
Prevencia osteoporózy

Osteoporóza (riedke  kosti)  je  ochorenie  látkovej  výmeny kostného  tkaniva,
ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry
kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti (1). K úbytku
kostnej  hmoty  dochádza  postupne  a progresívne,  často  sa  nevyskytujú  žiadne
príznaky,  kým  nenastane  prvá  zlomenina. Medzinárodná  nadácia  osteoporózy
(International Osteoporosis Foundation) uvádza, že na celom svete je 1 z 3 žien a 1
z 5 mužov vo veku nad päťdesiat rokov vystavená riziku osteoporotickej zlomeniny.
Najčastejšie sa tieto zlomeniny vyskytujú v oblasti bedra, chrbtice a zápästia a často
vyžadujú  aj  chirurgický  zákrok  (2).  Rizikové  faktory  vzniku  osteoporózy,  ktoré  sú
neoplyvniteľné sú vek, pohlavie, rasa, rodinná anamnéza osteopórózy a zlomenín,
menopauza, liečba kortikoidmi.  Rizikové faktory ktoré sú ovplyvniteľné sú alkohol,
fajčenie, nízke BMI, nedostatočný príjem vápnika, nedostatok vitamínu D a pohybu,
a v neposlednom  rade  poruchy  príjmu  potravy  (2).  Práve  nedostatok  pohybu  je
jedným z faktorov, pre ktorý označujeme osteoporózu ako civilizačné ochorenie (4).

Čo môžeme urobiť aby sme zabránili osteoporóze?

Jednoduché zmeny  v  stravovaní,  dostatok  pohybu a  zmenou  nesprávnych
návykov v oblasti životného štýlu vám pomôže nielen predchádzať osteoporóze, ale
prospeje aj celkovému zdraviu.

 V oblasti  stravovania –  zabezpečiť  dostatočný  príjem  kalcia  a proteínov,
ktoré  sú  zodpovedné  za  správny  vývoj  svalov  a  kosti  (mlieko  a  mliečne
výrobky,  vajíčka,  syry;  zdroje  Ca  -  mak,  kapusta,  karfiol,  kel,  sardinky
s kosťami, ryby, mandle, orechy).

 Vitamín D – jeho dostatok je kľúčový, nakoľko vápnik sa vstrebe len v jeho
prítomnosti,  potrebné  množstvo  vitamínu  D  si  môžeme  zabezpečiť
prostredníctvom slnečného žiarenia a to dostatočne dlhým pobytom na slnku,
minimálne 15 minút denne, stravu obohatiť o vajíčka, ryby a huby prípadne
vitamínové prípravky s obsahom vitamínu D (3).

 Pravidelná fyzická aktivita – každodenná pohybová aktivita (minimálne 30
až 40 minút) prispieva k posilneniu svalov a kostí, je vhodné vybrať aktivitu,
ktorá sa zameriava aj na posilňovanie  svalov a kostí (chôdza, nordic walking,
plávanie, jóga)

 Udržovať správnu telesnú hmotnosť – BMI pod 19 (podvýživa) a nad 25
(nadváha) poškodzuje kosti, je vyššie riziko straty kostnej hmoty a zlomenín
(2).

 Vyhýbať sa  fajčeniu a nadmernému pitiu  alkoholu, obmedziť  kávu  nakoľko
kofeín znižuje hladinu vápnika a alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z čreva.
(1)



Doporučený  denný  príjem  Ca  u dospelých  je  1000  –  1200  mg  denne
a vitamínu D u dospelých 800 – 1000 IU (1). 

Vápnik je  hlavným stavebným prvkom kostí  a  tu  sa nachádza 99% zásob
vápnika v tele. Vápnik v našich kostiach tiež slúži ako rezervoár, alebo zásoba na
udržanie hladiny vápnika v krvi, ktorý je potrebný pre zdravé nervy a svaly (2).

Obsah vápnika vo vybraných potravinách
Potravina - množstvo Vápnik (mg)
Mlieko odtučnené         2 dcl 240
Mlieko plnotučné          2 dcl 236
Mlieko mandľové          2 dcl 90
Jogurt natural               150g 207
Tvrdý syr                       30g 240
Mozarella                      60g 242
Vajíčka                          50g 27
Červené mäso              120g 7
Ryby                             120g 20
Tuniak                           120g 34
Pomaranče                   150g 60
Figy                               60 96
Jablko                           120g 6
Brokolica                       120g 112
Mandle                           30g 75
Vlašské orechy              30g 28
Zdroj: International Osteoporosis Foundation

Vitamín  D  pomáha  pri  vstrebávaní  vápnika  v črevách  z potravy,  zaisťuje
správnu obnovu a mineralizáciu kostí,  pomáha udržiavať svaly silné a tím znižuje
riziko pádu a úrazov (3).

Obsah vitamínu D vo vybraných potravinách
Potravina Vitamín D /IU/*
Losos 600-1000
Sardinky v konzerve 300-600
Tuniak v konzerve 236
Vajíčka  - žltok 20
Maslo 40
Syr tvrdý Ementál 120
Zdroj: International Osteoporosis Foundation, *1 IU = 0,025µg

Prevencia  v neposlednom  rade  spočíva  aj  v denzitometrickom  vyšetrení
(meranie hustoty kostného tkaniva), ktoré sa vykoná na základe odporúčania lekára
špecialistu.  Nakoľko  v predchádzaní  osteoporózy  hrá  kľúčovú  rolu  správne
stravovanie,  pohybová  aktivita,  zanechanie  fajčenia,  ktorým  sa  venujeme  aj  v
Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, ktoré je zriadené na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.

Oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne



Použitá literatúra:

1. Online, dostupné na: http://www.osteoporoza.sk/pacienti/co-je-osteoporoza/

2. International Osteoporosis Foundation, Online, dostupné na:  https://www.iofbonehealth.org/what-
is-osteoporosis

3. National  Osteoporosis  Foundation,  Online,  dostupné  na:
https://www.nof.org/patients/treatment/nutrition/

4. Úrad  verejného  zdravotníctva  Slovenskej  republiky,  Online,  dostupné  na:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2406%3Asvetovy-de-
osteoporozy&catid=111%3Asvetove-dni&Itemid=106

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2406%3Asvetovy-de-osteoporozy&catid=111%3Asvetove-dni&Itemid=106
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2406%3Asvetovy-de-osteoporozy&catid=111%3Asvetove-dni&Itemid=106
https://www.nof.org/patients/treatment/nutrition/
https://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis
https://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis
http://www.osteoporoza.sk/pacienti/co-je-osteoporoza/

