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Úvod

U osteoporózy (dále OP) dochází k redukci kostní 
hmoty v objemové jednotce. Její etiopatogeneze není 
jednotná. U sekundární osteoporózy jsou příčiny v zá-
kladní chorobě (endokrinní onemocnění, imobilizace, 
onemocnění jater, ledvin, diabetes mellitus nebo iatro-
genně vyvolaná osteoporóza). Pod pojem primární 
osteoporóza řadíme především osteoporózu involuč-
ní (postmenopauzální a senilní). Postmenopauzální 
osteo poróza je charakterizována věkem 51–65 let a je 
6× častější u žen než u mužů. Senilní osteoporóza po-
tom věkem nad 65 let a je 2× častější u žen. Hlavním 
epidemiologickým faktorem je pokles koncentrace 
ovariálních hormonů (estrogenů).

K exogenním, tedy ovlivnitelným rizikovým 
faktorům osteoporózy, patří především předčasná 
menopauza, terapie kortikoidy, kouření, nadměrná 
konzumace alkoholu, imobilizace, sedavý způsob 
života, nedostatek pohybu, nízký příjem kalcia a vi-
taminu D.

Nejčastějším subjektivním steskem pacientů 
s OP bývají bolesti v zádech. V důsledku mikrofrak-
tur a kompresí obratlových těl dochází k vystupňová-
ní hrudní kyfózy, předsunutí hlavy, zvýraznění krční 
i bederní lordózy (obrázek 1). Příčinou bolestí jsou 
zejména reflexní spazmy paravertebrálních svalů 
a jejich ischemizace, spolu se zvýšeným napětím 
interspinálních ligament.

Diagnostika

Osteoporotické změny páteřního skeletu může 
prokázat nativní snímek páteře až při 30 % úbytku 
kostní hmoty. Nejpřesnější informace o kostní denzi-

tě (bone mineral density – BMD) poskytuje osteoden-
zitometrie. Principem této metody je měření úbytku 
rtg záření o dvou různých energetických hladinách 
při průchodu měřenou oblastí. Matematickým zpra-
cováním získaných dat je stanovena hustota kostní-
ho minerálu v měřené oblasti (obvykle bederní páteř 
a proximální femur). Hodnoty kostní denzity jsou 

udávány pomocí Z-skóre, nebo T-skóre. Jedná se 
o statistické údaje. Z-skóre je počet směrodatných 
odchylek (SD) nad nebo pod střední hodnotou BMD 
pro jedince stejného věku jako je osoba měřená, 
T-skóre je počet SD nad nebo pod hodnotou BMD 
pro mladé jedince. Hodnota BMD pod 2,5 SD je sta-
novena jako hranice osteoporózy.
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Obrázek 1. Osteoporotické změny páteře, zmenšení tělesné výšky a držení těla (2)
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Možnosti medikamentózní léčby 

osteoporózy

Hormonální substituční terapie je nejúčinněj-
ší léčbou i prevencí postmenopauzální osteoporózy, 
zejména u žen s intaktní dělohou.

Navíc redukuje i další potíže spojené s meno-
pauzou. Dlouhodobá terapie však s sebou nese 
i zvýšené riziko rakoviny endometria a prsu. Proto 
musí být pravidelně kontrolována a její indikace je 
svěřena příslušnému specialistovi. Kontraindikací 
hormonální terapie je dále flebotrombóza, riziko 
tromboembolie, nebo jaterní onemocnění.

Důležitou skupinou z oblasti hormonální tera-
pie jsou selektivní modulátory estrogenových re-
ceptorů. Takovou látkou je Tamoxifen, nesteroidní 
anti estrogen, který může účinkovat jako pravý es-
trogen. K úpravě deficitu estrogenů lze použít prepa-
rát Activelle obsahující v 1 tabletě 1 mg estradiolu 
a 0,5 mg norethisteronu.

Biofosfonáty jsou deriváty kyseliny difosforeč-
né, které snižují úroveň osteoresorbce. Nejčastěji 
u nás používaný preparát je Fosamax (alendronát).

