
EPIDEMIA OSTEOPOROZY 
A STYL ŻYCIA
Osteoporoza (gr. osteon – kość; porus – ubytek) jest chorobą charakteryzującą się obniżeniem 
masy tkanki kostnej, w wyniku czego zwiększa się częstotliwość występowania złamań. 
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje ją za chorobę cywilizacyjną, bowiem wzrastająca 
liczba zachorowań na nią jest w znacznym stopniu związana ze starzeniem się społeczeństw 
i stylem życia. Osteoporoza zajmuje trzecie miejsce pod względem śmiertelności zaraz po 
chorobach układu krążenia oraz nowotworach, co dobitnie pokazuje, jak poważnym jest 
schorzeniem. 

ODŻYWIANIE
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OSTEOPOROZA A MENO-
PAUZA
Fizjologicznie masa kostna zwiększa swo-
ją objętość w okresie dojrzewania, mię-
dzy 11. a 14. r. ż. u dziewcząt i 13. a 17. r. ż. 
u chłopców, natomiast szczytowa masa 
kostna jest osiągana około 30. roku życia, 
po czym rozpoczyna się proces jej stop-
niowej utraty: około 1% na rok. Proces 
zmniejszania się masy kostnej wzrasta 
u kobiet w okresie przedmenopauzal-
nym na około 2-3 lata przed klimakte-
rium, nawet do kilku procent w okresie 
po menopauzie. Taki gwałtowny spadek 
utraty masy kostnej może się utrzymy-
wać nawet do 15 lat w okresie pomeno-

pauzalnym. Później ulega stopniowemu 
spowolnieniu. Z tego względu kobiety 
są zdecydowanie bardziej narażone na 
osteoporozę niż mężczyźni. Niska masa 
kostna może być także wynikiem nie-
dostatecznego magazynowania tkanki 
kostnej w wieku dojrzewania. Dlatego 
osiągnięcie jak najwyższej szczytowej 
masy kostnej w tym okresie jest kluczo-
we w kontekście zmniejszenia ryzyka 
osteoporozy w późniejszym czasie. 

Kość jest żywą metabolicznie tkanką 
i poddawana jest cały czas procesom 
przebudowy, mówi się o tzw. obrocie 
kostnym. Jest on uzależniony od wielu 
elementów m. in. działania estrogenów, 
których dobroczynny wpływ na tkankę 
kostną polega na stymulowaniu osteo-
genezy, czyli kościotworzenia oraz ha-
mowaniu resorpcji, czyli zaniku kości. 
W okresie okołomenopauzalnym docho-
dzi do zmniejszenia ilości estrogenów, 
a tym samym nasilonej resorpcji kości, 
w wyniku czego wzrasta stężenie wapnia 
w surowicy. Powoduje to zmniejszenie 
wchłaniania wapnia z przewodu pokar-
mowego i w konsekwencji ujemny jego 
bilans, będący jedną z przyczyn zaniku 

masy kostnej, bowiem wapń jest podsta-
wowym budulcem tej tkanki. 

Spożycie wapnia w Polsce jest niedo-
stateczne i wskazuje się na niedobory 
tego składnika we wszystkich grupach 
wiekowych. Przyczynia się do tego nie-
wystarczająca podaż wapnia razem z die-
tą oraz jego niedostateczne wchłanianie, 
zaburzane m. in. przez zbyt małą ilość 
witaminy D, nieadekwatną do zapotrze-
bowania organizmu. Ponadto istnieją 
także czynniki zwiększające wydalanie 
wapnia z moczem. Należy do nich nad-
mierne spożycie białka, sodu, fosforu oraz 
kofeiny. Jeżeli podaż wapnia wraz z dietą 
jest zbyt niska, organizm uwalnia wapń 
z kości, doprowadzając do ich stopniowej 
demineralizacji. Warto w związku z tym 
pamiętać, że w takiej sytuacji badanie 
krwi może nie być miarodajne, ponieważ 
wapń będzie występował w zwiększonej 
ilości w surowicy, mimo rzeczywistych 
niedoborów w organizmie. 

