ploténky se přestanou dělit. Růst chrupavky se zastaví  a ta je 

nahrazena kostní tkání. Růst dlouhých kostí našeho těla se zastaví, když se epifyzární 



12 
 

a diafyzální části kosti spojí a dojde k uzavření  epifýzodiafyzárních plotének. Potom již 

kost nemůže růst do délky.  U žen k tomuto uzavření dochází kolem 18. roku a u mužů 

21. roku života.  

Na rozdíl od růstu a vývoje dlouhých kostí se ostatní enchondrální kosti vyvíjejí 

buď z jednoho osifikačního centra například zápěstní kůstky, nebo z několika od sebe 

se lišících osifikačních center jako například obratle a kyčelní kost. 

Růst kostí je ovlivňován některými hormony endokrinního systému našeho těla. 

Patří k nim růstový hormon neboli somatotropní (STH). Jeho sekrece je řízena 

z hypotalamu a stimuluje kromě jiného růst pojivové tkáně, chrupavek, kostí a svalů. 

Hormony štítné žlázy thyroxin (T4) a trijodthyronin (T3) stimulují proteosyntézu a růst. 

Dále do děje zasahují pohlavní hormony – estrogeny a androgeny. Ty podporují 

v dospívání růst kostí a poté se podílí na impulzu k uzavření epifýzodiafyzárních 

chrupavek, tedy k zastavení růstu. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

2.2.2 Přestavba kostí 

Během našeho života dochází k neustálé přestavbě, přetváření a nahrazování 

kostní tkáně, uvolňování a vstřebávání vápníku (až 0,5 g Ca+  denně). Každých deset let 

dojde k přestavění kosti kompaktní a 3 – 4 roky kosti houbovité.  

V dospělosti je kost přestavována pomocí přetvářecích jednotek osteoblastů, 

které kost dostavují a osteoklastů, které kost naopak odbourávají. Proces výstavby 

a odbourávání kostní tkáně probíhá současně, a proto u dospělého zdravého člověka 

zůstává hmotnost kosti stejná. U některých kostí dochází k rychlejší náhradě, například 

u distální části stehenní kosti (5 – 6 měsíců). 

Osteoblast zajišťující tvorbu kosti je polokulovitá buňka s krátkými výběžky. 

Osteoblasty vznikají z mezenchymových kmenových buněk pojivové tkáně kostní 

dřeně. Buňka na povrchu kosti ukládá organický osteoid, ve kterém krystalizují soli 

vápníku. 

Osteoklast, pocházející z nevyzrálých krvetvorných kmenových buněk 

a zajišťující odbourávání kosti neboli vstřebávání, je mnohojaderná buňka. Ta se 

nachází v jamkách povrchu kosti a narušuje tuto kostní tkáň. Membrána osteoklastu 
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uvolňuje koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, která rozpouští minerální složku 

kostní hmoty. Do krevního řečiště se tak dostávají ionty vápníku Ca2+  a ionty 

fosforečnanu PO4
3-. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

Kosti jsou přestavovány z důvodu udržení stabilní koncentrace vápníkových 

iontů a iontů fosforečnanu v tělesných tekutinách. Při poklesu koncentrace Ca2+ 

příštítná tělíska uvolňují hormon parathormon (PTH), dochází ke stimulaci osteoklastů, 

rozrušení kosti a následné uvolnění kalcia z kosti do krve. Tento hormon má také vliv 

na přeměnu vitaminu D na aktivní formu v ledvinách. Sekrece parathormonu je řízena 

jednoduchou zpětnou vazbou podle kalcémie (tzn. hladiny Ca2+ v krvi). [ROKYTA, 2008] 

Kosti jsou dále přestavovány i z důvodu mechanických vlivů – tlak vytvářený 

okolními strukturami (tj. svaly a tkáně). Osteony kompaktní kosti a trámce kosti 

houbovité jsou stále nahrazovány novými, aby byly odolné okolním podmínkám. To 

vysvětluje, proč onemocněním osteoporózou trpí zvláště subtilní lidé. Kost roste tedy 

do šířky a zvětšuje svou hmotnost při působení vnějších sil například při chůzi, cvičení 

a další fyzické námaze, kdy se aktivně zapojují svaly našeho těla. V důsledku nečinnosti 

svalů, kdy nepůsobí mechanické síly na kostní tkáň, dochází k jejímu řídnutí 

a atrofování svalové tkáně. To můžeme pozorovat výrazně u pacientů upoutaných na 

lůžko, kde k ochabnutí svalové tkáně a následné oslabení tkáně kostní dochází 

poměrně brzy. [MARIEB, MALLANT, 2005] 

2.2.3 Funkce kostí  

Kosterní systém má několik základních funkcí – umožňuje tělu pohyb, poskytuje 

oporu svalům, ochranu orgánům, je místem hemopoezy a zásobníkem minerálů.   

Kostra nese celou váhu těla a díky svalům upnutým ke kostem šlachami 

umožňuje pohyb těla, jeho částí a použití kostí jako páky k pohybu. Uspořádání kostí 

a pojivových struktur umožňuje tělu vykonávat rozličné činnosti. Od pohybů většího 

rozsahu a síly jako běhu, chůze, boje, zvedání a přemisťování předmětů až po jemnější 

motoriku a drobnější pohyby (uchopování menších předmětů prsty, žvýkání a dýchání). 

Dolní končetiny složí jako podpěra trupu.  
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Na kost působí velké množství sil, musí odolávat tlaku, který vytváří svaly a váha 

těla. Na většinu kostí působí intenzita mimo jejich střed, jsou tak vystaveny velkému 

napětí. Na jedné straně je kost zatížená tlakem a na druhé tahem, přičemž největší 

stlačení a tah je na vnější straně kosti. Tady se proto vyskytuje pevná kompaktní kost, 

schopná silám odolávat. Ve střední části kosti se síly anulují, což způsobí menší napětí, 

a proto zde stačí strukturně slabší houbovitá kost. Má funkci mostních pilířů a slouží 

též k odlehčení kostní tkáně a je zde prostor pro dřeňovou dutinu.  Naše kostra je 

vytvořena tak, abychom ji mohli plně a dokonale využít k životu. Z výše uvedených 

nároků na kost je logicky důležité, aby kost byla odolná a dostatečně vyživovaná. 

