
�

�

Univerzita Pardubice 

Fakulta zdravotnických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

2009    Bc. Tereza RYCHTA�ÍKOVÁ 



�

�

Univerzita Pardubice 

Fakulta zdravotnických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskyt osteoporózy u žen v menopauze 

Bc. Tereza Rychta�íková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 2009 



�

�

 

 

 



�

�

 



�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracoval samostatn�. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona �. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute�ností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzav�ení licen�ní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn�na ode mne požadovat 

p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které na vytvo�ení díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skute�né výše. 

Souhlasím s prezen�ním zp�ístupn�ním své práce v Univerzitní knihovn�. 

 

V Pardubicích dne 17. 1. 2009 

 

 

 

       Tereza Rychta�íková 



�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod�kování: 

Mé pod�kování pat�í p�edevším vedoucímu práce, Doc. MUDr. Karlovi Šulcovi, CSc., za 

poskytnuté cenné rady a pomoc p�i psaní diplomové práce. Dále bych cht�la pod�kovat 

ambulantním sestrám z polikliniky Bud�jovická za pomoc p�i rozdávání dotazník�. 

V neposlední �ad� pod�kování také pat�í respondent�m za jejich �as a ochotu p�i vypl�ování 

dotazníku. 



�

�

SOUHRN 
 Tématem diplomové práce je „Výskyt osteoporózy u žen v menopauze“. 

Z onemocn�ní skeletu je v posledních letech velký zájem p�edevším o osteoporózu. 

Osteoporóza, �ídnutí kostí, se dnes považuje za civiliza�ní chorobu s vysokým výskytem ve 

vysp�lých zemích. Výskyt osteoporózy má vzestupný trend, zvyšuje se po�et zlomenin a 

lé�ení rozvinutého onemocn�ní je mimo�ádn� obtížné. Výzkum byl proveden metodou 

anonymního dotazníku. Dotazník byl rozd�len do 3 okruh�, kdy první byl zam��en na obecné 

otázky týkající se v�ku a výskytu onemocn�ní, druhé dv� zjiš�ovaly rizikové faktory týkající 

se osteoporózy.  

 

KLÍ�OVÁ SLOVA 
osteoporóza; menopauza; rizikové faktory 

 

TITLE 
Incidence of osteoporosis in postmenopausal women 

 

ABSTRACT 
 The subject matter of this dissertation is the occurrence of osteoporosis during 

women's climacterical. Osteoporosis has recently been the most focused skeleton disorder. 

Osteoporosis, bone- thinning is considered to be a civilization disease being found mostly in 

developed countries. The occurrence has rising  tendency, there has been a higher number of 

fractures and the treatment is extremely difficult. There was a research done by method of 

an  anonymous questionnaire. It was divided into three sections where the first one focused on 

general questions regarding age and the area of the illness, the two others looked into the 

hazardous factors of the disease.  
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Úvod 

 Tématem diplomové práce je „Výskyt osteoporózy u žen v menopauze“. 

Z onemocn�ní skeletu je v posledních letech velký zájem p�edevším o osteoporózu. 

Osteoporóza, �ídnutí kostí, se dnes považuje za civiliza�ní chorobu s vysokým výskytem ve 

vysp�lých zemích. Výskyt osteoporózy má vzestupný trend, zvyšuje se po�et zlomenin a 

lé�ení rozvinutého onemocn�ní je mimo�ádn� obtížné. Osteoporóza se stává p�edm�tem 

zájmu ortoped�, endokrinolog�, revmatolog�, gynekolog� a pediatr�.  

 Osteoporóza se dostává do pop�edí zájmu i z ekonomického hlediska, nebo� náklady 

na její lé�bu a na lé�bu jejích komplikací bohužel neustále rostou. 

 „Máme se obávat na stá�í zlomenin?“ Toto je �astý dotaz žen, pokud jsou zejména po 

gynekologických operacích, pokud trpí bolestmi kloub�, pokud jim léka� doporu�í užívat 

vápník, nebo jsou �erstv� po neškodn� vypadajícím pádu, kon�ícím obvykle zlomeninou. 

Odpov�� by m�la znít: „Ur�it�!“ Je-li žena starší 55 let, bojíme se nejvíce jejího pádu 

spojeného se zlomeninou, komplikacemi p�i hojení rány a �asto následky. Dojde-li sou�asn� 

k imobilizaci, kon�í celá tato situace pro mnohé ženy fatáln�. Ješt� po�ád je na prvním míst� 

úmrtí žen po 60-70 letech zlomenina kr�ku stehenní kosti. 

 Osteoporóza postihuje více než polovinu žen st�edního a vyššího v�ku (hlavn� v 

období menopauzy), m�že se projevit i u d�tí v dob� r�stu, u t�hotných a kojících žen a u 

starších muž�. Záke�nost osteoporózy je v tom, že pacienti s touto nemocí (kte�í v podstat� 

nev�dí, že jsou pacienty) bývají dlouhodob� bez p�íznak�. Právem se osteoporóze �íká tichý 

zlod�j kostí.   

 

 V následujícím textu jsem se snažila shrnout základní p�í�iny a p�íznaky osteoporózy. 

Ve výzkumné �ásti diplomové práce jsem cht�la poukázat na vliv ovlivnitelných i 

neovlivnitelných rizikových faktor� na vznik osteoporózy.     
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I. Teoretická �ást 

1 Anatomie a struktura kosti 

V t�le existují dva typy kostní tkán�: substantia compakta a substantia spongiosa. 

P�evažuje-li kompakta, ozna�ujeme kost jako kompaktní (kortikální). Má-li p�evahu 

spongióza, ozna�uje se kost jako trám�itá, trabekulární, spongiózní. V obratlích �iní 

zastoupení trabekulární kosti 70 - 90%, v kr�ku stehenní kosti jen 25%.  

Kompaktní kost p�edstavuje 70% celkového skeletu a je vybudována z longitudinálních, tzv. 

haverských systém�, sekundárních osteon�. Jejich koncentrické vrstvy s osteofyty obklopují 

centrální kanálky s cévami a nervy. 

Spongióza tvo�í 20% celkového skeletu a vypl�uje epifyzární partie kostí a t�la obratl� 

anastomozujícími lamelami a tráme�ky (trabekulami). Tráme�ky nemají žádné cévy a výživné 

látky do nich pronikají difuzí. Spongióza p�edstavuje menší �ást hmotnosti skeletu, ale pro 

svou trám�itou strukturu má podstatné v�tší povrch. Trabekulární kost je metabolicky 

aktivn�jší. 

Zevní povrch kosti je kryt periostem, v�tší dutiny kosti vystýlá endost. Oba povrchy mají 

význam pro remodelaci skeletu, na níž se podílejí spolu s povrchy haverských systém� a 

tráme�k� spongiózy. 

Na pevnosti kosti se podílí jednak kostní hmota (zm��itelná jako bone mineral density-BMD), 

jednak kvalita kosti (architektura, mineralizace, organická matrix a stav mikropoškození).  

Kost tvo�í z 35% bílkovinná matrix a z 65% minerály. Matrix obsahuje kostní bu�ky a 

bílkoviny, zejména kolagen. (1) 

 

1. 1  Kolagen 

Kolagen je hlavní sou�ástí bílkovinného matrix hmoty kosti a je malou �ástí 

chrupavky. Kostní matrix tvo�í z 90% kolagen typu I. Kolagen I se tvo�í v osteoblastech jako 

typ I prokolagenu. Ten dává po uvoln�ní do extracelulárníhoprostoru vznik kone�né podob� 

kolagenních molekul. Šroubovice kolagenu obsahuje dv� d�ležité aminokyseliny, 

hydroxyprolin a hydroxylysin. (1) 

 

1. 2  Osteokalcin 

 Osteokalcin (nazývaný n�kdy také jako gla-protein) p�edstavuje nejhojn�jší 

nekolagenní kostní bílkovinu. Obsahuje 49 aminokyselin. Je produkován osteoblasty. Hladina 

osteokalcinu v séru se pokládá obecn� za ukazatele osteoblastické aktivity u r�zných kostních 

onemocn�ní a signalizuje zvýšený metabolický obrat kosti. Osteokalcin se patrn� ú�astní 
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syntézy matrix, možná i mineralizace, ale možná je i jeho ú�ast p�i resorpci kosti. Osteokalcin 

má výrazný cirkadiánní rytmus s maximem v ranních hodinách. Normální hodnoty 

osteokalcinu jsou u žen mezi 22 – 55 rokem 11 - 43 µg/l, mezi 55 – 100 rokem 15 - 46 µg/l. U 

žen s osteoporózou se hodnoty pohybují v mezi 13 - 48 µg/l. (1) 

 

1. 3  Kostní minerály 

60% suché kostní hmoty se skládá z minerálních solí: fosfore�nanu vápenatého ve 

form� krystal� hydroxyapatitu, uhli�itanu vápenatého, fluoridu vápenatého, fosfore�nanu 

ho�e�natého a alkalických solí. Minerály tvo�í krystaly tvaru jehly nebo plát� lokalizovaného 

mezi kolagenními fibrilami. (1) 

 

1. 4  Kostní bu�ky 

Kosti obsahují t�i druhy kostních bun�k: osteoklasty, osteoblasty a osteocyty. (1) 

 

1. 4. 1  Osteoklasty  

Osteoklasty jsou gigantické mnohojaderné bu�ky a vznikají z hemopoetických 

mononukleárních bun�k kostní d�en�. Oby�ejn� se nalézají na kalcifikovaném kostní povrchu 

a uvnit� lakun, které jsou výsledkem jejich resorp�ní aktivity. Osteoklasty jsou makrofágy a 

pocházejí z kmenových bun�k kostní d�en�. Osteoklasty odbourávají kostní substanci sekrecí 

osteolytických enzym�. Osteoklasty okyselují extracelulární kompartment. V prost�edí o 

nízkém pH se rozpoušt�jí krystaly hydroxyapatitu a tím obnažují matrix.(1) 

 

1. 4. 2  Osteoblasty 

Výstavba kostní hmoty je funkcí osteoblast�. Pocházejí z nediferencovaných 

mezenchymálních kmenových bun�k d�e�ového stromatu, jež mají schopnost se diferencovat 

do mnoha typ� pojivových bun�k. Osteoblasty nikdy nep�sobí ani se neobjevují samostatn�, 

ale vždy v klastrech kuboidních bun�k podél kostních povrch�. P�i remodelaci vznikají 

osteoblasty z�ejm� z jedné generace proliferujících prekurzor�. Mají životnost 1 až 10 týdn�. 

Po skon�ení formativní fáze p�estavby kosti se n�které osteoblasty m�ní v bu�ky lemující 

kost, n�které z nich mizí apoptózou, �ada z nich byla již zalita osteoidem a dala vznik 

osteocyt�m. (1) 
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1. 4. 3  Osteocyty 

Osteocyt je osteoblast, který byl uzav�en do vlastního kalcifikovaného produktu. 

V procesu kalcifikace klesá metabolická aktivita osteocytu nedostatkem výživy, nicmén� 

osteocyt je spojen s cévním zásobením pomocí drobných kanálk�. Osteocyty reprezentují 

kolem 25% p�vodních osteoblast�, které p�ežily období formace a z�staly živou složkou 

kosti, již samy stav�ly. (1) 

 

1. 4. 4  Ploché endostální bu�ky 

Ploché endosteální bu�ky pokrývají klidový endosteální povrch a vlivem 

osteotropních hormon� m�ní tvar, takže dovolují ukládání nebo naopak mobilizaci nemalých 

kvant labilních fosfokalcifikovaných solí v p�ilehlých partiích kosti. (1) 

 

1. 5  Funkce kosti 

Kost má t�i významné úkoly: podpírá a ochra�uje m�kké a zranitelné orgány a 

umož�uje lokomoci, slouží jako metabolické depo kalcia, fosforu a magnesia. Kost je sídlem 

hemopoetické d�en�. 