Kalcitonin je hormon, který inhibuje zvýšenou 
osteoklastickou aktivitu. Je výhodný u žen, které ne-
mohou užívat estrogeny. Neměl by být podáván bez 
kalcia. U nás nejčastěji používaným preparátem je 
Miacalcic ve formě injekcí nebo nosního spraye.

Fluoridové soli patří mezi léky zvyšující novo-
tvorbu kostní hmoty. Fluorid sodný je stimulátorem 
aktivity osteoblastů a snižuje osteoresorbci. Často 
užívanými preparáty jsou Tridin nebo Fluocalcic ob-
sahující monofluorofosfát a kalcium a Fluossen či 
Koreberon, které obsahují natriumfluorid. Podávání 
fluoridů by mělo být provázeno adekvátní dávkou 
kalcia a vitaminu D.

Kalcium je hlavním nehormonálním lékem při 
léčbě osteoporózy. Doporučená denní dávka kalcia 
pro nemocné osteoporózou je 1 500 mg. Kalciové pre-
paráty existují na trhu v podobě různých solí (Calcium 
carbonicum, Calcium lacticum). Tyto látky lze po-
dávat v odůvodněných případech i intravenózně v in-
fuzích. Hojně používaný Biomin H obsahuje vedle 
kalcia i mikrokrystalický hydrooxyapatit osteogenon, 
který tlumí aktivitu osteoklastů, tedy resorbci kostní 
hmoty, dále též obsahuje magnezium a fosfor.

Úlohou vitaminu D je zvýšení resorbce podá-
vaného kalcia. K dispozici jsou preparáty Infadin 
kapky, Vitamin D ve formě kapslí, Vigantol kapky, 
parenterální přípravek Calciferol (vitamin D2), pří-
padně perorální preparát Calcichew (vitamin D3).

Veškerá medikamentózní terapie osteoporózy 
by měla být řízena a korigována ve specializovaných 
ambulancích (kostní poradny – preskribce většiny 
výše uvedených medikamentů (kromě preparátů 
kalcia a některých obsahující vitamin D) je limitová-
na příslušnou odborností). 

Léčby by se měl účastnit gynekolog, endokri-
nolog, samozřejmě i praktický lékař a erudovaný 
fyzioterapeut. Léčba osteoporózy i jejích komplikací 
je možná jen multidisciplinárními programy, které 
obsahují také edukaci, změny prostředí, individuální 
cvičební programy.

Smysl a podstata edukce

Úspěch každé léčby vždy záleží samozřejmě 
na lékaři a celém týmu specialistů, ale také na pa-
cientovi samotném a na jeho přístupu k nemoci ja-
ko takové. K tomu, aby pacient vhodně postupoval 
ve „své“ léčbě, musí být informován o všem, co je 
podstatou jeho onemocnění. K tomu slouží právě 
edukace. Edukace je nezbytnou a nenahraditelnou 
součástí úspěšné léčby. Začíná prvním kontaktem 
pacienta s lékařem, sestrou nebo fyzioterapeutem. 
Znamená to tedy, že edukační program by měl být 
započat ihned od zachycení onemocnění. Pacientovi 
by měl být poskytnut dostatek základních informací 
o osteoporóze, o jejich příčinách, možnostech pre-
vence, diagnostiky a léčby a vůbec dalšími faktory 
ovlivňujícími vývoj onemocnění. Tyto informace by 
měly být primární a pacient by je měl obdržet ihned 
po diagnostikování OP.

Pohybová aktivita 

a léčebná rehabilitace v léčbě OP

Pohybová léčba je nedílnou součástí léčby i pre-
vence OP. Fyzická aktivita a vliv gravitace jsou nejdů-
ležitějšími faktory pro kostní růst a remodelaci kosti.

Účinek pohybu na kost je komplexní a v zásadě 
se jedná o 3 základní mechanizmy: aktivace osteo-
blastů, fixace CA2+ iontů na negativně nabité povrchy 
kostí a zvýšený přísun materiálu pro osifikaci.