[MARIEB, MALLANT, 2005] 

Kostní tkáň je tvrdá a pevná a tak další její funkcí je poskytování opory pro 

svalstvo a ochrany životně důležitých orgánů. V hrudním kostěném koši jsou uloženy 

plíce, srdce a částečně ledviny a játra. Pánevní dno ve tvaru misky poskytuje ochranu 

reprodukčním a vylučovacím orgánům. Lebka chrání před nárazy a poraněním mozek 

a páteřní obratle pečují o ochranu míchy. V neposlední řadě funguje kostní tkáň jako 

zásobník minerálních látek, zvláště vápníku, fosforu, a také jako důležitý orgán 

krvetvorby. V kostní tkáni uložené prvky jsou do krve uvolňovány jako ionty a odtud 

putují na místo potřeby. Tuto funkci zajišťuje endokrinní systém, štítná žláza – hormon 

kalcitonin (CT) – snižuje hladinu vápníku v krvi a příštítná tělíska uvolňují hormon – 

parathormon (PTH), který naopak rychle zvyšuje hladinu vápníku v krvi. Krvetvorba je 

další důležitou funkcí kostí. Krvetvorba neboli hemopoeza je vývoj, množení, zrání 

krevních buněk a následné uvolňování do krevního oběhu. Kostní dřeň je po narození 

fyziologickým místem hemopoezy. V dětství je červená krvetvorná kostní dřeň ve 

většině kostí a v dospělosti jen v některých (hrudní a pánevní kost) a ostatní se mění na 

žlutou tukovou dřeň. [ROKYTA, 2008]  
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2.3 Patofyziologie 

2.3.1 Choroby kostí 

Choroby kostní tkáně rozdělujeme na: 

 vrozené, 

 dědičné, 

 získané. 

Mezi vrozená postižení kostí patří achondroplazie, jako porucha vývoje 

chrupavky v růstové ploténce. Kost v dospělosti nedorůstá normální velikosti a stav se 

nazývá disproporcionální trpaslictví. 

Dědičným onemocněním je osteogenesis imperfecta neboli nemoc křehkých 

kostí, kde dochází k patologickému vývoji kolagenu se zvýšenou lomivostí kostí. 

Do skupiny získaných metabolických onemocnění kostní tkáně patří 

osteoporóza. Mezi další získané choroby kostí řadíme záněty kostí (osteomyelitida), 

Pagetovu nemoc (osteitis deformans), nádory kostí, osteomalacii (měknutí kostí) 

a křivici (rachitis). Poslední dvě uvedená onemocnění, vznikají v důsledku špatné 

mineralizace. Kosti měknou a deformují se. Příčinou bývá nedostatečný přísun 

vitaminu D. 

Osteomyelitida je zánět kompaktní kosti a kostní dřeně. Může jít o akutní, 

chronický nebo tuberkulózní stav.  

Osteitis deformans se vyskytuje převážně u seniorů, vyznačuje se chaotickou 

přestavbou kosti a sklonu k frakturám.  

Nádory kostí mohou být benigní nebo maligní. Nezhoubné benigní nádory 

osteomy jsou méně závažné, jde o osteoblastomy, chondromy, chondroblastomy 

a zvláštní druh obrovsko-buněčného nádoru. Velký počet zhoubných nádorů v těle 

metastazuje právě do kostní tkáně a vytváří zhoubné nádory – osteosarkomy nebo 

chondrosarkomy. [MAČAK, MAČÁKOVÁ, 2004] 
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2.4 Osteoporóza  

2.4.1 Osteoporóza – obecně 

Kostní tkáň během života prochází neustálou přestavbou, kolem 30. roku života 

dochází k nerovnováze mezi výstavbou a odbouráváním kosti. K přirozené ztrátě kostní 

hmoty dochází věkem a stav se nazývá osteopenie. Při poruchách metabolismu se 

může nerovnováha zvýšit a dochází k rychlejšímu odbourávání kosti, bolestem a vzniku 

porotické a k frakturám náchylnější kosti. 

Osteoporóza patří mezi nejčastější systémová metabolická onemocnění 

způsobená poruchou látkové výměny. Dochází k zvýšenému úbytku kostní tkáně 

a narušení mikroskopické architektury kostí. Název pochází z řeckého porósis = 

proděravěné. Počátek onemocnění probíhá latentně a projeví se až zvýšenou fragilitou 

kostí, frakturami způsobenými již u malých traumat. [FREIWALD, KRUSE, 2000] 

Osteoporózu rozdělujeme podle příčin jejího vzniku na: 

 Primární - idiopatická juvenilní osteoporóza 

- osteoporóza I. typu (postmenopauzální) 

- osteoporóza II. typu (senilní) 

 Sekundární - důsledek jiného onemocnění 

- následek užívání léků 

 

Obr. č. 2 Zdravá kost [ZDROJ: www.dostry.cz] 
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Obr. č. 3 Porotická kost [ZDROJ: www.dostry.cz] 

2.4.2 Primární osteoporóza – idiopatická 

Idiopatická osteoporóza vzniká z neznámých příčin a může se rozvinout u dětí 

před pubertou. U tohoto typu osteoporózy, kde byly vyloučeny metabolické i další 

příčiny, se onemocnění projevuje bolestí zad, patních kostí nohou, bolestivou chůzí 

a může docházet ke kompresním zlomeninám obratlů a dlouhých kostí. K léčbě se 

používají bisfosfonáty a kalcitriol. [www.zdn.cz, 13] 

2.4.3 Primární osteoporóza I. typu – postmenopauzální 

Menopauza neboli klimakterium probíhá v naší zeměpisné šířce u žen mezi 45. -

55. rokem života. Rozděluje se na dvě fáze. V první hyperestrogenní fázi dochází 

ke zvýšené sekreci estrogenů, zvýšenému menstruačnímu krvácení. Hladina 

folikulostimulačního hormonu v krvi je vysoká a způsobuje klimakterické obtíže. Ve fázi 

druhé hypoestrogenní dojde k poklesu hormonu. „Tím, že chybí estrogeny, které i přes 

svůj menší podíl mají vliv na metabolizmus bílkovin, vzniká osteoporóza neboli 

odbourávání kostní tkáně a další metabolické poruchy, zejména vápníkového 

metabolizmu.“[ROKYTA, 2008, s. 236] Pokles estrogenních hormonů způsobí 

v organismu zvýšenou aktivitu osteoklastů, které kost odbourávají a způsobí snížení 

vstřebávání vápníku z krve a snížení stimulace syntézy vitaminu D.“ Důvod proč 2/3 žen 

reagují na sníženou hladinu estrogenů pomalou ztrátou kostní hmoty a 1/3 žen naopak 

rychlou, není doposud spolehlivě objasněn.“ [KOPÁSKOVÁ, TKÁČOVÁ, 2012, s. 30] 
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2.4.4 Primární osteoporóza II. typu – senilní 

Senilní osteoporóza vzniká u žen a mužů nad 70 let. V tomto období dochází ke 

snížení syntézy vitaminu D – kalcitriolu a s tím spojené menší absorpci vápníku ze 

střevního traktu. U starších pacientů se vyskytuje výrazný nedostatek vitaminu D, 

spojený se stravou a vyhýbání se slunečnímu záření. Činnost osteoblastů a osteoklastů 

je omezena, ubývá kostní hmoty trabekulární i kortikální, protože kostní dřeň není 

schopna tvořit prekurzory osteoblastů. Onemocnění senilní osteoporózou se projevuje 

bolestmi a zlomeninami krčku femuru, radiální kosti, proximálního konce humeru, 

obratlů, proximální části tibie a pánevní kosti. Také častým projevem je zvětšená 

hrudní kyfóza. [MAČAK, MAČÁKOVÁ, 2004] 

2.4.5 Sekundární osteoporóza 

Sekundární osteoporóza vzniká jako následek jiných onemocnění. Mezi tato 

primární onemocnění patří chronická onemocnění jater (primární biliární cirhóza), 

ledvin, poruchy endokrinního systému (hypertyreóza, diabetes mellitus, Cushingův 

syndrom), revmatoidní artritida, ale i těhotenství a laktace a nutriční vlivy (absence 

vitaminu D, malabsorpce a proteinová malnutrice). Svůj podíl na rozvoji osteoporózy 

má také užívání léků (imunosupresiva -kortikoidy,antikoagulancia - heparin). Steroidní 

hormony – glukokortikoidy používané na léčbu alergických, autoimunitních 

a chronických zánětlivých onemocnění jsou příčinou zvýšeného odbourávání kosti 

a patří k nejčastější příčině vzniku sekundární osteoporózy. Způsobují také zvýšení 

kostní resorpce, snižují tvorbu pohlavních hormonů a prodlužují hojení fraktur. 