Mezi další d�ležité funkce kosti pat�í její remodelace a mineralizace. Kost se také podílí na 

foskofalciovém metabolismu. (1) 

 

1. 5. 1  Remodelace 

U dosp�lých jedinc� podléhá zralá kortikální i trabekulární kost trvalému odbourávání 

a p�estavb�. Ta se objevuje ve form� diskrétních fokus�, kterým se �íká remodela�ní jednotky. 

Po celý život se kost p�i zachování celkového konceptu struktury remodeluje. Svázání nebo 

sp�ažení resorpce s následnou formací kosti se považuje za prvo�adou zákonitost kostní 

remodelace. Poruchy tohoto sp�ažení vedou k dysbalanci odbourávání a novotvorby 

s následnými chorobnými stavy.  

Oba základní p�estavbové pochody, resorpce a novotvorba kosti, probíhají na kostních 

površích. (1) 

 

1. 5. 2  Mineralizace 

Aktivní osteoblasty tvo�í osteoid, kostní matrix, která se postupn� mineralizuje. U 

zdravého �lov�ka se tvo�í asi 1µm osteiodu za den. Pochody mineralizace jsou složité a 

nejsou dodnes podrobn� vysv�tleny. K optimální mineralizaci je t�eba: 



�

�

• adekvátní aktivita kostních bun�k, 

• normální matrix a normální syntézy matrix, 

• dostate�ného zásobení kalciem a fosforem z extracelulární tekutiny, 

• pH v míst� mineralizace kolem 7, 6, 

• normální koncentrace inhibitor� mineralizace. 

Na rozhraní mezi mineralizovanou kostí a osteomem vzniká zóna demarkace. Osteoid 

bezprost�edn� p�ilehlý k této zón� má vysoký obsah tuku, zinku a jiných substancí. 

Velice ú�inným inhibitorem mineralizace je anorganický difosfore�nan. (1) 

 

1. 5. 3  �ízení foskokalciového metabolismu 

Kalcium je základní složkou lidské kostry a pátým nejpo�etn�jším anorganickým 

prvkem t�la. Udržování kalcia v séru na velmi stálých hodnotách je nepochybn� odpov�dí na 

vitální úlohu iont� kalcia pro �adu d�j� v organismu. Kalciová homeostáza je realizována 

posuny kalcia mezi intracelulární a extracelulární tekutinou ledvin, st�eva a kosti. P�i 

dostate�ném p�ijmu kalcia potravou je primární regulace zajišt�na ledvinou a povrchem kosti. 

Je-li kalcia v potrav� nedostatek nebo dochází k velikým ztrátám kalcia ledvinami, stává se 

zdrojem kalcia kalcium p�esunuté z kosti. Je t�eba si uv�domit, že 99% celkového kalcia 

v t�le je uloženo práv� v kosti. (1) 

     

1. 5. 3. 1  Kalciotropní hormon 

St�evo, ledviny ani kost samy o sob� nesta�í udržet homeostázu kalcia na systémové 

úrovni. Na homeostáze kalcia se významn� podílejí p�edevším kalciotropní hormony. 

Zasahují do p�estavby kosti, ale také do vst�ebávání kalcia st�evem a jeho vylu�ování 

ledvinami. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 1  Parathormon 

Parathormon (PTH) vzniká v bu�kách p�íštítných t�lísek. Je známo, že i nepatrné výkyvy 

kalcémie dávají rychlou odpov�� v sekreci PTH. PTH je hormonem hyperkalcemizujícím, 

p�i�emž hladinu kalcia udržuje mobilizací kalcia z kosti, dvojím zp�sobem: 

• okamžitou mobilizací kalcia osteolýzou nebo redistribucí kalcia mezi jednotlivými 

prostory, 
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• opožd�nou a trvalejší mobilizací kalcia pomocí osteoklastické resorpce. Receptory pro 

PTH jsou na osteoblastech, ty pak aktivují osteoklasty. 

Kost p�edstavuje jednu z nejv�tších tkání v organismu a je cílovým orgánem pro hormon. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 2  Parathormonu podobný protein 

Parathormonu podobný protein (PTHrP) p�sobí osteoklastickou resorpci kosti, 

aktivuje renální adenylátcyklázu, p�sobí hyperkalcémii, hypofosfatémii a hyperfosfaturii. 

Normální koncentrace cirkulujícího PTHrP je podstatn� nižší než PTH. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 3  Kalcitonin 

Kalcitonin je polypeptid hormonální povahy. U savc� je secernován v štítné žláze 

specializovanými bu�kami nazývanými C-bu�ky. Hlavním ú�inkem kalcitoninu je p�sobení 

na kost. Kalcitonin vyvolává hypokalcémii snížením kostní resorpce. Kost, ledvina, ale také 

ostatní tkán� mají specifický receptor, místo, kde dochází k po�áte�ní interakci mezi 

hormonem a bu�kou. P�ímou interakcí s receptory cílových tkání reguluje kalcitonin transport 

kalcia, fosforu a sodíku. V kosti byly receptory pro kalcitonin nalezeny na osteoklastech, jsou 

pravd�podobn� p�ítomny i na osteocytech.  

Sekrece kalcitoninu klesá postupn� s v�kem. Plazmatická hladina je nižší u žen než u muž�. 

Zatím nebylo prokázáno, že by n�které kostní onemocn�ní bylo spojeno s abnormalitou 

sekrece kalcitoninu. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 4  Vitamin D 

Pod pojmem vitamin D rozumíme dv� chemické slou�eniny, ergokalciferol, vitamin 

D2 a cholekalciferol, vitamin D3, které se liší pouze složením vedlejšího �et�zce. V lidské 

k�ži vzniká vitamin D fotochemickou reakcí ze 7-dehydrocholesterolu, je-li vystaven zá�ení o 

vlnové délce blízké zá�ení ultrafialovému (vlnová déleka 230 až 313 nm). Toto zá�ení proniká 

k�ží a tvo�í se cholekalciferol, vitamin D3. Podobnou sérií reakcí vzniká vitamin D2, 

ergokalciferol, dojde-li k expozici ergosterolu teplu nebo sv�tlu. 

Významnou biologickou funkcí vitaminu D v ú�inku na kost je zvýšit mobilizaci kalcia 

z kosti v dob�, kdy není adekvátní p�íjem kalcia potravou a je nutné udržet normokalcémii.  

Ledvina je velmi d�ležitým místem tvorby aktivní formy vitaminu D3 (1,25 – dihydroxy 

vitamin D3), který umož�uje resorpci vápníku v tenkém st�ev�. (1) 
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1. 5. 3. 1. 5  Další kalciotropní hormony 

K dalším kalciotropním hormon�m pat�í pohlavní hormony, estrogeny a androgeny, 

dále r�stový hormon, tyreoidální hormon a glukokortikoidy. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 5. 1  Estrogeny a androgeny 

Kost je cílovou tkání pro estrogeny, androgeny, testosteron a v menší mí�e i gestageny. 

Jedním z možných ú�ink� estrogen� na kost je jejich kompetice s PTH. P�i nedostatku 

estrogen� roste citlivost kostní tkán� na PTH. Naopak estrogeny uvol�ují z osteoblast� 

faktory (kolagen a �adu nekolagenních protein�), které inhibují aktivitu osteoklast�.  

Ú�inek gestagen� na kost je mén� jistý než v p�ípad� estrogen�. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 5. 2  Glukokortikoidy 

Glukokortikoidy zvyšují kostní resorpci n�kolika zp�soby. Snižují resorpci kalcia 

st�evem, zvyšují vylu�ování kalcia ledvinami a zp�sobují sekundární hyperparatyreózu. 

Tlumí rovn�ž kostní novotvorbu, p�ímo nebo nep�ímo snížením sekrece pohlavních hormon�. 

(1)   

 

1. 5. 3. 1. 5. 3  Tyreoidální hormony 

Hormony štítné žlázy se uplat�ují p�i r�stu a dospívání skeletu i v kostní remodelaci u 

dosp�lých. Hormony štítné žlázy stimulují osteoklasty a osteoklastickou resorpci. Zvyšují 

kalciurii a fosfaturii. (1) 

 

1. 5. 3. 1. 5. 4  Inzulin 

Inzulinové receptory je možno nalézt ve v�tšin� bun�k t�la v�etn� kosti. Je známo, že 

inzulin ú�inkuje na osteoblasty, ale velmi málo je známo o ú�inku na osteoklasty. (1) 
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2 Osteoporóza 

Navzdory zdánlivé nem�nnosti je kost dosp�lého �lov�ka metabolicky velmi aktivní 

orgán, který podléhá neustálé p�estavb�.  

Osteoporóza je progresivní systémové onemocn�ní skeletu, charakterizované úbytkem kostní 

hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkán� s následným zvýšením fragility kostí a 

tendencí ke zlomeninám.  

D�ležitým prvkem v jakékoliv definici osteoporózy je skute�nost, že množství kostní 

hmoty je sníženo, ale pom�r minerální a organické složky z�stává zachován, jedná se vlastn� 

o atrofii kosti.  (1; 5) 

 

2. 1 Rozd�lení osteoporózy 

Odlišujeme osteoporózu s již prod�lanou zlomeninou a osteoporózu bez prod�lané 

zlomeniny.  

Podle doporu�ení Sv�tové zdravotnické organizace by se k vyjád�ení stupn� úbytku 

kostní hmoty u osteoporotických syndrom� m�ly užívat �ty�i diagnostické kategorie: 

• normální nález: hodnota denzity kostního minerálu (bone mineral density, BMD) nebo 

obsahu kostního minerálu (bone mineral content, BMC) snížena až o jednu 

sm�rodatnou odchylku (SD) pod pr�m�rnou hodnotou zjiš�ovanou u zdravých 

mladých osob. 

• nízká kostní hmota – osteopenie: hodnota BMD nebo BMC snížena o 1 až 2,5 SD pod 

pr�m�rnou hodnotu zjiš�ovanou u zdravých mladých osob. 

• osteoporóza: hodnota BMD nebo BMC snížena o více než 2,5 SD pod pr�m�rnou 

hodnotu zjiš�ovanou u zdravých mladých osob. 

• t�žká osteoporóza – manifestovaná osteoporóza: prod�laná osteoporotická zlomenina 

u osob s hodnotou BMD nebo BMC více než 2,5 SD pod pr�m�rnou hodnotu 

zjiš�ovanou u zdravých mladých osob.  

Kritéria osteoporózy stanovena Sv�tovou zdravotnickou organizací jsou p�ijatelná jako 

pracovní definice. 

Užite�né je také rozd�lení osteoporózy dle p�í�iny vzniku. Musíme vzít v v úvahu, že 

toho onemocn�ní je b�žn� pozorováno po fyziologickém selhání gonád nebo po jejich 

odstran�ní, doprovází ur�ité genetické syndromy (osteogenesis imperfecta), m�že být 

d�sledkem užívání ur�itých lék� (glukokortikoid�, hormon� štítné žlázy) a vyskytuje se u 
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r�zných klinických stav� spojených s poruchami vst�ebávání a vylu�ování vápníku a fosforu, 

jako poruchy sekrece parathormonu a metabolismu vitaminu D. (5) 

 

2. 2  Epidemiologie osteoporózy 

Osteoporóza je závažný zdravotnický problém odpov�dný za miliony každoro�n� 

nov� vzniklých zlomenin ve všech zemích sv�ta. D�sledkem osteoporózy jsou zlomeniny 

p�edloktí, zlomeniny kr�ku femuru a kompresivní zlomeniny t�l obratlových. 