Pohybová aktivita se liší podle úrovně nebo 
komplikace OP. Může být jako léčba samotné OP, 
a to u pacientů buď s akutními komplikacemi OP 
(např. fraktura krčku femuru, Collesova fr., kompre-
sivní fr. obratlů apod.) anebo u chronické OP. Ve dru-
hé skupině jsou lidé, u kterých nejsou příznaky OP 
ještě plně manifestní a kde fyzická aktivita je důležitá 
zejména jako prevence.

Období akutní komplikace

V tomto období se léčebné rehabilitační postu-
py volí zejména podle dané komplikace. Přihlížíme 
ke stavu pacienta a k dalším možným komplikacím. 
Např. onemocnění kardiovaskulárního aparátu ne-
představuje kontraindikaci pro aplikaci pohybového 
programu, ale je faktorem, který limituje intenzitu tě-
lesného zatížení a časový rozsah zatížení. V terapii 
se zaměřujeme na tlumení bolesti a prevenci dalších 
zlomenin. Důležité je správné polohování, pasivní 
a aktivní cvičení zdravých částí těla, dechové cvi-
čení, posilování izometrické a cvičení pro posílení 

posturálního systému. Z fyzikální léčby je vhodné 
použít mírné teplo, jemnou klasickou nebo reflexní 
masáž a veškeré analgetické formy elektroterapie, 
TENS.

Zde je nejdůležitější poznamenat, že protraho-
vaný klid na lůžku může být pro pacienta vzhledem 
k dalším možným ztrátám kostní hmoty patologický. 
Je tedy nutné pacienta po domluvě s ošetřujícím lé-
kařem pacienta co nejčasněji vertikalizovat.

Chronické období

Dominujícím subjektivním faktorem tohoto ob-
dobí je chronická bolest – bolest svalová. Vzniká 
z dlouhodobého nesprávného zatěžování, respek-
tive přetěžování svalstva vlivem deformace obratlů 
patologicky zakřivené páteře. Zvýšené napětí takto 
přetěžovaného svalu má za následek kontrakturu 
a ischemizaci, což vede k pocitům, které pacient 
vnímá jako dlouhodobou, chronickou bolest.

Nejdůležitějším bodem léčebné rehabilitace 
v tomto období je tedy úprava svalových dysba-
lancí. Začínáme bezpodmínečně kineziologickým 
rozborem. Na jeho základě volíme měkké techniky 
ve smyslu jemných mobilizací – nikdy ne tvrdou, 
nárazovou manipulací. Metody fasciální, postizome-
trické relaxace aj. přinášejí velkou úlevu. Pro domácí 
cvičení pacienty učíme cviky relaxační, protahovací 
i posilovací.

Jako vhodné se ukazuje posílení extenzorů pá-
teře. Je prokázáno, že zlepšení svalové síly extenzo-
rů zad jako podpůrný aparát může snížit riziko kom-
presivních zlomenin obratlů (11). Na druhou stranu 
není potvrzeno, že posilováním extenzorů páteře 
by bylo možné ovlivnit BMD (bone mineral density). 
Důležité ale je, že cvičení nejen extenzorů zad po-
máhá při získání svalové síly a stability těla. Musíme 
si ale uvědomit, že získaná svalová síla i kostní masa 
se může inaktivitou opět ztratit.

Při aktivaci svalového aparátu není možné 
opominout svaly hlubokého stabilizačního systému 
bederní páteře, kam řadíme autochtonní muskula-
turu páteře, m. transvarsus abdominis, svaly pá-
nevního dna, to vše v dokonalé souhře s bránicí. 
Jen společné zapojení všech těchto svalů může za-
ručit kvalitu a stabilitu osového orgánu. K tréninku 
(nejen) těchto svalů využíváme mimo jiné proprio-
ceptivní trénink.

