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Kącik medyczny

Istotą osteoporozy jest zmniejszenie siły i wy-
trzymałości kości, co może prowadzić do ich 
złamań – szczególnie dotyczy to szyjki kości 
udowej, kręgów kręgosłupa i kości nadgarstka. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pogarsza się 
nie tylko „ilość”, ale i „jakość” tkanki kostnej.

Osteoporoza występuje u bardzo wielu osób 
(szczególnie kobiet), ale tylko u niektórych po-
jawiają się jej objawy. Dlatego też określa się 
czasami tę chorobę mianem „cichego złodzieja 
kości”.

Złamania osteoporotyczne wystąpią w pew-
nym momencie życia u co drugiej kobiety i u co 
czwartego mężczyzny powyżej 50 r.ż. Są one 

Osteoporoza atakuje głównie kobiety. Określana jest mianem „cichego złodzieja kości”, bowiem 
polega na powolnym odwapnianiu tkanki kostnej, długo niepowodującym żadnych dolegliwości. 
Często pierwszym objawem zaawansowania choroby jest złamanie towarzyszące upadkowi. 

Osteoporoza

poważnym obciążeniem dla chorych, ich rodzin 
oraz całego społeczeństwa. Dotyczy to szcze-
gólnie złamań szyjki kości udowej, po których 
połowa chorych nie jest w stanie samodzielnie 
się poruszać. Ten stan jest również poważnym 
zagrożeniem dla życia: jedna osoba na pięć ze 
złamaniem szyjki kości udowej powyżej 50. r.ż. 
umiera na skutek powikłań w ciągu roku od zła-
mania.

Czym skorupka za młodu...
Szkielet jest nie tylko rusztowaniem, na któ-

rym opiera się całe ciało. To żywa tkanka, która 
nieustannie się zmienia – równocześnie bowiem 
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przybywa i ubywa nam kości, jednocześnie bu-
dujemy tkankę kostną i ją „wchłaniamy”. 

W młodym wieku przeważa proces budowa-
nia. Wtedy to tworzy się masa kostna. W wieku 
25-30 lat następuje okres równowagi, potem 
zaczyna dominować już ubytek, który jest gwał-
towny i znaczny, szczególnie u kobiet 4-8 lat 
po menopauzie. Panowie doganiają kobiety mniej 
więcej około 65. r.ż., kiedy tempo utraty masy 
kostnej jest takie samo u obu płci. 

Wynika z tego, że im więcej zbudujemy masy 
kostnej w młodości, tym lepiej, bowiem mamy 
wtedy większy zapas, z którego można „tracić” 
w przyszłości. Trzeba wiedzieć, że wielkość tej 
puli zależy od czynników genetycznych, płci 
(mężczyźni budują więcej masy kostnej), wpły-
wu hormonów płciowych, dobrego odżywiania 
(wapń i witamina D) oraz aktywności fizycznej. 
Uważa się, że geny wpływają na wielkość szczy-
towej masy kostnej aż w 50-90%.

Pamiętajmy także, że kość to nie tylko mine-
rały (dokładnie fosforan wapnia), ale również 
elastyczne włókna kolagenu i żywe komórki 
– czyli komórki odżywiające i budujące kość 
(osteocyty i osteoblasty) oraz te, które ją nisz-
czą (osteoklasty). 

Nie tylko wiek
Niesłusznie uważamy, że osteoporoza jest 

procesem nieuchronnie związanym ze starze-
niem. Tymczasem to nie wiek jest główną przy-
czyną osteoporozy, a niedostateczny, daleki od 
optymalnego, wzrost szkieletu w okresie doj-
rzewania. Profilaktyka osteoporozy powinna 
więc zaczynać się już w dzieciństwie i mieć na 
celu zbudowanie maksymalnej masy kostnej. 

Nie da się jednak zaprzeczyć, że osteoporo-
zę spotyka się głównie u kobiet po menopauzie. 
Dlaczego tak się dzieje? W budowaniu tkanki 
kostnej odgrywają rolę estrogeny – żeńskie hor-
mony płciowe. Jeśli ich zabraknie – a tak się 
dzieje podczas menopauzy – zaczyna przewa-

Najważniejszym badaniem diagnozującym osteoporozę jest densytometria kostna. Jej wynik 
odzwierciedla stopień, w jakim gęstość kości odbiega od średniej młodych, zdrowych osób.
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żać ubytek kości. Estrogenów może brakować 
także po operacyjnym usunięciu obu jajników 
(np. w wyniku nowotworu), a także po che-
mioterapii lub radioterapii. U mężczyzn również 
obserwuje się spadek poziomu męskich hormo-
nów płciowych (głównie testosteronu), ale nie 
jest on tak nagły jak w przypadku menopauzy. 
Dlatego utrata masy kostnej u panów jest ła-
godniejsza, a jej tempo zrównuje się u obu płci 
dopiero około 65. r.ż.