Hodnocení výskytu osteoporózy je obtížné, ne-li zcela nemožné, nebo� nemoc m�že probíhat 

zcela asymptomaticky. (1) 

Prevalence osteoporózy se zvyšuje celosv�tov�, stoupá tedy i výskyt zlomenin obratl� a 

proximálního femuru. (5)  

 

2. 3  Etiopatogeneze osteoporózy 

Etiopatogeneze osteoporózy není jednotná, nemá jedinou p�í�inu. U sekundární 

osteoporózy jsou p�í�iny v základní chorob�, jejíž sou�ástí sekundární osteoporóza je. 

K základním chorobám pat�í p�edevším endokrinní onemocn�ní (hypertyreóza, 

hyperparatyreóza, hyperkortikalismus), d�di�ná onemocn�ní, dlouhodobá imobilizace, 

chronické onemocn�ní jater, ledvin, diabetes mellitus, nádorová onemocn�ní a iatrogenn� 

vyvolaná osteoporóza. 

Pod pojem primární osteoporóza se klasicky �adí idiopatická osteoporóza a osteoporóza 

involu�ní, jež se d�lí na typ I – postmenopauzální a typ II – senilní. U žen není hranice mezi 

postmenopauzální a senilní osteoporózou úpln� jasná, protože senilní osteoporóza do ur�ité 

míry nasedá na osteoporózu postmenopauzální. Mezi primární osteoporózy také pat�í 

osteoporóza z inaktivity. (1) 

 

2. 3. 1  Senilní osteoporóza 

Senilní osteoporóza je charakterizována v�kem nemocného (nad 65 rok�), pom�rem 

postižení žen k postižení muž� (2:1), typem ztráty kosti (ztráta jak trabekulární, tak i 

kortikální kosti), typem zlomenin (postižení axiálního, tak i apendikulárního skeletu, �ast�jší 

výskyt zlomenin dlouhých kostí a kr�ku femuru), zvýšením imunoreaktivního PTH v séru, 

sníženou resorpcí kalcia st�evem a sníženou hladinou kalcidiolu v séru. (1) 
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2. 3. 2  Postmenopauzální osteoporóza 

Postmenopauzální osteoporóza je charakterizována v�kem 51 až 65 let a pom�rem 

postižení 6:1 ve prosp�ch žen. Jde o výrazn�jší postižení kosti trabekulární než kosti 

kortikální. Hlavním faktorem je chyb�ní estrogen� nebo androgen� u muž�. P�í�inou je 

prudký pokles syntézy estrogen� vznikající v d�sledku involuce pacemarkera ovariálního a 

hypotalamického. Kostní resorpce p�evládá nad novotvorbou kostní tkán� a tento stav vede 

k úbytku množství kostní tkán�, což se projevuje poklesem pevnosti kosti, dochází k porušení 

mikroarchitektury kosti a zten�ování až perforování kostních trámc�. Hlavním typem 

zlomenin jsou zlomeniny obratlových t�l. Zvyšující se koncentrace kalcia v séru snižuje 

sekreci endogenního PTH. (3) 

 

2. 3. 3 Osteoporóza z inaktivity  

Osteoporóza z inaktivity vzniká zejména u ležících pacient�, kde dochází k velkým 

ztrátám vápníku, které nelze vyrovnat jeho zvýšeným p�íjmem, nebo� je sou�asn� snížená 

schopnost asimilace vápníku, jeho distribuce a využití v t�le. Cvi�ení a pohyb kosti zpev�ují. 

Nedostatek sportu, sedavý zp�sob života, nedostatek cvi�ení a t�lesné námahy u ležících �i 

sedících pacient� (vozí�ká�i) mohou být vážným faktorem zvyšujícím ztráty kalcia a bránícím 

lé�b� osteoporózy. (5)      

        

2. 4  Rizikové faktory pro rozvoj osteoporózy 

2. 4. 1  Faktory pacientem neovlivnitelné 

Mezi faktory neovlivnitelné pat�í pohlaví (v�tší výskyt osteoporózy u žen než u 

muž�), dále genetické vlivy (lze vystopovat rodiny, kde je výskyt osteoporózy �ast�jší) a 

vlivy rasové. Z jednotlivých ras má k vzniku osteoporózy nejv�tší sklon rasa bílá a nejmén� 

rasa �erná. Závažným rizikovým faktorem je p�ed�asná menopauza. (1) 

 

2. 4. 2  Faktory pacientem ovlivnitelné 

Maxima kostní hmoty je dosaženo ve v�ku 25 let. Toto maximum je ur�eno až z 80% 

genetickými faktory, zbytek se získá zdravým zp�sobem života, t�lesným pohybem a stravou 

bohatou na kalcium. 	ím je v�tší kostní hmota, tím je po 30. roce riziko vzniku osteoporózy 

menší. Stav kostní hmoty ovliv�uje i výživa, správné zastoupení bílkovin, sacharid� a lipid�. 

Nedostatek vede k osteoporóze, ale nadbytek vede k aminoacidurii a hyperkalciurii a tím op�t 

k osteoporóze. 
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K rizikovým faktor�m ovlivnitelným pacientem pat�í zlozvyky. Jde o sedavý zp�sob 

života, nedostatek pohybu, nedostatek slune�ního sv�tla, zneužívání lék�, kou�ení a chronický 

p�íjem alkoholu. Lidé podvyživení, fyzicky ochablí, holdující kou�ení jsou velmi náchylní 

k vzniku osteoporózy. Silné ku�a�ky mívají sníženou estrogenní produkci ovárií. (1) 

 

2. 4. 3  Faktory pacientem �áste�n� ovlivnitelné 

Jde o poruchy resorpce kalcia st�evem, zvýšený odpad kalcia mo�í. Závažným 

faktorem je p�ed�asná menopauza, sekundární amenorea trvající déle než rok. Z vý�tu 

rizikových faktor� nelze vynechat iatrogenní p�í�iny, antiepileptika, vitamin A a další. (1) 

 

2. 5  Klinický obraz osteoporózy 

Klinický obraz osteoporózy je velice r�zný. Choroba m�že probíhat zcela 

asymptomaticky a je náhodn� zjišt�na p�i rentgenologickém vyšet�ení.  

Nej�ast�ji p�icházejí nemocní pro bolesti v zádech, �asto tahavé, necharakteristické, 

které se zvyšují pohybem a zatížením. Prudké bolesti vznikají obvykle náhle, po rychlém 

pohybu, nej�ast�ji v oblasti dolní hrudní a horní lumbální páte�e, vyst�elují pásovit� dop�edu 

do b�icha a do dolních kon�etin. Objevuje se reflexní spasmus paravertebrálních sval� 

s ko�enovým drážd�ním. Obratlové trny mohou být bolestivé na poklep. Bolest je dána 

mikrofrakturami a pozd�ji kompresí obratlových t�l.  

	asto se osteoporóza projeví až zlomeninou po nepatrném úrazu. Obávaní jsou 

p�edevším zlomeniny kr�ku femuru, humeru a záp�stí. Klinické obtíže se mohou projevovat i 

jako bolest páte�e p�i delším stání, horší ch�ze do schod�, potíže s oblékáním, zavazováním 

tkani�ky u bot a bolestmi p�i zm�n� polohy z lehu do sedu. (2) 

 

2. 6  Diagnostická vyšet�ení u osteoporózy 

Diagnóza osteoporózy musí být velmi zodpov�dná, protože správné rozpoznání 

onemocn�ní m�ní osud nemocného. Diagnostické možnosti se vyvíjejí ruku v ruce s novými 

poznatky a objevy ve fyziologii a biochemii kosti.  

Provádíme vyšet�ení klinické, ke kterému pat�í zjišt�ní rodinné a osobní anamnézy, 

dále fyzikální vyšet�ení, vyšet�ení biochemické, rentgenologické, denzitometrické a v ur�itých 

p�ípadech vyšet�ení histomorfometrické z kostního vzorku odebraného kostní biopsií. (1) 
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2. 6. 1  Fyzikální vyšet�ení 

Fyzikální vyšet�ení je velmi d�ležité, všímáme si stoje pacienta, držení t�la, stavu 

lokomo�ního aparátu. Všímáme si paravertebrální svaloviny, ale také hlavních sval� na 

dlouhých kostech. Zkoušíme svalovou sílu. D�ležité je vyzkoušet nervosvalovou koordinaci. 

(5) 

 

2. 6. 2  Radiografické vyšet�ení skeletu 

Identifikovat osoby s vyšším rizikem vzniku fraktur radiografickým vyšet�ením je 

obtížné. Radiografické zm�ny p�i osteoporóze v periferním skeletu zahrnují zten�ení 

kortikalis dlouhých kostí a nepravidelnostmi endosteálních povrch� a difuzní demineralizaci.  

  Omezenou diagnostickou hodnotu má radiografická absorpciometrie, stanovující 

kostní minerál v oblasti falang�. 

Po�íta�ov� stanovený index deformity páte�e byl zaveden jako jednoduchá metoda 

kvantifikace kompresivních zlomenin na rutinn� provád�ných rentgenogramech. (5) 

 

2. 6. 3  M��ení kostní hmoty 

Za nejvhodn�jší metodou m��ení kostní hmoty neinvazivním zp�sobem se v sou�asné 

dob� považuje denzitometrie. Indikací k osteodenzitometrii je podez�ení na metabolickou 

osteopatii, vyšet�ení se také uplat�uje u onemocn�ní, o nichž je známo, že vedou k postižení 

skeletu, jako nap�íklad malabsorpce, laktózová tolerance, chronické renální onemocn�ní. Je 

vhodné u žen po menopauze s klinickými obtížemi, u žen s p�ed�asnou menopauzou a u 

hypogonadism�. 

Doporu�eným vyšet�ením je dvoufotonová absorpciometrie (DEXA).  Kostní denzita 

je hodnocena pomocí T – skóre (odchylka od pr�m�rné hodnoty BMD mladé dosp�lé osoby) 

a Z – skóre (odchylka od normy pro daný v�k a hmotnost). Hodnoty mezi -1 a -2,5 odpovídají 

pásmu osteopenie, nižší hodnoty pásmu osteoporózy. Pojem osteopenie je chápáno jako 

p�edstupe� osteoporózy, jde o úbytek kostní hmoty, který je p�edevším signálem vyššího 

rizika budoucí osteoporózy.�Pokles kostní hustoty o 10 až 25 % (1–2,5 sm�rodatné odchylky) 

je podle Sv�tové zdravotnické organizace považován za osteopenii, o 25 % a více již za 

osteoporózu.   (4) 

 

2. 6. 4  Biochemická vyšet�ení 

Biochemická vyšet�ení nám pomáhají posoudit remodelaci skeletu, ur�it, zda-li jde o 

osteoporózu nízko- nebo vysokoobratovou, tedy metabolicky aktivní. Z biochemických 
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ukazatel� nacházíme u nemocných s osteoporózou odchylky od normy v kalcémii, fosfatémii 

a stanovení celkových alkalických fosfatáz. U vysokoobratové osteoporózy nacházíme 

zvýšení ukazatel� osteoresorpce (mo�ový hydroxyprolin, pyridinolin, deoxypyridinoli a 

další), tak i ukazatel� kostní novotvorby (kostní izoenzym alkalické fosfatázy, C-terminální 

peptid prokolagenu). K vyšet�ení již zjišt�né osteoporózy pat�í kalciurie, vyšet�ení jaterních 

enzym�, elektroforetické vyšet�ení bílkovin. U postmenopauzálních i starších žen je nutné 

vyšet�it funkci štítné žlázy a p�íštítných t�lísek. (1) 

 

2. 6. 5  Kostní biopsie 

Transiliakální kostní biopsie, by se m�la ponechávat pro p�ípady, kdy je pro 

diagnostické i terapeutické ú�ely nezbytná p�esn�jší znalost histologické dynamiky skeletu. 