OBJAWY
Osteoporoza jest chorobą przebie-
gającą bardzo podstępnie, niedającą 
dolegliwości bólowych, a jej 
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Statystyki dotyczące osteoporozy nie są 
optymistyczne. W 2010 roku opublikowano 
raport, z którego wynika, że w krajach UE, 

chorobę rozpoznano u 22 milionów kobiet i 5,5 
milionów mężczyzn. W Polsce problem dotyczy 

około 2 milionów osób po 50. r. ż. Szacuje się 
także, że wśród osób, u których doszło do 

złamania szyjki kości udowej, aż 10-20% umiera 
w pierwszym roku od wystąpienia złamania. 

W 2010 roku w Polsce odnotowano 2300 
przypadków zgonów będących następstwem 

złamania osteoporotycznego. 

Źródło: Hygeia Public Health, Osteoporoza jako choroba społeczna  
i cywilizacyjna – metody profilaktyki
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pierwszym zauważalnym objawem 
jest zazwyczaj złamanie. Najczęściej 
w momencie, w którym dochodzi do 
złamania osteoporotycznego mamy już 
do czynienia z zaawansowaną chorobą. 
Złamania osteoporotyczne powstają na 
skutek lekkiego urazu, który nie wywo-
łałby takich skutków u osoby zdrowej. 
Do złamania może dojść nawet na sku-
tek bardzo silnego kaszlu. 

CZYNNIKI RYZYKA
W przypadku osteoporozy mówimy 
o czynnikach ryzyka modyfikowal-

nych i niemodyfikowalnych. Do tych 
drugich zalicza się m. in. płeć i wiek, 
u kobiet szczególnie wspomniany 
już okres menopauzalny, związany 
ze zwiększoną utratą masy kostnej 
oraz czynniki genetyczne. Jednym 
z czynników ryzyka, na który częścio-
wo mamy wpływ jest masa ciała - ni-
skie BMI predysponuje do pojawienia 
się choroby (osoby z BMI 20 kg/m2 
ulegają dwukrotnie częściej złamaniu 
szyjki kości udowej niż osoby z BMI 25 
kg/m2). Ponadto metabolizm kostny 
zaburzają też choroby towarzyszące, 

takie jak: nadczynność tarczycy czy 
zaburzenia trawienia i wchłaniania, 
a także niektóre leki: inhibitory pompy 
protonowej, glikokortysteroidy, hepa-
ryna czy leki moczopędne. 

W kontekście profilaktyki osteoporo-
zy mówi się też o czynnikach, które 
niemal całkowicie są zależne od nas 
i naszego stylu życia. Jednym z bar-
dzo istotnych elementów jest aktyw-
ność fizyczna. Jej dostateczna ilość 
pobudza tkankę kostną do rozwoju 
szczytowej masy kostnej, zapobiega 
jej nadmiernej utracie i hamuje jej roz-
pad. Regularna aktywność fizyczna 
jest jednym z najważniejszych zaleceń 
w profilaktyce osteoporozy. Kolejnym 
czynnikiem jest właściwa podaż wita-
miny D, niezbędnej dla prawidłowej 
gospodarki wapniowo-fosforanowej. 
Witamina D wpływa na wchłanianie 
wapnia z pożywienia, a jej niedobór 
wskazuje się jako jedną z ważnych 
przyczyn osteoporozy. 

ODŻYWIANIE

Osteoporoza jest chorobą przebiegającą 
bardzo podstępnie, niedającą dolegliwości 
bólowych, a jej pierwszym zauważalnym 
objawem jest zazwyczaj złamanie. Najczę-
ściej w momencie, w którym dochodzi do 
złamania osteoporotycznego mamy już do 

czynienia z zaawansowaną chorobą. 
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Przy komponowaniu diety należy tak-
że zwrócić uwagę na podaż fosforu, 
który także jest niezbędnym skład-
nikiem kości, natomiast jego podaż 
zazwyczaj jest większa niż jest to 
zalecane. Nadmiar fosforu w diecie 
wpływa na zmniejszenie wchłaniania 
wapnia i ostatecznie utratę masy ko-
stnej. Z tego względu zaleca się, aby 
proporcje podaży wapnia i fosforu 
wynosiły 1:1. Jest to o tyle trudne, że 
fosfor jest m. in. składnikiem substancji 
dodatkowych używanych, np. do pro-

dukcji wędlin, produktów w proszku 
czy napojów gazowanych. Dlatego tak 
istotne jest, aby na co dzień wybierać 
produkty jak najmniej przetworzone. 