[KOPÁSKOVÁ, TKÁČOVÁ, 2012, s. 30] 

 

2.5 Diagnostika osteoporózy 

„Osteodenzitometrie je metoda měření kostní denzity (hustoty) používající 

rentgenové záření. Umožňuje stanovit kostní denzitu (bone mineral density BMD) při 

diagnostice a sledování vývoje (efektu léčby)osteoporózy. Umožňuje stanovit T-skóre 

a Z-skóre.“ [VOKURKA, HUGO, 2009, s. 756] 
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Vyšetření se využívá k diagnóze osteoporózy u ohrožených skupin, potvrzení 

diagnózy u pacientů se zlomeninou, ke které došlo po již malém traumatu a ke 

sledování účinnosti léčby.  

K diagnostikování onemocnění osteoporózou se používá nejčastěji rentgenové 

záření RTG – osteodenzitometrické vyšetření, které spočívá v měření absorpce fotonů, 

dále lze využít kvantitativní sonografii a kvantitativní počítačovou tomografii CT.  

 

Obr. č. 4 Denzitometr [ZDROJ: www.btl.cz]  

Výraz osteodenzitometrie se skládá ze slov latinského původu (osteo-kostní; 

denzita-hustota; metrie-měření). Vyšetření je bezbolestné, trvá několik minut a provádí 

se ve specializovaných denzitometrických ambulancích.  Během vyšetření prochází 

kostí malé množství rentgenového záření. Čím je kost hustší, tím méně záření kostní 

tkání projde a lze stanovit pevnost kosti. Sledování probíhá podle kritérií WHO na 

lumbální páteři a krčku femuru. Měření na předloktí v oblasti distální třetiny rádia se 

provádí jen u pacientů s primární hyperparatyreózou. Počítačový softwer hodnotí 

výsledky v odchylkách od průměrných hodnot hustoty mladých osob stejného pohlaví 

(T-skóre) a osob srovnatelného věku (Z-skóre). Hodnocení kostní hustoty podle T-skóre 

se využívá jen u žen po menopauze a u mužů nad 65 let. Pro diagnózu u žen před 

menopauzou, dětí a mužů do 50 let doporučuje mezinárodní společnost pro klinickou 

denzitometrii (ISCD) použít pro hodnocení Z-skóre. 
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Klasifikace kostní denzity podle WHO: 

Klasifikace snížené kostní denzity T-skóre 

Norma 0±1 

osteopénie od-1 do-2,5 

osteoporóza méně jak -2,5 

[PAYER, ROVENSKÝ, KILLINGER, 2007] 

Cílem diagnostiky je vymezit skupinu pacientů s nízkou hustotou kostní hmoty, 

u kterých je zvýšené riziko lomivosti kostí a indikovat vhodnou léčbu. Při naměřené 

nízké denzitně kosti u žen po menopauze je nutné také posoudit celkový zdravotní stav  

a zhodnotit zda se jedná o primární postmenopauzální nebo sekundární osteoporózu.  

V současné době je možnost sledovat výskyt osteoporózy jen nepřímo, na 

základě výskytu zlomenin nebo podle denzitometrie zjištěných onemocnění 

osteoporózou. 

 

2.6 Zlomeniny jako následek onemocnění 

Nejčastěji postiženou částí skeletu, kde dochází ke zlomeninám při 

osteoporóze, jsou předloktí, páteřní obratle a proximální femur. U 50-letých žen je 

riziko zlomeniny na podkladě osteoporózy asi 39% a u mužů 13%. „Zlomenina 

proximálního femuru je nejzávažnější komplikací osteoporózy a je spojená s vysokou 

morbiditou a mortalitou.“    [PAYER, ROVENSKÝ, KILLINGER, 2007, s. 15]. Riziko úmrtí 

na následky této zlomeniny je velké a srovnávané s rizikem úmrtnosti na karcinom prsu 

a dělohy. Nejvyšší mortalita je v prvních šesti měsících, kdy se mohou přidružit 

komplikace spojené s imobilitou (zápal plic, proleženiny apod.) Léčba je dlouhodobá, 

náročná a pro společnost ekonomicky nákladná. Pět let po incidentu přežívá 82% 

pacientů, 90% zlomenin je u osob nad 50let věku a 52% z nich ve věku nad 80 let. 

S postupujícím věkem ubývá kostní hmoty, zmenšuje se pohyblivost a koordinace. Tak 

může docházet i k poměrně častým incidentům s následkem zlomenin. 

U zlomenin femuru jde o pády vlastní vahou na tvrdý povrch dolů nebo na bok, 

bez obranných reflexů. Z 50 % jde o pády při uklouznutí a zakopnutí, z 20 % o krátké 
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ztráty vědomí – synkopy, z 20 – 30 % o ztráty rovnováhy a zbytek zaujímají jiné příčiny. 

Proto je velmi důležité, zvláště u starších osob, opatrnosti při chůzi venku, věnovat se 

koordinaci pohybů a v domácím prostředí minimalizovat riziko zakopnutí o ležící 

předměty. U zlomenin můžeme také sledovat tzv. sezónní charakter, a to pády 

v zimním období na sněhu a ledu. Největší počet zlomenin však vzniká v domácím 

prostředí. 

Epidemiologie zlomenin obratlů je méně prozkoumaná, protože je zde vysoký 

podíl asymptomatických zlomenin. U 90% případů zlomenin obratlů u žen dojde ke 

zlomenině již při malém traumatu a incidence zlomenin se zvyšuje s věkem. 

 

2.7 Farmakologická léčba 

„Průvodním jevem osteoporózy, vzhledem k její multifunkční etiologii, je bolest.“ 

[KOPÁSKOVÁ, TKÁČOVÁ, 2012, s. 32]. 