Inną grupą przyczyn występowania osteopo-
rozy są różne schorzenia i zażywane w związku 
z ich istnieniem niektóre leki. Taką osteoporozę 
określa się mianem wtórnej. Ryzyko choroby 
wzrasta np. przy długotrwałym (powyżej 2 mie-

sięcy) stosowaniu glikokortykosteroidów (ste-
rydów). Leki te wykorzystuje się m.in. w terapii 
astmy, reumatoidalnego zapalenia stawów czy 
łuszczycy. 

Z innych niebezpiecznych dla kości farmaceu-
tyków wymienić warto: niektóre leki przeciw-
padaczkowe, heparynę, cyklosporynę, środki 

Czynniki
ryzyka osteoporozy
Czynniki, na które nie mamy wpływu:

 wiek – im jesteśmy starsi, tym ryzyko 
osteoporozy jest większe;

 płeć – kości kobiet są drobniejsze, 
bardziej kruche; kobiety tracą masę kostną 
gwałtownie w okresie menopauzy;

 rozmiary ciała – kobiety „cienkokościste”, 
drobniejsze są bardziej narażone niż panie 
„grubokościste”;

 rasa – rasa biała (kaukaska) i żółta są 
bardziej narażone (w przypadku kobiet);

 czynniki dziedziczne – podatność na 
osteoporozę jest do pewnego stopnia 
dziedziczna; jeśli mamy bliskich krewnych 
(np. rodziców), u których wykryto złamania 
osteoporotyczne, to ryzyko jest podwyższone 
również u nas.

Czynniki, na które mamy – mniejszy lub 
większy – wpływ:

 niedobór hormonów płciowych – oprócz 
klimakterium może to być np. ekstremalny 
wysiłek fizyczny (biegaczki, baletnice), 
a u mężczyzn wynik leczenia raka prostaty;

 niektóre choroby i zaburzenia 
– np. jadłowstręt psychiczny czy późne 
dojrzewanie albo wczesna menopauza;

 leki – głównie glikokortykosteroidy, leki 
przeciwpadaczkowe i heparyna;

 dieta – niedostateczna zawartość wapnia 
i witaminy D w diecie sprzyja osteoporozie; 
zagrożeniem są też częste, rygorystyczne 
diety (głodówki);

 aktywność fizyczna – jeśli jest 
niedostateczna, tempo utraty kości jest 
większe;

 alkohol i palenie tytoniu – również 
zwiększają ryzyko osteoporozy.
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postawy (na pochyloną czy nawet zgarbioną). 
Objawy złamań są jeszcze bardziej wyraźne: 
przede wszystkim to silny ból i niemożność po-
ruszania nogą czy ręką, czasami widoczne pod 
skórą wyraźne zniekształcenie.

Oczywiście, osteoporozę możemy u siebie 
podejrzewać, ale ostateczne rozpoznanie na-
leży do lekarza – rodzinnego, reumatologa lub 
ortopedy. Każdy z nich zwróci przede wszystkim 
uwagę na czynniki ryzyka. Zapyta o dietę, mie-
siączkowanie, poprzednie złamania i choroby 
współistniejące. 

Najważniejszym badaniem pozostanie jednak 
w tym wypadku tzw. densytometria kostna. 
Mierzy ona gęstość mineralną kości (BMD). Pa-
cjent leży na stole do badań, a nad nim prze-
jeżdża skaner, który emituje promieniowanie 
rentgenowskie (w małych ilościach). W densy-
tometrii najważniejsze są trzy miejsca: kręgosłup, 
bliższy koniec kości udowej i nadgarstek. Wynik 
podaje się tylko jako tzw. wskaźnik T. Odzwier-
ciedla on stopień, w jakim gęstość kości odbie-
ga od średniej u młodych osób.