P�íkladem m�že být vznik zlomenin v jiných místech než b�žn� spojených 

s postmenopauzální osteoporózou nebo netraumatická fraktura t�la obratle p�i zcela normální 

kostní hmot� v oblasti páte�e. (5) 

 

2. 7  Terapie osteoporózy 

Mezi hlavní cíle lé�by pat�í: 

• p�edcházet úbytku kostní hmoty d�íve, než se osteopenie stane pr�kaznou. 

• zvýšit kostní hmotu u osob s významným úbytkem jejího množství. 

• stabilizovat již vzniklý osteoporotický syndrom u osob náchylných ke vziku fraktur. 

• ulevit od bolesti. 

• zvýšit pohyblivost. 

• minimalizovat deprese. (5) 

P�edpokladem ú�inné terapie je zvýšit aktivitu osteoblast� a snížit aktivitu osteoklast�. 

Má-li být lé�ba úsp�šná, musí být komplexní a dlouhodobá. 

P�ed zahájením jakékoliv medikamentózní lé�by  je nutné posoudit p�ínos, rizika a reálnost 

mnohaletého podávání zvoleného léku. Je nutné také zvážit ochotu nemocného užívat lék 

�adu let. Pro rozhodnutí o lé�b� osteoporózy by m�ly rozhodovat nejd�ležit�jší rizikové 

faktory, a to p�edevším zlomenina v dosp�lém v�ku a nízká kostní denzita u nemocných se 

zlomeninou nebo bez zlomeniny, v�k nemocného a rodinná anamnéza osteoporózy. (2)  
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2. 7. 1  Nefarmakologický p�ístup u terapie osteoporózy 

2. 7. 1. 1  Fyzikální lé�ba 

Významným obecným lé�ebným prost�edkem je rozumné zvýšení fyzické aktivity 

nemocného a p�edevším jeho mobilizace. P�íznivý vliv zat�žování kosti se vysv�tluje 

zvýšeným drážd�ním kostních bun�k zodpov�dných za tvorbu kostní hmoty elektrickými 

proudy vznikajícími namáháním kostních krystalk�. Tyto krystalky se ohýbají a natahují 

tlakem a tahem svalstva p�i cvi�ení. Ú�elem cvi�ení je uvolnit bolestivé stažení a zbavit 

nemocného bolesti.  

K fyzikální terapii pat�í také podp�rné korzety, které p�i delším stání nebo delší ch�zi 

výrazn� snižují bolestivost axiálního skeletu. Nemocného rovn�ž pou�ujeme o vhodné obuvi. 

(2) 

 

2. 7. 1. 2  Chráni�e ky�elních kloub� 

Chráni�e ky�elních kloub� jsou vyráb�ny jako speciální spodní prádlo s polštá�ky 

nebo sko�epami všitými do kapes v trochanterické oblasti stehenní kosti. Kalhotky se oblékají 

pod b�žné oble�ení a optimální je nep�etržité nošení ve dne i v noci.  

Indikace k použití chráni�e ky�elního kloubu jsou: 

• nemocní s anamnézou zlomeniny kr�ku femuru 

• pozitivní rodinná anamnéza na zlomeninu kr�ku femuru 

• anamnéza zlomenin skeletu u nemocných nad 50 let 

• nemocní se snížením BMD v oblasti kr�ku femuru 

• nemocní nad 75 let s pokro�ilou osteoporózou 

• nemocní s osteoporózou s poruchou nervosvalové koordinace, poruchy zraku, 

hypertenze, vertigo, polymorbidita 

• nemocní žijící v domovech d�chodc� se sníženými kognitivními funkcemi. (2) 

 

2. 7. 1. 3  Nutrice 

Jako prevence se ukazuje správná nutrice. Astenický habitus je rizikovým faktorem 

pro osteoporózu. Dobrý svalový korzet je držící axiální skelet, bez povolení b�išní svaloviny , 

je prevencí dobré kostní hmoty. Jako prevence osteoporózy se doporu�uje rovn�ž strava 

bohatá na kolagenní vlákna. Zatím nebyl prokázán vztah ho��íku, m�di, zinku a železa jako 

rizikový faktor pro osteoporózu. Negativní ú�inek v�tšího solení pro snížené vst�ebávání 
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kalcia je znám. Vysoký obsah fosfát� v potrav� snižuje resorpci kalcia a dochází k jeho 

negativní bilanci. (9) 

 

2. 7. 2  Farmakologický p�ístup k terapii osteoporózy      

V posledních letech se výrazn� zlepšily možnosti lé�ení osteoporózy. K terapii 

kalciem a vitamínem D, kalcitoninem a saxageny, p�ibyla lé�ba bifosfonáty, selektivními 

modulátory estrogenových receptor� (SERM), parathormonem a stronciem ranelátem. Každý 

z výše uvedených lék� p�sobí na kost jiným mechanismem a specificky ovliv�uje aspekt 

kostní kvality a v d�sledku toho riziko zlomeniny. (2) 

 

2. 7. 2. 1  Hormonální  substitu�ní terapie 

Hormonální substitu�ní terapie (HRT – hormonal replacement therapy) se zdá být 

nejú�inn�jší prevencí a lé�bou postmenopauzální osteoporózy. Jde navíc o lé�bu, která 

sou�asn� odstra�uje i r�zné další obtíže spojené s menopauzou, ozna�ované souhrn� jako 

klimakterický syndrom.  

Tato lé�ba by m�la trvat 5 – 7 let. Ú�inné dávky pro kost i kardiovaskulární protekci 

se udávají pro estradiol a estradiolvalerát 2mg, pro konjugované estrogeny 0,6 mg a pro 

transdermální estradiol 50 ug. Mezi transdermální p�ípravky používané v 	R pat�í Systen 50, 

Estraderm TTS 25, 50, 100 a Dermestril 25, 50, 100. Z perorálních preparát� je u nás 

k dispozici Kliogest, Estrofem, Klimonorm, Trisequens. Estrogenní substituce vede b�hem 4 

až 6 m�síc� k normalizaci biochemických ukazatel� kostní remodelace, dlouhodobá lé�ba 

snižuje riziko zlomenin na polovinu. 

P�i hormonální terapii je t�eba po�ítat rovn�ž s vedlejšími ú�inky. Dlouhodobé 

podávání samotných estrogen� bez progestinu zvyšuje riziko karcinomu endometria. 

Dlouhodobá HRT nad 10 rok� mírn� zvyšuje riziko karcinomu prsu. P�idáním progestinu 

nechrání prs p�ed vznikem karcinomu, ani nesnižuje jeho riziko. HRT se m�že komplikovat 

vznikem venózní trombózy a tromboembolickou chorobou. Onkologická rizika karcinomu 

endometria lze pravd�podobn� omezit užitím kombinace estrogen� s gestageny.  

Krátkodobé vedlejší ú�inky estrogen� spo�ívají ve vyvolání nauzey, citlivosti až nap�tí 

v prsou a n�kdy bolesti hlavy.   

Absolutní kontraindikací pro užití HRT je karcinom prsu, dále karcinom endometria, 

akutní flebotrombóza nebo tromboembolie, akutní onemocn�ní jater a neovlivnitelné d�ložní 

krvácení nejasné etiologie.  



�

�

Do této skupiny lék� také pat�í d�ležitá skupina, selektivní modulátory estrogenních 

receptor�. První takto definovanou slou�eninou byl Tamoxifen. Hlavní p�ekážkou jeho 

zavedení v lé�b� osteoporózy je nežádoucí stimulace endometria se zvýšeným rizikem vzniku 

karcinomu. (2) 

 

2. 7. 2. 2  Bisfosfonáty 

Bisfosfonáty jsou deriváty kyseliny difosfore�né, d�íve ozna�ované jako kyselina 

pyrofosfore�ná. Mají afinitu ke kostní tkáni. V sou�asnosti jsou u nás registrovány etidronát 

(Didronel), dále clodronát (Lodronat), pamidronát (Aredia) a aledronát (Fosamax).  

Kontraindikací podávání bifosfonát� je renální insuficience, v�edová choroba, krvácivé stavy, 

t�hotenství, laktace a hypokalcémie. (1) 

 

2. 7. 2. 3  Kalcitonin 

Kalcitonin je látka, jež je sou�asn� hormonem, nádorovým markerem a lékem. Ú�inn� 

inhibuje zvýšenou osteoklastickou aktivitu, p�sobí analgeticky a má hypokalcemický ú�inek. 

Hlavními indikacemi lé�ebného použití kalcitoninu jsou Pagetova choroba, vysokoobratlová 

osteoporóza a vystup�ovaná osteoresorpce (Sudeckova atrofie, osteogenesis imperfecta, 

renální osteodystrofie a další). Kalcitonin je velice výhodný u žen, které pro r�zné d�vody 

nemohou užívat estrogeny.  

U nás na trhu máme lososí kalcitonin Miacalcic a nasal spray, Calsynar a Calcimonta a 

kone�n� Tonocalcin. Lidský kalcitonin je vyrábí jako Cibacalcin. (1) 

 

2. 7. 2. 4  Fluoridové soli 

Fluoridové soli pat�í mezi léky zvyšující novotvorbu kostní hmoty. Fluorid sodný je 

aktivním stimulátorem aktivity osteoblast� a nutí ke k vyšší tvorb� osteoidu. Lé�ba fluoridy 

m�že mít nep�íjemné ú�inky na zažívací trakt a m�že vyvolávat zvýšenou bolestivost kloub�. 

Lé�ba fluoridy by nem�la být kratší než 2 roky a delší než 5 let. Je indikována p�edevším u 

nízkoobratlových osteoporóz. Na trhu je nyní k dispozici Fluossen, Koreberon, dále 

Fluocalcin a Tridin. Podávání fluorid� má být doprovázeno adekvátní dávkou kalcia a 

vitaminu D. (1) 

 

2. 7. 2. 5  Kalcium 

Kalcium je hlavním nehormonálním lékem p�i lé�b� osteoporózy v celém sv�t�, 

nejlépe v kombinaci s další velice ú�innou lé�bou. Je t�eba zd�raznit d�ležitost dostate�ného 
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p�ívodu kalcia do organismu ve všech fázích života. P�ed zahájením lé�by je nutné vyšet�it 

tenké st�evo a jeho schopnost vst�ebávat vápník, p�i poruše resorpce by podávání kalcia bylo 

neú�inné.   

Doporu�ovaná dávka kalcia pro nemocné ženy s osteoporózou je v p�epo�tu na 

elementární kalcium mezi 1 a 1,5 g denn�. Kalciové preparáty p�icházejí na trh v podob� 

r�zných solí (karbonát, laktát, glukonát, citrát). (1) 

 

2. 7. 2. 6  Vitamin D 

Aktivní cirkulující formou vitaminu D3 je 1,25 (OH)2 D3. Nejd�ležit�jším cílovým 

orgánem aktivního metabolismu vitaminu D je st�evo, p�sobí však také na kost, ledviny, 

placentu a mlé�nou žlázu. U žen s postmenopauzální osteoporózou je zpravidla hladina 

kalcidiolu v séru normální. Doporu�ená denní dávka vitaminu D je 400 IU, což odpovídá 10 

mikrogram�m, pro starší osoby 800 IU. Na trhu u nás máme Infadin gtt., Vitamin D cps. 