V důsledku osteoporotických změn a špatného držení těla vznikají jak akutní tak 

chronické bolesti zad. Dochází k chybnému zatěžování skeletu, tím k přetěžování svalů, 

vazů, šlach upínajících se k obratlům. Bolesti jsou popisované jako bolesti v hloubce – 

difuzní a těžce lokalizovatelné. U krční páteře dochází k posunu hlavy dopředu. Při 

pokročilé osteoporóze se snižuje tělesná výška člověka. Citelně je postižena hrudní 

páteř, vytváří se hrb a břicho se vyklene vpřed. Mění se též tvar obratlů a jejich 

vzájemná vzdálenost, může docházet k olamování obratlů. Mohou se vyskytovat  tupé 

bolesti při pohybu a námaze. Jde o chronickou a velmi obtěžující bolest, která má vliv 

také na psychiku pacienta. Je zde riziko následného rozvoje úzkostí a depresí. 

„Analgetická terapie je součástí komplexní léčby osteoporózy a při správné 

kombinaci s nechemickými opatřeními umožňuje výrazně zlepšit životní úroveň 

pacienta. Nefarmakologická léčba bolesti při osteoporóze spočívá ve správné 

životosprávě (dieta s optimálním přísunem vápníku), kinezioterapii (zlepšení svalové 

síly, pohyblivosti, koordinace, obnovení správných motorických stereotypů – dýchání, 

sed, stoj, předklon, správné nošení břemen) a psychologických postupů zaměřených 

kromě jiného i na psychickou relaxaci pacienta.“ [KOPÁSKOVÁ, TKÁČOVÁ, 2012, s. 32].   
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Před každým zahájením léčby je nutné zvážit jaký druh terapie použít, o jaký typ 

osteoporózy se jedná, zdali postačí úprava způsobu života, odstranění rizikových 

faktorů a monitorování hustoty kostí, nebo bude nutné zahájit farmakologickou léčbu 

na základě denzitometrického měření. 

Vápník je základním a důležitým prvkem, který je vhodné podávat spolu 

s dalšími léky při léčbě osteoporózy.  Vitamin D je nezbytný k absorpci vápníku ze 

střeva. Je nutné ho dávkovat individuálně a to s ohledem na věk a specifické skupiny, 

jako děti těhotné a kojící matky. Při zlomenině krčku femuru má efekt podávat také 

kalcitonin, který vykazuje mimo jiné i analgetický účinek. Tento hormon, tvořený ve 

štítné žláze, má spolu s vitamínem D pozitivní vliv na vápníkovou homeostázu. Na 

stimulaci kostní tvorby se používají také anabolické steroidy a soli fluóru. 

Samostatnou medikamentózní terapii zaujímá hormonální léčba u žen po 

menopauze. Tato substituční léčba se ale potýká s rizikem nádorového onemocnění. 

Spočívá v podávání estrogenních hormonů, syntetických derivátů estrogenů 

s kombinovanými vlastnostmi estrogenů, gestagenů a androgenů (Tibolon) – STEAR 

a selektivních modulátorů estrogenních receptorů (SERM). 

K léčbě metabolického onemocnění kostí, kterou osteoporóza je, se užívají 

bisfosfofáty. Jsou užívány v léčbě postmenopauzální a také sekundární osteoporózy při 

dlouhodobé léčbě kortikoidy, při osteoporóze způsobené poruchami štítné žlázy, 

Pagetovy choroby, fibrózní dysplazie, ale i v případě kostních metastáz různých nádorů. 

Mezi léčiva s bisfosfonáty patří Bonviva, Fosamax, Fosavance, Aledronat. Užívají se ve 

formě tablet jednou týdně nebo jednou měsíčně a to dlouhodobě. Zvýšená hustota 

kostní hmoty zůstává i po vysazení léčby, v kostní tkáni tyto léky přetrvávají. Základním 

mechanismem účinku je inhibice aktivity osteoklastů a pozitivní vliv na aktivitu 

osteoblastů. Tím se zastavuje ztráta kosti, podporuje tvorba kostní hmoty a sníží se 

riziko zlomenin, zvláště obratlů a kyčelní kosti. Ve světě se bisfosfonáty užívají 

v rozsahu 93-95%, jsou účinné, efektivní a bezpečné. Podporují vstřebávání vápníku 

a tedy k vyšší mineralizaci kostí. [www.ortopedicke.info, 17] 

Dále se v terapii využívají selektivní modulátory estrogenních receptorů 

(přípravek Raloxifen) u věkové skupiny 55 – 60 let bez předchozí zlomeniny, kde hrozí 
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riziko zlomeniny obratlů. Přípravky Osseor 2 G a Protelos 2 G obsahují účinnou látku 

stroncium renalát, která má efekt jak na snížení kostní resorpce, tak na zvýšení růstu 

kosti především trámčité (duální efekt). Přípravek se používá k léčbě osteoporózy a ke 

snížení rizika zlomenin krčku femuru a to i u žen nad 80 let. [www.farmaceutika.info, 

12] Pro ženy a muže s těžkou osteoporózou s rizikem zlomeniny je určen lék 

s obsahovou látkou teriparatid. Jedná se o lidský paratyreoidální hormon 1-34. 

Stimuluje novotvorbu trámčité kosti a užívá se maximálně 2 roky a to z důvodu 

možných vedlejších účinků. [www.osteoporoza.cz, 16] 

 

2.8 Rizikové faktory a prevence osteoporózy 

Prevence osteoporózy, tedy jinými slovy odstranění rizikových faktorů, spočívá 

v informovanosti populace o příčinách, následcích, léčbě a diagnostice onemocnění. 

Důležitá je znalost rizikových faktorů, které nesou hlavní podíl na předčasném 

odbourávání kostní hmoty. Znalosti můžeme získat v rodině, děti ve škole, ve 

zdravotnických zařízeních, prostřednictvím informačních letáků, v lékárnách při 

konzultacích svých obtíží a neméně často přicházejí doporučení a rady z mediálních 

prostředků.  

„Pro prevenci proti osteoporóze můžeme udělat sami mnoho dobrého. Jak 

mnohostranné jsou příčiny onemocnění, tak mnohostranné jsou naštěstí i možnosti 

jejího zmírnění. Je potřeba vybudovat si již v mladém věku dostatečně silnou vrstvu 

kostní hmoty, ve vyšším se zase snažit ji udržet.“ [FREIWALD, KRUSE, 2000, s. 43] 

Rizikové faktory můžeme rozdělit na neovlivnitelné a ovlivnitelné. Mezi 

neovlivnitelné osteoporózní faktory podmíněné dispozicemi pacienta patří: 

 genetické zatížení 

 pohlaví – štíhlé ženy bílé rasy 

 kojení většího množství dětí 

 odstranění vaječníků, bezdětnost 

 u mužů snížená produkce testosteronu 
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Částečně ovlivnitelné faktory: 

 onemocnění zažívacího traktu se sníženým vstřebáváním vitaminu D 

 nesnášenlivost mléčných výrobků z důvodu alergických reakcí 

 onemocnění žláz s vnitřní sekrecí – zvláště pak štítné žlázy 

 operativní zákroky na zažívacím traktu 

K ovlivnitelným rizikovým faktorům řadíme: 

 způsob života, stres, kouření, alkohol, přemíra kávy a čaje 

 málo aktivního pohybu 

Prevence proti osteoporóze zahrnuje:  

 zdravá strava bohatá na vápník a vitamin D 

 správný způsob života, vyvarovat se stresu, kouření a alkoholu 

 užívání vitaminových doplňků, při malém příjmu potravou 

 v postmenopauzálním věku užívání farmak s estrogenními hormony 

 aktivní (cílený) pohyb 

 správné pohybové stereotypy 

 pozitivní přístup k životu 

 

2.9 Primární prevence osteoporózy 

Primární prevence osteoporózy zahrnuje výše uvedené aktivity a je účinnou 

metodou jak onemocnění osteoporózou předejít. Aktivní výstavba kostní hmoty 

probíhá v dětství, dospívání až do 30 roku našeho života. V tomto období si člověk 

může díky prevenci vystavět pevné a silné kosti s dostatkem vápníku a ostatních látek 

a později udržovat své kosti v dobré kondici správnou stravou a aktivním pohybem. 