W grupie osób narażonych na rozwój 
choroby, jak i chorujących na oste-
oporozę nie należy stosować diety 

wysokobiałkowej, ponieważ nadmier-
na ilość białka, szczególnie pocho-
dzenia zwierzęcego, przyczynia się 
do zwiększenia wydalania wapnia 
z moczem i ujemnego bilansu wap-
niowego. Z tego względu zaleca się 
zmniejszenie ilości białka zwierzęcego 
na rzecz roślinnego, pochodzącego 
ze strączków. 

Ponadto istotne jest zadbanie o war-
tościową, bogato odżywczą dietę, 
bowiem zdrowie kości zależy od wie-

lu powiązanych ze sobą elementów. 
Jadłospis powinien być bogaty m. in. 
w magnez, witaminę C, magnez, cynk 
i potas. Należy ograniczyć konsump-
cję alkoholu, kofeiny i napojów gazo-
wanych typu cola. Destrukcyjne dzia-
łanie na stan kości ma także palenie 
papierosów: zmniejsza ilość estroge-

nów, hamuje procesy kościotworzenia 
i zaburza wchłanianie wapnia. 

SKUTKI
Osteoporoza choć nie zawsze jest tak 
postrzegana, jest poważnym schorze-
niem, którego nie należy lekceważyć. 
Ta choroba nie tylko znacząco wpływa 
na komfort życia pacjenta, ale niesie 
także ryzyko poważnych powikłań, 
a w niektórych przypadkach może 
być także przyczyną zgonu. Złamania 
powodują powstawanie zniekształceń 
szkieletu, co wpływa m. in. na układ 
oddechowy czy układ krążenia. Jed-
nym z najpoważniejszych urazów, do 
jakich dochodzi w przebiegu osteopo-
rozy jest złamanie szyjki kości udowej, 
którego przebycie znacząco zwiększa 
ryzyko kolejnego złamania po prze-
ciwnej stronie – nawet sześciokrotnie. 
Mówi się o tzw. kaskadzie złamań. Zła-
manie nadgarstka nawet dwukrotnie 
zwiększa ryzyko złamania kręgu krę-
gosłupa, a to z kolei aż pięciokrotnie 
zwiększa ryzyko złamania biodra. Co 
gorsza złamanie kręgosłupa może nie 
dawać żadnych objawów – szacuje się, 
że nawet 70% przebiega bezobjawo-
wo, a zaalarmować powinno nas m. in. 
nieznaczne obniżenie wzrostu, które 
może świadczyć o jego przebyciu. 

Warto pamiętać, że osteoporoza jest 
poważną chorobą, której nie należy 
bagatelizować, ponieważ może być 
przyczyną poważnych powikłań. Wiele 
w kwestii profilaktyki i ograniczenia 
postępu choroby zależy od naszego 
stylu życia. W przypadku zdiagnozo-
wania choroby wskazana jest konsul-
tacja z dietetykiem, który weźmie pod 
uwagę indywidualne uwarunkowania 
i pomoże w ustaleniu diety, a także 
opieka lekarza, który wdroży odpo-
wiednie leczenie. 

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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Spośród osób, które przeżyły złamanie 
szyjki kości udowej, aż 50% staje się 

niepełnosprawnymi. Większość z nich, bo aż 
60 % wymaga pomocy w codziennym życiu, 
a 33% przez rok po złamaniu jest całkowicie 

uzależniona od innych osób. 

Źródło: www.mp.pl

Jednym z bardzo istotnych elementów 
jest aktywność fizyczna. Jej dostateczna 
ilość pobudza tkankę kostną do rozwoju 
masy kostnej, zapobiega jej nadmiernej 
utracie i hamuje jej rozpad. Regularna 
aktywność fizyczna jest jednym z naj-
ważniejszych zaleceń w profilaktyce 

osteoporozy.
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