Ponieważ gęstość kości jest zwykle mniejsza, 
to wynik poprzedza się znakiem „–”. Wartości 
poniżej -2,5 (czyli np. -3,0) oznaczają osteopo-
rozę. Jeśli wskaźnik T będzie zawierał się pomię-
dzy -1,0 a -2,5, rozpoznaje się osteopenię. Jest 
to stan, w którym gęstość kości jest co prawda 
zmniejszona, ale nie na tyle, żeby zdiagnozować 
znacznie bardziej niebezpieczną osteoporozę. 
Densytometria powinna być wykonywana 
u wszystkich kobiet po 65. r.ż.(!)

Wapń, słońce i ćwiczenia
Leczenie kojarzy się w pierwszej kolejności 

z tabletkami. W osteoporozie duża część tera-
pii obejmuje jednak nie farmaceutyki, ale dietę, 
regularny wysiłek fizyczny oraz modyfikację 

stosowane w chemioterapii (szczególnie w le-
czeniu raka sutka), lit, metotreksat i tyroksynę.

Osteoporoza może również wystąpić w prze-
biegu nadczynności tarczycy, jadłowstrętu psy-
chicznego (anoreksji), hipogonadyzmu (niskich 
stężeń hormonów płciowych), niewydolności 
nerek i chorób układu pokarmowego (np. w cho-
robie Leśniowskiego-Crohna, po usunięciu żo-
łądka). Ważną przyczyną ubytku masy kostnej 
jest też alkoholizm.

Jak widać, istnieje wiele stanów (wymienio-
no je w ramce obok), w których prawdopodo-
bieństwo pojawienia się osteoporozy jest więk-
sze. Nazywamy je czynnikami ryzyka. 

Sama osteoporoza, aczkolwiek będąca scho-
rzeniem samym w sobie, to jednak nie wszyst-
ko. Najniebezpieczniejsze są towarzyszące jej 
złamania i stany (również zwane czynnikami 
ryzyka – tym razem ryzyka złamań), które do 
nich doprowadzają. Mogą to być czynniki od 
nas niezależne: np. wysoki wzrost, zaawanso-
wany wiek, obecność złamań wśród członków 
rodziny oraz czynniki, na które mamy wpływ: 
słaby wzrok, słaba koordynacja ruchowa, mała 
siła mięśni, stosowanie środków uspokajających 
czy przeszkody na podłodze w domu.

Rozpoznanie osteoporozy
Osteoporoza jest zwykle „niema”. Po prostu 

– nie daje objawów. U części chorych nierozpo-
znana czy niezdiagnozowana doprowadza do 
mikrozłamań lub zniekształceń kręgów, co w kon-
sekwencji może prowadzić do wyraźnego już 
zmniejszenia wzrostu, bólu pleców czy zmiany 

Bez względu na osobiste 
predyspozycje zwiększające ryzyko 

zachorowania na osteoporozę, 
każdy człowiek w pewnym wieku 

zaczyna tracić masę kostną.
Dlatego wskazane jest okresowe 

wykonywanie denysometrii 
po 65. roku życia.

Ubytek masy kostnej powoduje znaczne 
osłabienie kości i większe ryzyko urazów.
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Jak nie dopuścić do złamania?
 Zacznij ćwiczyć. Ważne są ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, ale również te, które 

poprawiają równowagę ruchową i koordynację.

 Zwracaj uwagę na leki, które zażywasz – sprawdź z lekarzem lub farmaceutą, czy ich 
stosowanie nie powoduje osteoporozy wtórnej, uważaj na leki powodujące zaburzenia 
równowagi.

 Systematycznie sprawdzaj wzrok. Dotyczy to szczególnie osób, które już noszą okulary 
lub cierpią na jaskrę albo zaćmę.

  Zapewnij sobie bezpieczeństwo w domu i w najbliższym otoczeniu:
• usuń z podłogi i ze schodów wszystkie rzeczy, o które możesz się potknąć; 
• przytwierdź wszystkie ruchome chodniki i dywaniki mocno do podłogi (taśmą);
• zamocuj w pobliżu sedesu i wanny specjalne poręcze pomagające ci wstać;
• używaj przeciwpoślizgowych mat w łazience;
• kup telefon bezprzewodowy (nie będziesz się spieszyć, żeby go odebrać);
• używaj butów, które się nie ślizgają (kapcie nie są najlepszym wyborem);
• nie wstydź się laski, jeśli zmuszony jesteś z niej korzystać;
• w zimie wybieraj chodniki posypane piaskiem;
• uważaj na krawężniki, zawsze sprawdź wzrokiem ich wysokość.