2.9.1 Vápník 

Zvýšená potřeba vápníku je v období růstu, těhotenství, během kojení 

a v období menopauzy. U starších osob souvisí méně vápníku ve stravě s jeho malou 

spotřebou a méně se pohybují.  
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Příjem stravou nebo vitamínovými doplňky závisí na věku a zátěžové životní 

situaci. Denní dávky u dětí od narození do 10 let věku jsou od 500 mg – 800 mg Ca na 

den. Děti od 10 do 15 let mají příjem Ca kolem 1000 mg na den. Věk od 15 do 19 let 

vyžaduje vzhledem k rychlému růstu kolem 1200 mg Ca na den. Tutéž denní dávku 

potřebují těhotné a kojící matky.  Doporučená denní dávky u dospělého člověka je 800 

– 1500 mg a v období menopauzy, okolo 50 let 1200 mg Ca na den. 

Dostatečný přísun vápníku nám zajistí vhodná dieta. Mezi potraviny s největším 

obsahem vápníku a to 1000 – 3000 mg obsahuje mák mletý 200 g, ementál 100 g, 

mléko 1l, květák 0,5 kg, sojové boby 0,5 kg, minerální voda 1l. Dále v pásmu potravin 

s obsahem vápníku 500 – 100 mg to jsou tvrdé sýry 100g, mléko 0,5 l, sekaný mražený 

špenát 450 g, kapusta 0,5 kg, brokolice 0,5 kg. 

Pokud nemáme možnost zajistit stravou dostatečný přísun vápníku, jsou zde 

vitaminové preparáty ve formě komplexů vitaminů nebo samostatně, které nám 

nahradí deficit ve stravě. [FREIWALD, KRUSE, 2000] 

2.9.2 Faktory negativně ovlivňující příjem vápníku  

 nadměrné požívání alkoholu snižuje příjem vápníku a snižuje též syntézu 

vitamínu D 

 kouření urychluje odbourávání vápníku z kostí 

 nápoje s kofeinem – káva, čaj, kola v nadměrném množství působí na 

vstřebávání vápníku z jídla (zvláště důležité u dospívajících rizikový příjem 

fosforu) 

 fosforečnany používané při výrobě masa a uzenin při nadměrném užívání 

negativně působí na vápník, dochází k většímu vylučování a menšímu příjmu 

 potraviny s velkým množstvím kyseliny šťavelové (rebarbora, špenát, brambory, 

chléb) ztěžují příjem vápníku v těle 

  mnoho balastních látek na podporu trávení nebo užívání laxativ snižují 

adsorpci vápníku ze střeva 

 vysoké množství bílkovin a nasycených mastných kyselin 
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2.9.3 Faktory pozitivně ovlivňující příjem vápníku   

 konzumace mléčných výrobků a mléka, mléčné cukry – laktóza 

 vitamín D  

 doplňování dalších nezbytných prvků fosforu (ve správném poměru k vápníku) 

manganu, draslíku a vitamínů A, B, C 

2.9.4 Vitamin D 

Je důležitý pro vstřebávání a transport vápníku a fosfátů do krevního oběhu ze 

střevního traktu. Zvyšuje ukládání vápníku do kostní tkáně a usnadňuje absorpci 

vápníku z odbourávaných kostí. Přirozenou formou je vitamin D3 – cholekalciferol, 

který se tvoří v kůži po přiměřeném vystavení slunečním UV paprskům. Druhá forma se 

nazývá ergokalciferol D2 a získáme ho přímo z potravy (rybí tuk, ryby, maso houby, 

vejce). 

2.9.5 Faktory pozitivně ovlivňující příjem a tvorbu vitaminu D 

 dobře vyvážená strava 

 pobyt na čerstvém vzduchu, přiměřené oblečení, není nutné přímé slunce 

2.9.6 Faktory negativně ovlivňující příjem a tvorbu vitaminu D 

 užívání sedativ a antikonvulziva urychluje odbourávání vitaminu D 

 při poškození jater, což má vliv na vstřebávání a je nutné dodávat vitamin D 

jako doplněk stravy 

2.9.7 Vitaminové doplňky 

Pokud v organismu schází nezbytné vitaminy a minerální látky a nemůžeme 

jejich optimální množství zajistit stravou, lze využít vitaminových doplňků. Jsou 

dostupné v lékárně a některé v prodejnách zdravé výživy. Pro příklad uvádím některé 

volně prodejné přípravky: Calcium 500 mg šumivé tablety, Vitacalcin tbl, Osteocare tbl, 

Calcium+vit C, Caltrate Plus tbl, Calcium chlorátům roztok, Osteogenon tbl, Dologran 

granulát, Calcium fluoratum homeopatikum, Calcichew D3 žvýkací tablety. 

[www.osteoporoza.cz, 15] 
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2.9.8. Aktivní pohyb a pohybové stereotypy 

Pohybem je kost stimulována k výstavbě a prokrvení, proto je pohyb 

významnou složkou v prevenci. Cvičení, které je určené k prevenci osteoporózy se 

zaměřují cíleně na posílení nejohroženějších kostí, tj. dlouhých kostí (femuru 

a humeru). Pohyb by měl být pravidelný, přiměřeně aktivní a měl by uspokojovat 

člověka i po psychické stránce (vyplavování endorfinů).  

Pohybové stereotypy jsou důležité ve smyslu správného zatěžování kosterního 

systému a týká se sezení, stání, chůze, vstávání z lehu, předklony, zvedání těžkých 

břemen a dalších každodenních činností. 

 

2.10 Sekundární prevence osteoporózy 

Prevence sekundární se uplatňuje v době, kdy bylo již onemocnění 

diagnostikováno, došlo k prořídnutí kostní hmoty, úbytku vápníku. Tato prevence 

spočívá ve zpomalení rozvoje onemocnění a to využitím metody primární prevence, lze 

užívat fluor pod dohledem lékaře, důležité je vyloučit kouření a alkohol a zařadit do 

svého času aktivní pohyb. Vhodné sporty pro pacienty s osteoporózou jsou plavání, 

turistika, nordic walking, tai-či, pilates, cvičení na míči. [FREIWALD, KRUSE, 2000] 
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3 Praktická část 

3.1 Průzkum formou dotazníků 

Jako výzkumný nástroj pro získání informací jsem zvolila dotazníkovou formu. 