Parenterální p�ípravek je Calciferol. Ve form� parenterální i perorální je p�ípravek Vigantol, 

obsahující cholekalciferol. (1) 

 

2. 7. 2. 7  Anabolické steroidy 

Androgenní steroidogeneze probíhá fyziologicky ve varlatech a zbytkov� 

v nadledvinách. Testosteron má obecn� anabolický ú�inek, který je patrný i v kosti. Není však 

mnoho doklad� o p�ímém p�sobení na kostní bu�ky. Výsledky lé�ení osteoporózy 

anabolickými steroidy jsou nejednotné. (1) 

 

2. 7. 2. 8  Parathormon 

A�koliv vysoké koncentrace parathormonu stimulují kostní resorpci, m�že PTH 

podporovat novotvorbu kosti, je-li podáván intermitentn� a v malých dávkách. PTH se 

ukazuje jako anabolický faktor pro tvorbu kosti, je-li podáván v malé normokalcemické 

dávce. Ke svému anabolickému ú�inku pot�ebuje pravd�podobn� r�stový hormon. (1) 

 

2. 7. 2. 9  Jiné p�ípravky  

Ipriflavon je syntetický derivát p�irozeného isoflavonu. M�že potencovat p�íznivý 

ú�inek endogenních estrogen� a tlumit kostní resorpci. Nemá žádnou vlastní estrogenní 

aktivitu. P�i dlouhodobém podávání a denní dávce 600 mg zpomaluje kostní resorpci. 

Preparát je Osteochin. 
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Thiazidy zvyšují resorpci kalcia v ledvinách a snižují kostní obrat a tím snižují ztrátu 

kostní hmoty.  

Promethazin má anticholinergní aktivitu, je sedativní u 20% nemocných, zvyšuje 

uvol�ování prolaktinu, snižuje sekreci r�stového hormonu a sekreci kortikoid� z k�ry 

nadledvin. (1) 

 

2. 7. 3  Kontrola lé�by 

V sou�asné dob� monitorování lé�by osteoporózy vychází z hodnocení denzity 

kostního minerálu metodou DEXA. Denzitometricky posta�í nekomplikovanou osteoporózu 

kontrolovat jednou za 2 roky. Také ukazatelé kostní remodelace mohou hodnotit odpov�� na 

lé�bu, ukázat mohutnost lé�by nebo užití vhodného léku. Protože obrat skeletu je pomalý, na 

kontroly se nemocní s postmenopauzální a senilní osteoporózou zvou jednou za rok. U 

osteoporóz sekundárních jsou t�eba kontroly �ast�jší. Doporu�uje se také u nemocných 

sledovat zm�ny na rtg snímcích a klinických parametr� osteoporózy. (2) 

 

2. 8  Prevence postmenopauzální osteoporózy 

Jde o velice d�ležitý krok, protože v�asná prevence zabrání rozvoji osteoporózy. 

K primární prevenci pat�í pé�e o d�tství a dospívání, kdy si jedinci vytvá�ejí vrchol kostní 

hmoty, jaký u jedince dovoluje genetická výbava. D�ležitý je p�edevším dostatek pohybu a 

správná výživa bohatá na kalcium a vitamin D.  

Smyslem sekundární prevence je v�as vytipovat osoby se zvýšeným rizikem osteoporózy a 

zabránit ztrátám kostní hmoty vznikající v d�sledku úbytku estrogen� po menopauze, 

nevhodného životního stylu a n�kterých onemocn�ní výrazným zp�sobem narušujících 

metabolismus kalcia. K prevenci zlomeniny kr�ku stehenní kosti se s výhodou také používají 

ortopedické pom�cky. (3) 

 

 

3  Menopauza a klimakterium 

Menopauza je n�kdy chápána jako synonymum klimakteria. V�tšinou tak ozna�ujeme 

poslední periodu, tedy krvácení �ízené ješt� ovariální funkcí. Pr�m�rný v�k za�átku 

menopauzy je 49 – 51 let. Postmenopauza za�íná 12 m�síc� po posledním menstrua�ním 

krvácení. Je charakterizována trvale zvýšenými hladinami folikulostimula�ního hormonu 

(FSH). Premenopauza je období s dosud zachovaným menstrua�ním cyklem do 12 m�síc� 

p�ed menopauzou, kdy se již objevují p�íznaky akutního klimakterického syndromu. 
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Klimakterium je období p�echodu mezi plodným v�kem ženy a za�átkem senia, ve kterém 

dochází k fyziologickému poklesu funkce ovarií a následným endokrinním, somatickým a 

psychickým zm�nám. Dle WHO je definováno jako období za�ínající 1 rok p�ed menopauzou 

a charakterizované již nastupujícími klinickými obtížemi. Fyziologicky se vyskytuje mezi 45. 

a 60. rokem v�ku. (4) 

 

3. 1  Fyziologie klimakteria 

P�í�ina klimakterických zm�n a z toho vyplývajících obtíží je multifaktoriální, ale za 

základní p�í�inu se považuje vy�erpání folikul� v ovariu a v d�sledku toho nedostatek 

ovariálních steroid�, zejména estrogen�. Proces, který zp�sobuje redukci po�tu folikul� 

v ovariu, je atrézie a je ovliv�ován r�znými faktory. Mezi nej�ast�jší faktory pat�í v�k 

menarche (�ím �asn�jší menarche, tím pozd�jší nástup menopauzy), doba trvání 

menstrua�ního cyklu (�ím delší menstrua�ní cyklus, tím pozd�jší nástup menopauzy), po�et 

porod� (p�i v�tším po�tu narozených d�tí je nástup menopauzy pozd�jší), kou�ení (u ku�a�ek 

je nástup menopauzy �asn�jší), rasa, zem�pisná poloha a nadmo�ská výška, v neposlední �ad� 

také socioekonomické faktory. (4) 

Tvorba estradiolu se snižuje o 90% a estronu o 70% ve srovnání s reproduk�ním 

obdobím. Pokles celkové produkce androgen� z je minimální, androgeny ovariální nahrazuje 

produkce z nadledvin. Následkem strmého poklesu tvorby estrogen�, zejména první rok po 

menopauze, je vzestup koncentrace folikulostimula�ního hormonu. Pokles folikulární rezervy 

v ovariu vede nejprve ke zvýšení hladiny folikulostimula�ního hormonu (FSH) ve folikulární 

fázi menstrua�ního cyklu, které je po n�kolika letech následováno zvýšením hladin 

luteiniza�ního hormonu (LH). (4) 

 

3. 2  Anatomické zm�ny 

Primární anatomickou zm�nou je atrofie ovaria. K�ra je nahrazována fibrózní 

pojivovou tkání. Primární folikuly mizí, degenerují cévy ovaria. Zm�ny jsou pravd�podobn� 

geneticky programovány a vše ostatní je d�sledkem snížení hladiny ovariálních estrogen�.  

Pochva ztrácí elasticitu, zkracuje se. Sliznice se zten�uje, pH poševního prost�edí se 

m�ní na neutrální až alkalické za sou�asného vymizení laktobacil�. Atrofuje d�loha, vulva, 

vazivo a svalstvo pánevního dna.  

Extragenitáln� pozorujeme zm�nu t�lesné hmotnosti, snižování elasti�nosti pojivové 

tkán�, projevy osteoartropatie, osteoporózu, redistribuci podkožního tuku, zvýšení pigmentace 

k�že, její ochabování a šupinat�ní. Dochází ke zhoršování funk�ních parametr� ledvin 
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(snížení glomerulární filtrace, tubulární resorpce a pr�toku krve ledvinami), 

gastrointestinálního traktu (snížení objemu žaludku, acidity sekretu a motility traktu), 

centrálního nervového systému (atrofie frontálního a okcipitálního laloku). Prsy atrofují, jsou 

menší a mén� pevné, bradavky se zmenšují, ztrácejí erektilitu, atrofuje rovn�ž žlázová tká�. 

(4; 3) 

 

3. 3  Klinické p�íznaky 

S poruchou ovariální funkce souvisí poruchy menstrua�ního cyklu. Pouze u malého 

po�tu žen v premenopauze nastává náhlá zástava cyklického menstrua�ního krvácení. 

Obvykle se cykly zkracují v d�sledku zkrácení doby trvání folikulární fáze, doba trvání 

luteální fáze se nem�ní. U �ásti žen dochází nejprve ke snížení produkce progesteronu, 

vzniklý stav relativního hyperestrinismu vede k silným metroragiím. (4) 

Rozsáhlá symptomatologie klimakteria se d�lí na symptomy vegetativní (poruchy 

vazomotorické, psychické), organické (kožní zm�ny, urogenitální, t�lesné hmotnosti) a 

metabolické (ovlivn�ní lipidového spektra, aterosklerózy, osteoporózy). Vegetativní 

symptomy snižují kvalitu života, jsou ozna�ovány jako akutní symptomy nebo klimakterický 

syndrom. Organické a metabolické zm�ny mohou již vést k poškození zdraví, ozna�ují se 

jako estrogen – deficitní metabolický syndrom. 

a) vazomotorické p�íznaky: návaly horka, pocity horka �i pálení se ší�í z oblasti hlavy 

kaudáln�, následuje záchvat pocení, n�kdy se p�idávají bolesti hlavy �i palpitace. 

b) psychické zm�ny: zm�ny nálad, deprese, úzkost, vy�erpání, pocity osam�losti, 

podrážd�nost, ztráta libida, bolesti hlavy, nespavost a ztráta energie.  

c) osteoporóza: osteoporóza je nejd�ležit�jší dlouhodobou zm�nou spojenou 

s menopauzou, svými d�sledky ovliv�uje morbiditu a mortalitu žen vyšší v�kové 

kategorie. Typické pro postmenopauzální osteoporózu jsou kompresivní zlomeniny 

obratl�, zlomeniny kr�ku kosti stehenní a zlomeniny záp�stí.  

d) ateroskleróza: ateroskleróza má multifaktoriální etiologii. Je podkladem ischemické 

choroby srde�ní, ischemické choroby dolních kon�etin i cévních mozkových p�íhod. 

Ke klasickým rizikovým faktor�m (kou�ení, hypertenze, diabetes mellitus, nízká 

t�lesná aktivita, androidní typ obezity) jsou p�i�azovány další: trombogenní faktory, 

chronické infekce, nízká porodní hmotnost a hyperhomocysteinemie. 

e) urogenitální zm�ny: nedostatkem estrogen� zp�sobená atrofie k�že a kožních adnex 

vulvy a sliznice poševní tvo�í obraz atrofické vulvovaginitidy spojené s dyspareunií, 
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pruritem a chronickou vaginitidou. Deficit estrogen� prohlubuje morfologické zm�ny 

pánevního dna, které jsou p�í�inou stresové inkontinence. Snížení prokrvení 

urogenitálního traktu a degenerace sliznice snižují odolnost v��i uroinfekcím, z toho 

vyplývají nykturie, dysurie a urgentní inkontinence. 

f) kožní a vazivové zm�ny: rychlejší stárnutí k�že, které je charakterizováno jejím 

postupným zten�ováním, atrofií epidermis. K�že je svrašt�lá, suchá, snadno zranitelná 

a cévy jeví známky sklerózy. 

g) onemocn�ní centrální nervové soustavy: deprese jsou jedním z projev� 

klimakterického syndromu. Alzheimerova choroba je onemocn�ní pozd�jšího v�ku, 

vznik a progrese této choroby by mohly souviset s nedostatkem estrogen�. (4) 

 

3. 4  Diagnostika 

Za povinná vyšet�ení p�ed nasazením hormonální terapie se považuje anamnéza, 

gynekologická onkologická prevence v�etn� mamografie a kontrola krevního tlaku. V dalším 

sledování se doporu�uje zm��it krevní tlak po 3 m�sících a dále jednou ro�n� a provád�t 

preventivní onkogynekologické prohlídky v daných intervalech (u nás dle doporu�ení 	GPS 

1x ro�n�).  