Odpowiednia dieta buduje nasze kości. Chcąc zapobiec osteoporozie, powinniśmy jeść 
te produkty, które bogate są w wapń i witaminę D, przede wszystkim mleko i jego przetwory.
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stylu życia. Celem leczenia jest spowolnienie 
utraty masy kostnej (a nawet zwiększenie tej 
masy) oraz ograniczenie ryzyka złamań. W oste-
oporozie wtórnej najważniejsze jest leczenie 
przyczyny, czyli np. odstawienie (jeśli to możli-
we) glikokortykosteroidów.

W odżywianiu najważniejsze jest przyjmo-
wanie odpowiednich ilości wapnia oraz wita-
miny D. Dla osób po 50 r.ż. będzie to 1200-1500 mg 
wapnia i 400-600 jednostek międzynarodowych 
(IU) witaminy D dziennie. Najlepszym źródłem 
wapnia i witaminy D są oczywiście produkty 
żywnościowe, a nie tabletki. Wapń znajduje się 
w dużych ilościach w nabiale (mleko, jaja, kefi-
ry, jogurty), zielonych warzywach liściastych 

(brokuły, kapusta, rzepa, sałata), rybach (sar-
dynki, łosoś), owsie oraz w soi i jej przetworach. 
Duże ilości witaminy D znajdują się w olejach 
rybnych oraz w produktach sztucznie w nią 
wzbogacanych (mleko, płatki). 

Witaminę tę produkujemy też sami pod wpły-
wem promieni słonecznych, stąd tak ważne są 

Leki, czyli więcej kości 
w kości

Oprócz diety i ćwiczeń w leczeniu niezbędne 
są oczywiście leki. 

Jedną z najczęściej stosowanych grup medy-
kamentów w przypadku osteoporozy są bisfo-
soniany (alendronian, rizedronian, ibandronian). 
Zmniejszają one aktywność komórek, które po-
wodują utratę masy kostnej, czyli osteoklastów. 
Rezultat? Większa gęstość w kręgosłupie oraz 
w kości udowej i tym samym zmniejszenie ry-
zyka złamania. Bisfosoniany stosuje się również 
u mężczyzn.

Raloksyfen to kolejny lek, który zapobiega 
utracie kości (szczególnie w kręgosłupie). Na-
śladuje on korzystne działanie estrogenów, a jest 
jednocześnie pozbawiony ich szkodliwego wpły-
wu na gruczoł piersiowy i macicę (ryzyko raka). 
Przeznaczony jest tylko dla kobiet.

Innym pożytecznym lekiem jest teriparatyd. 
Przyjmuje się go w postaci zastrzyków. Teripa-
ratyd pobudza proces tworzenia się kości, wpły-
wając na osteoblasty w obrębie kręgosłupa 
i okolicy kości biodrowej.

Kalcytonina to lek, który jest stosowany głów-
nie u kobiet po menopauzie. Jest podawana 
w zastrzykach lub w postaci aerozolu do nosa. 
Środek spowalnia utratę kości i zwiększa jej gę-
stość w kręgosłupie. W złamaniach ma działanie 
przeciwbólowe.

Podawanie stosowanych kiedyś często 
estrogenów i progestagenów (terapia hormo-
nalna) jest kontrowersyjne. Owszem, rzeczy-
wiście zwiększają gęstość kości i zapobiegają 
jej utracie. Zapobiegają również złamaniom 
kości. Niestety – zwiększają również ryzyko raka 
sutka i udaru mózgu.

W leczniu i profilaktyce 
osteoporozy oprócz leków 
stosuje się indywidualnie 

opracowane ćwiczenia fizyczne 
i odpowiednią dietę. Szczególnie 

ważne jest dbanie o to, by 
dostarczać organizmowi 

wystarczające ilości wapnia 
i witaminy D.

spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. 
Jednak w zimie, szczególnie w przypadku star-
szych osób, tego słońca może być za mało.  

Niezmiernie ważne w leczeniu i profilaktyce 
osteoporozy są ćwiczenia fizyczne, szczególnie 
siłowe. Osoby z osteoporozą nie powinny jednak 
przesadzać z podskokami, skokami czy obro-
tami, ponieważ mogą spowodować złamanie. 
Najlepiej, aby program ćwiczeń indywidualnie 
zaplanował fizjoterapeuta. 

Oczywiście nie można zapominać o rzuceniu 
palenia, ograniczeniu picia alkoholu i zwracaniu 
uwagi na przyjmowane leki.