Cílem bylo zjistit stav životosprávy u žen nad 30 let ve vztahu k primární prevenci 

a posoudit množství rizikových faktorů mající vliv na rozvoj osteoporózy. Bylo osloveno 

70 žen, 46 jich na otázky odpovědělo a vrátilo ke zpracování. Návratnost dotazníků byla 

65,7%. Údaje byly matematicky zpracovány a vyhodnoceny, pro přehlednost byly 

použity grafy. Posuzovaly se odpovědi na všech 25 otázek ve 3 částech dotazníku. 

Jednotlivé prvky dotazníku jsou rozděleny na tři části: 

A – Základní údaje a anamnéza – 9 položek 

B – Životospráva – 13 položek 

C – Vědomosti – 3 položky 

Otázky byly zvoleny uzavřené, na které se dalo odpovědět ano/ne, polozavřené, 

které odpověď ano/ne doplňovaly o podrobnější informace a škálované s možností 

výběru odstupňované odpovědi. Formulář dotazníku je uveden v příloze v zadní části 

práce. V kapitole vyhodnocení dotazníkového průzkumu jsou uvedeny jednotlivé 

otázky a grafické znázornění odpovědí respondentek. První část dotazníku obsahuje 

základní informace o respondentkách a jsou podle nich zmapovány rizikové faktory. 

Druhá část zahrnuje informace o životosprávě respondentek, která se porovnává 

s primární prevencí. Třetí část zahrnuje otázky, týkající se informovanosti o 

onemocnění osteoporózou. Dále jsou představeny sloupcové grafy s vyhodnocením 

prevence u žen před a po menopauze. 
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3.2 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

3.2.1 Část A. Základní údaje a anamnéza 

1) Věková kategorie 

 

Graf č. 1: Věková kategorie. [ZDROJ: vlastní] 

Věkové kategorie byla: 46% žen v období před menopauzou a 54% v období 
postmenopauzálním. 

 

2) Rodinná zátěž – výskyt osteoporózy v rodině 

 

Graf č. 2: Rodinná zátěž. [ZDROJ: vlastní] 
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3) Vaše tělesná váha 

 

Graf č. 3: Tělesná váha. [ZDROJ: vlastní] 

Pro výskyt osteoporózy je rizikovější spíše podváha, protože svaly dostatečně 

nestimulují kost k přestavbě. 

 

4) Bolí Vás záda 

 

 Graf č. 4: Bolesti zad. [ZDROJ: vlastní] 

Bolest zad je jedním z možných symptomů osteoporózy, ale v tomto případě se 

domnívám, že jde o špatné pohybové stereotypy, ale nelze skutečnost podceňovat. 
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5) Postmenopauzální věk – proběhla u Vás osteoporóza? 

 

Graf č. 5: Postmenopauzální věk. [ZDROJ: vlastní] 

 

6) Užíváte hormonální substituční léčbu při menopauze? 

 

Graf č. 6: Hormonální substituční léčba. [ZDROJ: vlastní] 

7) Užíváte nějaké léky, které mohou mít vliv na řídnutí kostí např. zánětlivá 

onemocnění léčená kortikoidy, onemocnění jater, štítné žlázy, cukrovka? 

 

Graf č. 7: Užívané léky ovlivňující osteoporózu. [ZDROJ: vlastní] 
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8) Byla u vás diagnostikována osteoporóza? 

 

Graf č. 8: Diagnostika osteoporózy. [ZDROJ: vlastní] 

 

9) Užíváte nějaké konkrétní preparáty pro prevenci osteoporózy? 

 

Graf č. 9: Preparáty na prevenci osteoporózy. [ZDROJ: vlastní] 

Respondentky uvedly Calcium+vit C, Caltrate Plus, Calcichew D3, Vigantol, 
Osteogenon, Dologran. 
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3.2.2 Část B. Životospráva 

10) Vaše tělesná aktivita 

 

Graf č. 10: Tělesná aktivita. [ZDROJ: vlastní] 

 

11) Věnujete se aktivně své tělesné kondici např.? 

 

 Graf č. 11: Tělesná kondice. [ZDROJ: vlastní] 
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12) Zaměstnání 

 

Graf č. 12: Zaměstnání. [ZDROJ: vlastní] 

 

13) Strava - zajímáte se o zdravou stravu? 

 

Graf č. 13: Strava. [ZDROJ: vlastní] 
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14) Užíváte nějaké vitamínové doplňky? 

 

Graf č. 14: Vitamínové doplňky. [ZDROJ: vlastní] 

Respondentky uvedly kromě doplňků s vápníkem přípravek Calibrum, Centrum. 

 

15) Zaměřujete se cíleně na potraviny s obsahem vápníku? 

 

Graf č. 15: Potraviny s obsahem vápníku. [ZDROJ: vlastní] 

Zde respondentky uvedly mléčné výrobky – tvrdé sýry. 
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16) Kouříte? 

 

Graf č. 16: Kouření. [ZDROJ: vlastní] 

 

17) Požíváte alkohol? 

 

Graf č. 17: Alkohol. [ZDROJ: vlastní] 
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18) Pijete kávu a čaj? 

 

Graf č. 18: Káva a čaj. [ZDROJ: vlastní] 

Protože nebylo v dotazníku specifikováno, že jde o čaj černý, odpovědi s ano – 

piji jen čaj, nebyly do vyhodnocení zařazeny. 

 

19) Správné sezení 

 

Graf č. 19: Správné sezení. [ZDROJ: vlastní] 
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20) Slunění jako zdroj vitamínu D 

 

Graf č. 20: Slunění jako zdroj vitamínu D. [ZDROJ: vlastní] 

 

21) Spánek  - věnujete spánku dostatek času? 

 

Graf č. 21: Spánek. [ZDROJ: vlastní] 
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22) Stres – jste vystaveni stresu? 

 

Graf č. 22: Stres. [ZDROJ: vlastní] 

 

3.2.3 Část C. Vědomosti 

23) Víte, co je osteoporóza? 

 

Graf č. 23: Co je osteoporóza. [ZDROJ: vlastní] 
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24) Pokud ano, snažíte se osteoporóze předcházet? 

 

Graf č. 24: Předcházení osteoporóze. [ZDROJ: vlastní] 

Stravu jako prevenci uvedlo 46% respondentek, pohyb 32%, vitamínové 

doplňky 9% a slunění 4%. 

 

25) Víte, jak vzniká onemocnění osteoporózou? 

 

Graf č. 25: Vznik osteoporózy. [ZDROJ: vlastní] 
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Srovnávací graf – Postmenopauzální věk a míra předcházení onemocnění 

 

Graf č. 26: Postmenopauzální věk a míra předcházení onemocnění. [ZDROJ: 

vlastní] 

U respondentek s diagnostikovanou osteoporózou (12) se jich 10 snaží 

osteoporóze předcházet tj. 83,3 % a u respondentek bez diagnostikované 

osteoporózy jich předchází osteoporóze 9 z 12 tj. 75 %(pozn. u tohoto údaje není graf. 

znázornění, zpracováno podle odpovědí na otázku č. 24) 

Srovnávací graf – Prevence 

 

Graf č. 27: Prevence. [ZDROJ: vlastní] 
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45 respondentek z celkového počtu respondentek má povědomí co je 

onemocnění osteoporózou a 31 z nich se snaží tomuto onemocnění předcházet, tj. 