K diagnostice pat�í d�kladná anamnéza, zam��ující se zejména na nádorové 

onemocn�ní a tromboembolické nemoci. Mezi další vyšet�ení pat�í mamografie, již 

zmi�ovaná denzitometrie a vyšet�ením marker� kostní p�estavby, biochemická vyšet�ení, 

která jsou zam��ena p�edevším na hladiny hormon� v krvi, u žen s osteoporózou na vylou�ení 

hyperparatyreoidismu, hypertyreózy a hyperkortikalismu. Ultrazvukové vyšet�ení není 

považováno za obligatorní. (4; 3) 

 

3. 5  Terapie 

Klimakterické obtíže lze lé�it režimovými opat�eními nebo farmakologicky. 

Farmakoterapii d�líme na hormonální a nehormonální.  

Mezi nehormonální p�ípravky pat�í antihypertenziva clonidin, metyldopamin a 

vazodilatans vinpocetin. Využívají se také sójové a v�elí produkty, láze�ská pé�e, 

fyzioterapeutická lé�ba a reflexní elektroanalgezie.  

V hormonální terapii využíváme ú�inky estrogen�, gestagen�, selektivních modulátor� 

estrogenních receptor� (SERM) a tibolonu.  



�
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Estrogeny dokáží odstranit prakticky všechny p�íznaky klimakteria. Terapeutická 

dávka je 1-2-4mg estradiolu nebo 0,3-0,625-1,25mg konjugovaných estrogen� denn� 

v perorálních aplikacích. Perimenopauza je charakterizována nedostatkem progesteronu. 

Podáváním progestin� lze dosáhnout omezení p�íznak� klimakterického syndromu i kontroly 

menstrua�ního cyklu. U postmenopauzálních žen, kdy nehrozí projevy akutního 

klimakterického syndromu, je místo pro lé�bu SERM raloxifenem, který je užíván k lé�b� a 

prevenci osteoporózy. Jedinou alternativou hormonální terapie se stejným ú�inkem na 

všechny p�íznaky estrogenního deficitu je tibolon. Jeho doporu�ená denní dávka je 2,5mg. (4; 

3)    
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II. Praktická �ást 

4 Cíle a domn�nky práce 

4. 1 Cíle práce 

 Cílem práce jsem si stanovila shromáždit, prostudovat a shrnout informace týkající se 

osteoporózy. Zam��ovala jsem se p�edevším na rizikové faktory ovliv�ující výskyt 

osteoporózy u žen, na základ� t�chto informací jsem dále vytvá�ela dotazník. 

 Dalším cílem je zmapovat výskyt osteoporózy u žen v r�zných v�kových rozmezích. 

Ženy jsem rozd�lila do p�ti v�kových kategorií. 

 

4. 2 Domn�nky práce 

 Na základ� svých stanovených cíl� jsem si ur�ila tyto domn�nky (5), které bych m�la 

v práci vyvrátit nebo potvrdit.  

 

D1: Nejvíce žen s osteoporózou bude ve v�kové hranici 55 – 60 let a více, u mladších žen 

bude výskyt nižší. 

D2: V�tšina žen s již diagnostikovanou osteoporózou budou pravideln� navšt�vovat 

odborného léka�e.   

D3: Hlavní p�í�inou vzniku osteoporózy u žen budou zm�ny týkající se menopauzy. 

D4: P�edpokládám, že výskyt zlomenin bude vyšší u žen s osteoporózou. 

D5: Ovlivnitelné rizikové faktory mají v�tší úlohu p�i vzniku osteoporózy než neovlivnitelné 

rizikové faktory 

 

5 Metodika 

5. 1 Použitá metoda 

 Pro získání pot�ebných údaj� k dosažení vyty�ených cíl� a analýze dat bylo použito 

techniky dotazníku, nebo� ji lze použít u velkého po�tu respondent�. Dotazník byl vytvo�en 

na základ� znalostí získaných v literatu�e a po konzultaci s vedoucím práce. Dotazník byl 

anonymní a celkem obsahoval 14 otázek. Otázky byly rozd�leny do 3 oblastí. V první oblasti 

byly otázky týkající se v�ku respondentek, výskytu komplikací týkající se menopauzy �i 

menstrua�ního cyklu. V další oblasti byly otázky týkající se neovlivnitelných rizikových 

faktor�, poslední oblast byla zam��ena na otázky ovlivnitelných rizikových faktor�. Otázky 

v dotazníku byly pouze uzav�ené. Respondentky mohly odpovídat ano nebo ne, pouze u první 

otázky si ženy vybíraly z nabídnutých v�kových kategorií.  
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5. 2 Charakteristika výzkumného souboru 

 Dotazník� bylo rozdáno 100, návratnost byla 100%. Výzkumný soubor tvo�ilo 100 

dotázaných žen. Respondentky vypl�ovaly dotazníky dobrovoln� p�i návšt�v� 

endokrinologické, gynekologické, urologické a interní ambulance na Poliklinice Bud�jovická, 

Praha 4. 

 Výzkum probíhal od m�síce listopadu 2008 do února 2009. 

 

5. 3 Zpracování dat 

 Získaná data jsem zpracovala ru�n� do �etnostní tabulky. Jednotlivé data jsem dále 

p�evedla do jednoduchých graf�. 

 Nejprve jsem zjistila po�et respondentek v jednotlivých v�kových kategoriích. 

Následn� jsem každou otázku vyhodnotila u jednotlivé v�kové kategorie. Na záv�r jsem 

zpracovala všechny v�kové kategorie do jednoho zjednodušeného grafu, pro celkové 

zhodnocení výzkumu. 

 Všechna �ísla uvád�ná v grafech jsou reálná, nejedná se o pr�m�rný po�et. 
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6 Interpretace dat 

6. 1 Graf �. 1 – Po�ty respondentek v jednotlivých v�kových kategoriích 
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� Otázka �íslo 1 byla zam��ená na v�k respondentek. Respondentky si vybíraly 

z nabízených v�kových kategorií. Nejvíce respondentek, 30 žen, bylo ve v�kové hranici 55 – 

60 let. 24 žen se za�adilo do v�kové hranice 50 – 55 let, 19 žen bylo starší 60 let. Ve v�kové 

hranici 45 – 50 let se výzkumu zú�astnilo 14 žen a nejmladších dotázaných žen, v�ková 

hranice 45 let mén�, bylo 13.  
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6. 2 Grafy vyhodnocující odpov�di žen mladších 45 let 

6. 2. 1 Graf �íslo 2 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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� Graf �íslo 2 znázor�uje velmi malý výskyt osteoporózy u žen mladších 45 let. Pouze u 

3 žen z této v�kové kategorie byla diagnostikována osteoporóza. Pravd�podobn� tyto ženy 

s již stanovenou diagnózou navšt�vují odborného léka�e. K vymizení menstruace v souvislosti 

s menopauzou došlo u 3 žen, u 2 žen byla menstruace ukon�ena z jiných d�vod�. 
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6. 2. 2 Graf �íslo 3 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 Tento graf znázor�uje výskyt neovlivnitelných rizikových faktor�. U rodi�� 6 

dotázaných žen byla diagnostikována osteoporóza nebo u nich došlo ke zlomenin� p�i pádu. 4 

ženy utrp�ly zlomeninu po malém pádu �i nárazu. Nadm�rná funkce štítné žlázy byla 

stanovena 7 ženám. BMI u dotazovaných žen mladších 45 let nebyl pod hranicí 19, tedy tyto 

ženy nem�ly podváhu.  Ze 13 dotazovaných žen nebyla ani jedna žena lé�ena kortikoidy 
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6. 2. 3 Graf �íslo 4 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 
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 Z tohoto grafu je z�etelné, že pouze 3 ženy z dotazovaných 13 žen pije pravideln� 

alkohol v nadm�rném množství (nap�. 2dcl vína denn�) a kou�í nebo v minulosti kou�ila. Dv� 

ženy uvedly pr�m�rný po�et vykou�ených cigaret 10 a další 20 cigaret. Pr�m�r vykou�ených 

cigaret denn� �iní 13. Pouze 5 žen se v�nuje denn� fyzické námaze mén� než 30 minut. Na 

otázku, zda stráví mén� než 10 minut denn� venku, všech 13 žen odpov�d�lo záporn�.  
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6. 3 Grafy vyhodnocující odpov�di žen ve v�kové hranici 45 – 50 let 

6. 3. 1 Graf �íslo 5 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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 5 žen ze 14 dotazovaných navšt�vují odborného léka�e s diagnózou osteoporózy. 

P�ed�asná menopauza se objevila u 4 žen, 3 ženy m�ly problémy s menstruací z jiných 

d�vod�. 
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6. 3. 2 Graf �íslo 6 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 Diagnóza osteoporózy �i pád se zlomeninou se objevil u rodi�� 4 žen. 9 žen má 

zkušenosti se zlomeninou po malém pádu �i nárazu. U 5 dotazovaných žen byla stanovena 

diagnóza hyperfunkce štítné žlázy. Všech 14 žen má BMI vyšší než 19, tedy nemají podváhu. 

Lé�bu kortikoidy, delší než 3 m�síce, podstoupilo 5 žen. 

 

 

 

 

 



�

�

6. 3. 3 Graf �íslo 7 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 

 

 

�

�

�

�

�

��

��

��������	
���� ��������	
��� ��������	
���� ��������	
����

�

�

�

�

��

�

��

�

	
�


�

 
 

 

 Graf znázor�uje, že 3 ženy píjí nadm�rné množství alkoholu (nap�. 2dcl vína denn�).  

6 žen kou�í nebo kou�ila v minulosti. 3 ženy uvedly pr�m�rný po�et vykou�ených cigaret 20, 

dv� 15 cigaret a jedna 40 cigaret denn�. Pr�m�rn� se jedná o 21 cigaret denn�. Pouze 3 

dotazované ženy se v�nují denn� mén� než 30 minut fyzické námaze. Denn� stráví 5 žen 

mén� než 10 minut venku. 
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6. 4 Grafy vyhodnocující odpov�di žen ve v�kové hranici 50 – 55 let 

6. 4. 1 Graf �íslo 8 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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 Z celkového po�tu 24 žen byla u 6 diagnostikována osteoporóza. Pouze 5 žen s touto 

diagnózou navšt�vují odborného léka�e. Menopauza p�ed 45 rokem se objevila u 6 žen, 6 žen 

m�lo problémy s menstruací z jiného d�vodu. 
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6. 4. 2 Graf �íslo 9 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 Rodi�e 11 žen m�li diagnostikovanou osteoporózu nebo u nich došlo ke zlomenin� po 

pádu. Z 24 dotazovaných žen se u mén� než poloviny, 13 žen, objevila zlomenina po malém 

nárazu �i pádu.  7 žen navšt�vuje léka�e pro diagnostikovanou hyperfunkci štítné žlázy. Pouze 

jedna žena m�la BMI pod 19, trp�la tedy podváhou. 3 m�sí�ní lé�ba kortikoidy byla 

ordinována 3 ženám. 
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6. 4. 3 Graf �íslo 10 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 
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 Všech 24 dotazovaných žen uvedlo, že nepijí nadm�rné množství alkoholu. 5 žen 

kou�í nebo v minulosti kou�ilo. Dv� ženy v pr�m�ru vykou�í 5 cigaret denn�, další 2 ženy 10 

cigaret, 1 žena uvedla až 15 vykou�ených cigaret za den. Pr�m�r �iní 9 cigaret denn�. 17 žen 

se denn� mén� než 30 minut v�nuje fyzické zát�ži. 13 žen tráví na slune�ním svitu více jak 10 

minut. 
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6. 5 Grafy vyhodnocující odpov�di žen ve v�kové hranici 55 – 60 let 

6. 5. 1 Graf �íslo 11 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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 17 žen navšt�vuje s diagnózou osteoporózy odborného léka�e. P�esn� u poloviny žen, 

15 žen, se menopauza objevila p�ed 45 rokem života. 13 žen m�lo problémy s menstrua�ním 

cyklem z jiných d�vod�. 
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6. 5. 2 Graf �íslo 12 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 Rodi�e 16 žen m�li diagnostikovanou osteoporózu nebo u nich došlo ke zlomenin� po 

pádu. Z celkového po�tu 30 dotazovaných žen má 19 žen v této v�kové kategorii zkušenosti 

se zlomeninou po malém pádu �i nárazu. U poloviny žen byla zjišt�na nadm�rná funkce štítné 

žlázy �i p�íštítných t�lísek. Podváha se v této kategorii neobjevila u žádné z dotázaných žen. 