69% tedy chová se preventivně (viz. Graf. č. 24)  

Srovnávací graf – Porovnání prevence před a po menopauze 

 

Graf č. 28: Porovnání prevence před a po menopauze. [ZDROJ: vlastní] 

Graf ukazuje srovnání předcházení osteoporóze u žen před menopauzou a po 

menopauze s využitím dat z otázky č. 5 a č. 24: 

Před menopauzou 12 z 21 respondentek praktikuje prevenci tj. 57,14% a u žen po 

menopauze 19 respondentek z 25 tj. 76%. 

3.2.4 Vyhodnocení rizikových faktorů 

Výskyt rizikových faktorů dle odpovědí respondentek 

Rizikové faktory vyskytující se v odpovědích často: 

 postmenopauzální věk uvedlo 52% respondentek 

 nezaměřují se cíleně na potraviny s vápníkem 54% 

 užívání alkoholu i občasného 78% 

 pití kávy 2-3 x denně 49% 

 bolesti zad občas 57% a častou bolest uvádí 30% 

 nevěnuje pozornost správnému sezení 13% a občas si vzpomene 63% 
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 stres občasný 74% 

  Rizikové faktory, které se vyskytly v odpovědích v nižších procentech: 

 genetické dispozice 30% 

 podváha 2 %  

 správnou stravu neřeší 5% 

 léky ovlivňující osteoporózu 20% 

 kouření 11 % 

 málo pohybu 22 % 

 málo spánku 6 % 

 stres 22 % 

 málo slunce (jako zdroj vitaminu D)20 % 
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4 Diskuze  

Teoretická část mé absolventské práce se věnuje anatomii a fyziologii kostí jako 

základním informacím potřebným k úvodu do problematiky. Dále zahrnuje stručný 

popis obecné patologie kostí se zaměřením na osteoporózu, věnuje se rozdělení typu 

osteoporóz, jejich příčinám (postmenopauzální vliv) a následkům (osteoporotickým 

zlomeninám). Prostor je zde věnován popisu diagnostiky onemocnění a farmakologické 

léčby. Významný díl teoretické části je orientován na prevenci osteoporózy a to s cílem 

se věnovat prevenci primární se zaměřením na rizikové faktory. 

Osteoporotické zlomeniny jsou závažnými komplikacemi pro pacienta, který je 

dlouhodobě upoután na lůžko, mohou se přidružit sekundární obtíže. Pokud jde o 

zlomeniny krčku kyčelní kosti a páteřních obratlů, jsou spojeny i s vysokou úmrtností. 

Péče o pacienty po zlomeninách je náročná a pro společnost ekonomicky nákladná. 

Proto je, stejně jako u dalších onemocnění, u nichž známe možnost prevence, i u 

osteoporózy dobré tuto možnost využít. Jde o výchovný a také silně ekonomický fakt. 

Výstavba kostní hmoty probíhá aktivně do 30 let věku. Pak se do popředí dostává 

zmíněná primární prevence, spočívající v udržení optimální hustoty kostní hmoty. 

Domnívám se, že v  praktické části mé absolventské práce se mi podařilo 

vytvořit přehled o životním stylu respondentek, který má souvislost s primární prevencí 

osteoporózy. Ta zahrnuje informovanost, aktivní zájem o své zdraví ve smyslu výživy, 

vyhýbání se rizikovým faktorům a aktivního pohybu.  

Po srovnání údajů uvedených v odpovědích respondentek se ukázalo, že ženám 

se celkově daří uplatňovat prevenci, snaží se starat o výživu, příjem vápníku a věnují 

prostor relaxaci a sportovním aktivitám. Vitaminové doplňky užívá jen necelá polovina 

respondentek a to většinou žen po menopauze ve spojitosti s diagnostikovanou 

osteoporózou. Na druhé straně se podle průzkumu vyskytují u respondentek rizikové 

faktory jako je sedavé zaměstnání, bolesti zad, stres, káva a alkohol a výživové 

prohřešky ve stravě, které mohou mít vliv na rozvoj osteoporózy. Zvláště pokud se 

sejde více rizikových faktorů jako genetická dispozice, podváha a špatná životospráva. 

Tyto rizikové faktory se více vyskytovaly v odpovědích u mladších žen, které vzhledem 
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k rychlému životnímu tempu, nemají čas se věnovat plně své životosprávě. Výsledky 

průzkumu ukazují, že ženy po menopauze, jichž se riziko vzniku osteoporózy týká více, 

se aktivněji zabývají prevencí než ženy před menopauzou.  

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zmapovat stav životosprávy 

k primární prevenci osteoporózy u žen nad 30 let a tento cíl byl splněn.  
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Závěr 

Onemocnění osteoporózou je závažné onemocnění. Stává se jedním z velkých 

zdravotních problémů lidstva a měla by mu být věnována dostatečná pozornost. 

Závažnými následky onemocnění jsou hlavně osteoporotické zlomeniny, které vyžadují 

dlouhodobou léčbu a jsou s nimi spojené ekonomické výdaje. Stejně tak nákladná je 

i farmakologická léčba. Výskyt osteoporózy v populaci vzrůstá vzhledem k tomu, že se 

lidé dožívají vyššího věku, mají nedostatek pohybu a nevhodně se stravují. Moderní 

medicína v diagnostice a léčení osteoporózy pokročila. Primárně však zůstává 

nejdůležitější prevence, která předchází vzniku a rozvoji onemocnění, a šetří tak 

náklady na léčbu následků. 

Má práce podává přehled o životosprávě žen nad 30 let a mapuje jejich vztah 

k primární prevenci. Ženy po menopauze, které jsou více ohroženou skupinou, se dle 

mého průzkumu více věnují prevenci než ženy před menopauzou.  

Přestože výsledky byly pozitivní, myslím si, že by mohla být situace lepší 

a z hlediska mé budoucí práce farmaceutické asistentky se nabízí možnost, jak působit 

na klientky v rámci mého budoucího zaměstnání. Poradenství a nabídka vhodných 

vitamínových doplňků při absenci ve stravě by mohla být další částí primární prevence 

osteoporózy. 

Cíl práce, který jsem si zvolila, byl splněn. 
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Summary 

Prevention and Treatment of Osteoporosis 

I chose this theme because I work as a masseuse. I meet women who may have 

a problem with osteoporosis. 

Osteoporosis is the most common metabolic disease of middle age women and 

also seniors. I think that prevention is very important from the view of further 

expenses. Prevention can prevent this disease onset. 

The main goal of the assignment is to map the lifestyle of women older 30 

years. I have been interested in the topic of primary prevention.  

I deal with the description of anatomy of bones – bones composition and its 

classification, chemical structure, development of bones - ossification, physiology and 

– functions of the bone and pathology, osteoporosis - the causes of osteoporosis, 

prevention, treatment, diagnostics and the complications of osteoporosis - fractures in 

the theoretical part.  

The bones of skeleton serve the mechanical functions as are support, 

protection, body movement and metabolic function - mineral storage a hemopoesis. 

The bone consists of minerals calcium and phosphorus. These minerals give bone its 

firmness and strength. Vitamin D helps the body to absorb calcium into bones. All 

bones form through ossification. Shapes of bones are long, short, flat and irregular 

bones.  

Osteoporosis may be divided into primary and secondary. Primary osteoporosis 

includes idiopathic osteoporosis, osteoporosis in women after menopause and seniors. 

Osteoporosis may occur in younger people if they have other predisposing factors. 

Common risk factors which may affect adult men and women include: poor diet, 

stress, and smoking, drinking alcohol, low body weight, inactivity, sedentary lifestyle 

and imbalance in hormones or chemicals in the blood. Imbalance of hormones and risk 

of disease is most common in older women because low levels of estrogens after 
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menopause lead to increase bone reducing, and the formation of new bone is not 

sufficient. Secondary osteoporosis arises from other disease and using drugs (example 

corticosteroid medication). Osteoporosis is a state where the bones become thin and 

weak and break easily. It frequently goes undiagnosed until a fracture occurs. The 

fractures may be difficult complications of osteoporosis. The spine, hip and wrist are 

parts of body predisposed to fracture. Treatment of fractures is long and expensive. 

Diagnosis of osteoporosis may determine by means of X-ray. X-ray examination 

is painless test and it is provided in special surgical rooms by means of 

osteodensitometry. Treatment of osteoporosis may include: correct nutrition with 

calcium and vitamin D or calcium and vitamin D supplements, variety of hormone 

treatments, bisphosphonates.  

Osteoporosis prevention can be divided into primary and secondary. I have 

been interested in osteoporosis in women after menopause. Primary prevention 

includes correct nutrition – diet, calcium, vitamin D, exercise, walk, sport- active 

movement.  

I think that information of osteoporosis prevention has been better today. 

I want to verify this fact in the practical part of my topic. I use questionnaires for 

gaining information. The questionnaire is divided into parts of anamnesis, basic 

information of respondents, lifestyle and knowledge of osteoporosis. I asked 70 

respondents - women older than 30 years to fill in form – questionnaires. 46 women 

responded. It represents 66%. 

In the practical part I rate common risk factors of osteoporosis – 

postmenopausal age, predisposing factors, pain of the backbone (backache), drinking 

coffee or tea, inactivity, poor diet, stress, stereotype of movement.  

Lifestyle of respondents include: correct nutrition with from time to time 

mistake, food with calcium (milk and milk product, vegetables, poppy and nuts), 

calcium supplements (Calcium 500 mg tbl, Vitacalcin tbl, Osteocare tbl, Calcium+vit C, 

Caltrate Plus tbl, Calcium chloratum, Osteogen tbl, Dologran, Calcium fluoratum,  

Calcichew tbl) and movement activity. 



49 
 

Women who are affected by osteoporosis focus their attention on correct 

nutrition and movement activities. There are beneficial sport activities for them: 

tourism, Nordic walking, walking, swimming, dance, Pilates, riding a bike. Good eating 

habits and regular programme of exercises can minimize risk of osteoporosis. 

I hope I successfully met the aims of the assignment. 

 

Key words: osteoporosis, calcium, vitamin D, fractures, primary prevention, risk 

of osteoporosis 
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Příloha 

Dotazník  
Dotazník je součástí absolventské práce na téma Prevence a léčba osteoporózy. 

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro vyhodnocení dat v praktické části této 

absolventské práce, ke zjištění stavu životosprávy a informovanosti o osteoporóze u 

žen nad 30 let. Děkuji předem za Váš čas, věnovaný odpovědím. 

Jana Martinková 

3. ročník VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent 

A Základní údaje, anamnéza 

1) Věková kategorie 

 30 - 40 let     

 40 - 45 let  

45 – 50 let  

 50 – 60 let   

 60 a více let  

2) Rodinná zátěž -výskyt osteoporózy v rodině 

ano                  

 ne   

3) Vaše tělesná váha 

podváha          

 normální váha           

nadváha               

obezita   

4) Bolí Vás záda? 

 ne – vůbec             

 ano – někdy             

 často    
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5) Postmenopauzální věk - proběhla u Vás menopauza? 

ano    

 právě probíhá               

ne     

6) Užíváte hormonální substituční léčbu při menopauze? 

 ano     

ne    

7) Užíváte nějaké léky, které mohou mít vliv na řídnutí kostí např. zánětlivá 
onemocnění léčená kortikoidy, onemocnění jater, štítné žlázy, cukrovka? 

 ano, jaké…………………………… 

 ne     

8) Byla u Vás diagnostikována osteoporóza? 

 ano, formou RTG, osteodensitometrie    

 ne nebyla      

9) Užíváte nějaké konkrétní preparáty pro prevenci osteoporózy? 

ano   

ne  

 

B Životospráva 

10) Vaše tělesná aktivita 

 aktivně sportuji 3x týdně a více   

 sportuji 1 až 2 x týdně  

 občas sportuji    

 nesportuji    

11) Věnujete se aktivně své tělesné kondici např.? 

rehabilitace  

 masáže  

 sport, jaký …………………………………………. 
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12) Zaměstnání 

 sedavé zaměstnání     

 středně namáhavé zaměstnání  

 fyzicky namáhavé zaměstnání  

 často stojím    

 jiné …… 

13) Strava - zajímáte se o zdravou stravu? 

ano  

 občas jím nezdravě  

 ne  

14) Užíváte nějaké vitamínové doplňky? 

ano, jaké……    

ne     

15) Zaměřujete se cíleně na potraviny s obsahem vápníku? 

ano, jaké………             

 ne   

16) Kouříte? 

ano   

 ne   

17) Užíváte alkohol? 

ano   

        ne   

 občas – příležitostně   

18) Pijete kávu a čaj? 

ano, jak často……… 

ne      
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19) Správné sezení 

 sedíte správně? – snažíte se správně držet páteř  

 občas si vzpomenete a narovnáte se    

 nevěnujete tomu při sezení pozornost   

20) Slunění jako zdroj vitamínu D 

 slunci se vyhýbáte     

 sluníte se přibližně ½ hod denně   

 sluníte se déle než ½ hod denně   

21) Spánek  - věnujete spánku dostatek času? 

ano       

 ne       

 jak kdy       

22) Stres – jste vystaveni stresu? 

 ano často       

 někdy       

vůbec       

C Vědomosti 

23) Víte co je osteoporóza? 

ano  

 ne  

24) Pokud ano, snažíte se osteoporóze předcházet? 

ano, jak…… 

 ne         

nevím jak        

25) Víte, jak vzniká onemocnění osteoporózou? 

ano     

ne  