Lé�bu kortikoidy, která byla delší než 3 m�síce, podstoupilo 13 žen.  
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6. 5. 3 Graf �íslo 13 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 
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 Z celkového po�tu 30 žen uvedlo 11 z nich, že pijí nadm�rné množství alkoholu (nap�. 

2dcl vína denn�) a kou�í nebo kou�ily. 10 žen uvedlo, že pr�m�rn� vykou�í 10 cigaret za den, 

1 žena až krabi�ku denn� (tedy 20 cigaret). Pr�m�rný po�et vykou�ených cigaret u této 

v�kové hranice �iní 10 denn�. 14 žen se v�nuje fyzické námaze mén� než 30 minut za den. Na 

slune�ním svitu, tedy venku, stráví mén� než 10 minut 11 dotazovaných žen. 
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6. 6 Grafy vyhodnocující odpov�di žen starších 60 let 

6. 6. 1 Graf �íslo 14 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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 Z celkového po�tu 19 žen, byla pouze 8 ženám stanovena diagnóza osteoporózy. 

Všech 8 žen navšt�vuje s touto diagnózou odborného léka�e. P�ed�asná menopauza se 

objevila u 8 žen. Problémy s menstrua�ním cyklem m�lo 7 žen, nejednalo se však o 

p�ed�asnou menopauzu, problémy byly z jiných d�vod�. 
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6. 6. 2 Graf �íslo 15 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 6 žen m�lo zkušenosti s osteoporózou u svých rodi��. Malý náraz �í pád zp�sobil 9 

ženám zlomeninu. Hyperfunkce štítné žlázy byla zjišt�na 12 ženám. Žádná žena z celkového 

po�tu 19 nem�la BMI pod hranicí 19. Dlouhodobou lé�bu kortikoidy podstoupilo 7 žen. 
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6. 6. 3 Graf �íslo 16 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 
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 5 žen v dotazníku uvedlo, že pijí nadm�rné množství alkoholu. 7 žen kou�í nebo 

v minulosti kou�ila. 1 žena uvedla, že vykou�í 3 cigarety denn�, 2 ženy 4 cigarety, další 2 

ženy 5 vykou�ených cigaret, 10 cigaret denn� vykou�í 2 ženy. Pr�m�rn� se jedná o 6 cigaret. 8 

žen se fyzické námaze v�nuje mén� než 30 minut. Venku, neboli na slune�ním svitu, stráví 4 

ženy mén� než 10 minut denn�. 
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6. 7 Grafy vyhodnocující data získaná z p�edchozích graf� 

6. 7. 1 Graf �íslo 17 – Obecné otázky 

 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 

jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 
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 Z celkového po�tu 100 dotazovaných žen, byla 61 ženám diagnostikována 

osteoporóza. Pouze jedna žena s diagnostikovanou osteoporózou nenavšt�vuje léka�e. Jednalo 

se o ženu ve v�kové hranici 50 – 55 let. Nejvíce postižených žen osteoporózou se vyskytuje 

ve v�ku 55 – 60 let. U 36 žen se menopauza objevila p�ed 45 rokem života. Dalších 31 žen 

m�lo problémy s menstrua�ním cyklem z jiných d�vod�. 
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6. 7. 2 Graf �íslo 18 – Neovlivnitelné rizikové faktory 

 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 

ke zlomenin� po pádu? 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 

onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 
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 43 žen m�lo s osteoporózou zkušenosti u svých rodi��. Z celkového po�tu 100 

dotazovaných žen utrp�lo zlomeninu 54 žen. Zlomeniny z d�vodu malého pádu �i nárazu se 

nejvíce vyskytují u žen v rozmezí 50 – 60 let. Žen s hyperfunkcí štítné žlázy �i p�íštítných 

t�lísek bylo mén� než polovina, 41 žen. Jednalo se p�edevším o ženy ve v�kové hranici od 55 

let a starších 60 let. 99 žen nem�lo problémy s podváhou, pouze 1 žena ve v�kové hranici 50 

– 55 let uvedla, že její BMI je pod hranicí 19. Podstoupit lé�bu kortikoidy muselo 28 žen. 

Nejvíce žen s touto zkušeností pat�ilo do v�kové hranice 55 – 60 let. 
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6. 7. 3 Graf �íslo 19 – Ovlivnitelné rizikové faktory 

 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 

zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 

svitu)? 
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 K pravidelnému požívání v�tšího množství alkoholu (nap�. 2dcl vína denn�) se 

p�iznalo 22 žen. Nejmén� alkoholu vypijí ženy v rozmezí 50 – 55 let. Kou�í nebo v minulosti 

kou�ilo 32 žen. Pr�m�rný po�et vykou�ených cigaret �iní 12. Nejvíce kou�í ženy ve v�kové 

hranici 45 – 50 let (21 cigaret denn�), nejmén� naopak ženy starší 60 let (6 cigaret za den). 

Fyzické námaze kratší 30 minut se v�nuje 47 žen. Nejvíce aktivní jsou ženy ve v�kové hranici 

45 – 50 let, nejmén� �asu fyzickou námahou stráví ženy ve v�ku 50 – 55 let. Na slune�ním 

svitu stráví 31 žen mén� než 10 minut denn�. Nejmén� se slune�nímu zá�ení vystavují ženy 

ve v�kové hranici 50 – 60 let. Naopak nejvíce �asu venku tráví ženy mladší 45 let.  
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7 Diskuze 

 Zdravotnický a ošet�ovatelský výzkum je d�ležitý nejen pro zlepšování kvality 

poskytované pé�e, ale také pro zjišt�ní nedostatk� v informovanosti ve�ejnosti, pro ujišt�ní se, 

že chybí n�které d�ležité národní preventivní programy na p�edcházení vážných onemocn�ní.  

 P�i provád�ní své výzkumné �innosti jsem se setkala s velmi v�elým p�ístupem sester 

pracujících na ambulancích Polikliniky Bud�jovická, které se po vyhodnocení dat zajímaly o 

výsledky výzkumu. Negativní p�ístup mn� zasko�il ze strany pacientek.  

  V diskuzi se n�které zjišt�né fakta snažím porovnat s informacemi, které byly 

interpretovány na tiskové konferenci konané 20. 10. 2008 	NFO k p�íležitosti Sv�tového dne 

osteoporózy. K problematice se vyjad�oval MUDr. J. Jení�ek, CSc, zastupující 

Gynekologicko – porodnickou kliniku 3. LF UK a Centrum klimakterické medicíny. (7; 8; 10; 

11) 

  

 V práci bylo stanoveno 5 základních domn�nek: 

D1: Nejvíce žen s osteoporózou bude ve v�kové hranici 55 – 60 let a více, u mladších žen 

bude výskyt nižší. 

 K potvrzení domn�nky se vztahují otázky 1, 2. Z dotázaných žen se nejvíce 

osteoporóza vyskytovala ve v�kové hranici 55 – 60 let a starších (graf �. 11, 14). Nejmén� 

naopak u žen mladších 45 let (graf �. 1). Dle 	NFO v naprosté v�tšin� se osteoporóza 

projevuje u lidí starších 50 let. V této v�kové skupin� se vyskytuje u 33% žen. U populace 

nad 60 let jí trpí už 47% žen. 

  V 	eské republice každá t�etí žena trpí osteoporózou.  

 

D2: V�tšina žen s již diagnostikovanou osteoporózou budou pravideln� navšt�vovat 

odborného léka�e.  

 Tato domn�nka se potvrdila. Všech 60 žen, u kterých byla diagnostikována 

osteoporóza jsou pod dohledem odborného léka�e. Pouze jedna žena, z v�kového rozmezí 50 

– 55 let, léka�e nenavšt�vuje. K této domn�nce se vztahuje obecná otázka �. 2.  

 Ješt� p�ed dvaceti lety byla osteoporóza nelé�itelná. Dnes je situace zcela jiná. Existují 

léky, které nejen, že ztrátu kostní hmoty zpomalí, ale do jisté míry kost znovu obnoví. 

D�ležitá je také v�asná diagnostika. Nevýhodou je malý po�et DXA p�ístroj�, v 	R jsou 

pouze 4 tyto p�ístroje na milion obyvatel.    
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D3: Hlavní p�í�inou vzniku osteoporózy u žen budou zm�ny týkající se menopauzy. 

 K této domn�nce se vztahují obecné otázky �. 4, 5. Z celkového po�tu 100 žen, na 

otázku, zda se u nich menopauza objevila p�ed 45 rokem, odpov�d�lo 36 žen ano (graf �. 17). 

P�i po�tu 39 dotázaných žen, které trpí osteoporózou, m�žeme tuto domn�nku potvrdit. Jiné 

problémy (nesouvisející s menopauzou, t�hotenstvím �i hysterektomii) s menstrua�ním 

cyklem uvedlo 31 žen. 

 MUDr. Markéta Weichetová, Ph.D., stejn� tak prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. se 

shodují, že nejv�tší výskyt se týká involu�ní osteoporózy, kterou m�žeme rozd�lit na 

postmenopauzální a senilní.   

  

D4: P�edpokládám, že výskyt zlomenin bude vyšší u žen s osteoporózou. 

 Tuto domn�nku zjiš�ovala otázka �íslo 2, pat�ící do skupiny neovlivnitelných 

rizikových faktor�. P�i pohledu na celkový po�et žen, osteoporózou trp�lo 39 dotázaných žen, 

ale zlomeninu po malém pádu �i nárazu utrp�lo až 54 žen (grafy �. 17, 18). Takto nelze 

domn�nku vyvrátit �i potvrdit. Zam��ila jsem se proto na ženy nejvíce trpící osteoporózou. U 

17 žen ve v�kové hranici 55 – 60 let byla diagnostikována osteoporóza (graf �. 11). 

Zlomeninu utrp�lo v této skupin� až 19 žen (graf �. 18). Dle t�chto údaj� bychom domn�nku 

�íslo 3 mohli potvrdit. 

 Podle literárních údaj� má 30% žen nad 65 rok� kompresivní zlomeninu obratl�. 

V období p�echodu má asi 35% všech žen podpr�m�rnou kostní hmotu, tím velké riziko 

vzniku zlomenin. 

 Dle 	NFO ro�n� prod�lá osteoporotickou zlomeninu kr�ku stehenní kosti 14 tisíc žen.  

Za posledních 50 let se zdvojnásobil po�et zlomenin. Ženy po prod�lání jedné zlomeniny mají 

5x v�tší riziko, že utrpí další. 

 

D5: Ovlivnitelné rizikové faktory mají v�tší úlohu p�i vzniku osteoporózy než neovlivnitelné 

rizikové faktory. 

 Tato domn�nka je vyvrácena. Nejv�tší úlohu mají neovlivnitelné faktory (genetické 

vlivy, až z 80%), zbytek tvo�í životní styl, t�lesný pohyb a zlozvyky. 

K této domn�nce se vztahují otázky �. 1, 3, 4, 5 pat�ící do skupiny neovlivnitelných 

rizikových faktor�. 43 žen m�lo zkušenosti s osteoporózou u svých rodi�� (graf �. 18). 

Z celkového po�tu 100 dotazovaných žen, 41 žen se potýká s nadm�rnou funkcí štítné žlázy �i 

p�íštítných t�lísek (graf �. 18). Podváha se objevila pouze u 1 ženy, ostatní m�ly BMI nad 

hranicí 19 bod�. Dlouhodobou lé�bu kortikoidy podstoupilo 28 žen (graf �. 18). 
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Z t�chto neovlivnitelných rizikových faktor� se na vzniku osteoporózy nejvíce podílí 

genetické vlivy. Je možné vystopovat rodiny, kde je výskyt osteoporózy �ast�jší, což je také 

d�ležitá otázka p�i stanovení anamnézy. A�koliv geny, které regulují objem kostní hmoty, 

nejsou p�esn� definovány, nedávné studie ukázaly polymorfismus genu receptoru pro vitamin 

D. Rovn�ž geny u kolagenu I jsou studovány u osteoporotických žen s kompresivními 

zlomeninami. Poruchy funkce štítné žlázy mohou vést k poruchám metabolismu kalcia. Je 

také známo, že dlouhodobé užívání glukokortikoid� vede tém�� k nevyhnutelnému úbytku 

kostní hmoty a zvýšenému výskytu vzniku zlomenin žeber a obratlových t�l.  

 P�i vyhodnocení ovlivnitelných rizikových faktor� (otázky �. 1, 2, 3, 4) se z celkového 

po�tu 100 žen p�iznalo k nadm�rnému pití alkoholu 22 žen (graf �. 19). V dotazníku jsem 

stanovila hranici 2dcl vína denn�. 32 žen kou�í nebo v minulosti kou�ilo. Pr�m�rný po�et 

cigaret �iní 12 cigaret denn�. 53 dotázaných žen aktivním pohybem stráví déle jak 30 minut 

denn�, na slunci �i venku déle jak 10 minut stráví 69 žen (graf �. 19).  

Nadm�rné požívání alkoholu je významným rizikovým faktorem u žen. Studie u osob 

požívající více než 100g etanolu denn� (6 – 7 skleni�ek o obsahu 0,2dl 43% alkoholu) 

prokázaly významný pokles �innosti osteoblast� a pokles rychlosti kostní novotvorby. Lidé 

holdující kou�ení jsou velice náchylní ve vzniku osteoporózy. Ku�a�ky mívají sníženou 

estrogenní produkci ovarií. Ve studiích na myších byl prokázán negativní ú�inek nikotinu na 

kostní metabolismus. Stav kostní hmoty je také ovlivn�n hmotností. U obézních žen je 

množství kostní hmoty zvýšeno, u osob s nižším BMI je naopak rychlý pokles kostní hmoty. 

Rizikové jsou také zlozvyky, sedavý zp�sob života, nedostate�ný pohyb na �erstvém 

vzduchu. 
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Záv�r 

  Hlavním tématem diplomové práce byl „Výskyt osteoporózy u žen v menopauze“. 

V teoretické �ásti jsem se zabývala anatomií a fyziologií kosti, epidemiologií, etiopatologií, 

rizikovými faktory, diagnostikou a následnou terapií osteoporózy. V této �ásti jsem se také 

snažila shrnout d�ležité informace o menopauze. V praktické �ásti diplomové práce jsem 

uvedla fakta, která jsem získala p�i své výzkumné �innosti. K dosažení cíle bylo užito 

techniky dotazníku. Získaná data jsem zpracovávala do jednoduchých graf�. 

 Výzkum se zam��oval na zjišt�ní výskytu osteoporózy u žen v menopauze. Stanovené 

t�i hypotézy byly potvrzeny, dv� vyvráceny. Získaná fakta jsem se snažila porovnat 

s publikovanými informacemi v odborné literatu�e.   

 

 Osteoporózou trp�li i naši p�edkové, jak bylo prokázáno na kostrách 

severoamerických Indián� z období let 2500 – 2000 p�ed našim letopo�tem. Nicmén� za 

nemoc je osteoporóza považována až od roku 1994. Jde o onemocn�ní chronické, omezující 

významným zp�sobem kvalitu života, m�že �asto invalidizovat a m�že být dokonce 

onemocn�ním smrtelným. 

 V 	eské republice je touto chorobou postiženo 10% všech obyvatel, tedy okolo 

jednoho miliónu lidí. Osteoporóza se objevuje jak u žen, tak i u muž�. Nej�ast�ji je pak u žen 

po menopauze.  

 Celoživotní riziko vzniku zlomeniny se u žen odhaduje na 1:6, je tedy podstatn� vyšší 

než riziko vzniku karcinomu prsu, 1:9. Ro�n� se u nás eviduje více než 18 tisíc zlomenin 

kr�ku stehenní kosti, tuto zlomeninu si tedy p�ivodí každých 30 minut jeden �lov�k.  

 

 Osteoporóza pat�í mezi onemocn�ní, které si zaslouží pozornost nejen zdravotník�, ale 

i orgán�, které se podílí na koncepci zdravotní pé�e. Sv�tová zdravotnická organizace 

podporuje takové kroky. 
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Seznam použitých zkratek 

BMC  bone mineral content 

BMD  bone mineral density 

	GPS  	eská gynekologicko – porodnická spole�nost 

	NFO  	eské národní fórum proti osteoporóze 

DEXA  dvoufotonová absorpciometrie 

FSH  Folikulostimula�ní hormon 

HRT  hormonal replacement therapy (hormonální substitu�ní terapie) 

LH  Luteiniza�ní hormon 

PTH  Parathormon 

PTHrP  Parathormon podobný protein 

SD  sm�rodatná odchylka 

SERM  Selektivní modulátor estrogenových receptor� 
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Seznam p�íloh 

P�íloha A: Dotazník  

P�íloha B: Seznam osteologických pracoviš� s DEXOU 
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P�íloha A: Dotazník 

Dotazník pro pacientky 

Dobrý den. 

     Jmenuji se Rychta�íková Tereza, druhým rokem studuji Fakultu zdravotnických studií 
v Pardubicích, magisterský obor všeobecná sestra. Provádím výzkum ke své diplomové práci 
o výskytu osteoporózy u žen v menopauze. 

Tímto bych Vás ráda požádala o vypln�ní zcela anonymního dotazníku. Správnou odpov�� 
zaškrtn�te k�ížkem. 

P�edem d�kuji za Vaší spolupráci. 

OBECNÉ OTÁZKY 

1. Kolik je Vám let? 

o mén� než 45 let 

o 45-50 let 

o 50-55 let 

o 55-60 let 

o více než 60 let 

2. Byla Vám diagnostikována osteoporóza – �ídnutí kostí? 

o ano 

o ne 

3. Navšt�vujete s touto dg. osteoporóza odborného léka�e? 

o ano 

o ne 

4. Objevila se Vaše menopauza p�ed 45. rokem života? 

o ano 

o ne 

5. Došlo u Vás n�kdy k vymizení menstruace na dobu 12 následujících m�síc� �i déle (z 
jiných d�vod� než t�hotenství, menopauza a hysterektomie – vyjmutí d�lohy)? 

o ano 

o ne 
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NEOVLIVNITELNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY 

1.  Byla alespo� u jednoho z Vašich rodi�� stanovena diagnóza osteoporózy nebo u nich došlo 
ke zlomenin� po pádu? 

o ano 

o ne 

2. Utrp�la jste n�kdy zlomeninu, které p�edcházel pouze malý náraz nebo pád? 

o ano 

o ne 

3. Byla u Vás n�kdy zjišt�na nadm�rná funkce štítné žlázy �i p�íštítných t�lísek? 

o ano 

o ne 

4. Máte podváhu (je Váš BMI nižší než 19)? 

o ano 

o ne 

5. Byla Vám n�kdy podávána lé�ba kortikoidy (z d�vodu lé�by astmatu �i jiných zán�tlivých 
onemocn�ní) po dobu delší než 3 m�síce? 

o ano 

o ne 

o  

OVLIVNITELNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY 

1. Pijete pravideln� alkohol v nadm�rném množství? (nap�. 2dcl vína denn�) 

o ano 

o ne 

2. Kou�íte nyní nebo jste kou�ila n�kdy v minulosti? 

o ano  kolik, p�ibližn�? ………….. 

o ne 
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3. V�nujete se denn� mén� než 30 minut fyzické námaze (v�etn� domácích prací, 
zahrádká�ství, ch�ze, b�hu atd.)? 

o ano 

o ne 

4. Trávíte denn� mén� než 10 minut venku (s vystavením alespo� �ásti t�la slune�nímu 
svitu)? 

o ano 

o ne 
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P�íloha B: Seznam osteologických pracoviš� s DEXOU 

Kraj:    Praha 
Adresa:   III. interní klinika, U nemocnice 1, 128 00 Praha 2 
Vedoucí léka�:  Prof. MUDr. Jan Št�pán, DrSc. 
 
Kraj:    Jihomoravský 
Adresa:  Osteologické centrum, Hybešova 18, 602 00 Brno 
Vedoucí léka�: MUDr., MVDr. Jan Šlesinger 
 
Kraj:   Moravskoslezský 
Adresa:  Metabolická ambulance, Nádražní 40, 792 01 Bruntál 
Vedoucí léka�: MUDr. Jitka Vejmolová 
 
Kraj:   Praha 
Adresa:  Osteocentrum MEDISCAN, Šustova 1930, 148 00 Praha 
Vedoucí léka�: MUDr. Petr Kasalický, CSc. 
 
Kraj:   Praha 
Adresa:  Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 
Vedoucí léka�: MUDr. Gabriela Šimková 
 
Kraj:   Vyso�ina 
Adresa:   Osteologické centrum Havlí�k�v Brod – interní odd�lení, Husova 
   2120, Havlí�k�v Brod 580 01 
Vedoucí léka�: MUDr. František Šenk 
 
Kraj:    Jiho�eský 
Adresa:  Osteologická ambulance, Senovážné nám�stí 2, 	eské Bud�jovice  
   370 05 
Vedoucí léka�: MUDr. Marie Ládová 
 
Kraj:   Jihomoravský 
Adresa:  Rooseveltova 6/8, 605 00 Brno 
Vedoucí léka�: MUDr. Rudolf Stupka 
 
Kraj:   Plze�ský 
Adresa:  Osteologické pracovišt� m�stské nemocnice Plze�, PRIVAMED,  
   Kotíkovská 17, 323 21 Plze� 
Vedoucí léka�: MUDr. Erika Vl�ková, MUDr. Radka R�ži�ková 
 
Kraj:   Ústecký 
Adresa:  Edisonova 1185, 430 12 Chomutov 
Vedoucí léka�: MUDr. Vít Kuba 
 
Kraj:   Olomoucký 
Adresa:  III. interní klinika, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Vedoucí léka�: Doc. MUDr. P. Horák, CSc. 
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Kraj:   Ústecký 
Adresa:  Masarykova nemocnice UL, Sociální pé�e 3316/12A 
Vedoucí léka�: MUDr. Ivana Hanková 
 
Kraj:   Plze�ský 
Adresa:  Osteocentrum Fakultní nemocnice Plze�, E. Beneše 13, 305 99 Plze� 
Vedoucí léka�: MUDr. Václav Vysko�il, Ph.D. 
 
Kraj:   Moravskoslezský 
Adresa:  NZZ Bormed, T�ebovická 5114, 722 00 Ostrava – T�ebovice 
Vedoucí léka�: MUDr. Vít Šmajstrla 
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