Dle Sinakiho proprioceptivní dynamický trénink 
(12) snižuje přetížení ligament a tím zmírňuje bolestí 
páteře pacientů s osteoporózou. K podobnému vý-
sledku dospěla i pilotní studie provedená v Revma-
tologickém ústavu v Praze. Skupina 12 pacientek ve 
věku 50–65 let cvičila pravidelně 2× týdně na vel-
kých gymnastických míčích. Na konci studie paci-
entky udávaly snížení subjektivního pocitu vnímání 
bolesti zad.
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Cvičení na míči jako proprioceptivní metoda za-
jišťuje střídavou změnu napětí svalu a tím optimální 
dráždění pro remodelování kosti, což je při léčebné 
rehabilitaci pacientů s OP výhodné. Cvičení na míči 
je vhodné i pro jeho kardiopulmonální, endokrinolo-
gický a metabolický efekt (6).

Prevence pádů

Cca 40 % lidí starších 65 let nejen s OP ročně 
upadne. Proto je nutné se v rámci komplexní léčeb-
né rehabilitace věnovat i prevenci pádů. Rizikovými 
faktory pádů jsou inaktivita a zhoršená neuromusku-
lární funkce. Ve výše zmíněné pilotní studii Sinakiho 
a kol. (12) byly potvrzeny účinky proprioceptivního 
tréninku na výchylku těžiště těla. Výchylka těžiště je 
dobře dokumentovatelný faktor rizika pádů. Autoři 
konstatují, že díky proprioceptivnímu tréninku má 
korekce těžiště a nácvik koordinace pozitivní vliv 
na snížení výchylky těla. Snížení výchylky těla má 
za následek zlepšení stability a tudíž snížení počtu 
pádů a následných zlomenin.

I z naší praxe vyplývá, že pacienti s OP cvičící 
na gymnastických míčích vykazují známky zlepšení 
stability stoje a chůze. Proto toto cvičení doporuču-
jeme i ostatním kolegům.

V rámci prevence pádů je také velmi důležité 
upozornit pacienty na úpravu domácího prostředí. 

Velkým nebezpečím jsou běhouny, prahy, pohyblivé 
koberce. Zvýšenou opatrnost musí dávat pacienti, 
kteří mají doma psi, kočky a jiné domácí mazlíčky, 
kteří se mohou připlést pod nohy. Pacienty také 
v rámci léčebné rehabilitace učíme, jak zvládat těžší 
pohybové situace, například zvedání těžkých před-
mětů, ale i jak provádět běžné domácí práce.

Charakter fyzické aktivity 

vzhledem k věku

Je samozřejmé, že intenzita fyzické aktivity se 
mění vzhledem k věku, a to nejen z důvodu kardio-
vaskulárních, endokrinologických a jiných onemoc-
nění související s vyšším věkem. Fyzická aktivita má 
v různém věku i různý vliv na kost a její BMD (7). Ve 
starším věku jsou největším osteogenním stimulem 
cvičení a sporty středně intenzivní, krátkodoběj-
šího charakteru s včleněnými pauzami 4–8 hodin 
mezi jednotlivými cvičeními (3). Takovéto cvičení je 
vhodnější než cvičení dlouhodobé a s velkou zátěží. 
Volba konkrétní fyzické aktivity závisí také na dalších 
onemocněních, kterými pacient trpí. Proto je dobré, 
aby se na výběru fyzické aktivity podílel zkušený fy-
zioterapeut ve spolupráci s dalšími odborníky a ze 
začátku pacienta vedl a kontroloval.

U mladších jedinců v rámci prevence volíme 
cvičení a sporty vyšší intenzity, vyšší zátěže a vy-

trvalosti: cvičení silové, běh, fotbal, aerobní cvičení 
apod. Takové sporty mají enormní vliv na stimulaci 
osteoblastů a tím na snížení rizika OP (7).

Výstup edukace

Pacient, který je poučen řádně o svém onemoc-
nění a léčbě, se může mnohem lépe sám podílet na 
své terapii. Tato komplexní léčba má za výsledek 
zlepšení kvality života, zlepšení metabolické kom-
penzace s důsledkem snížení prevalence pozdních 
komplikací a zpomalení progrese OP, snížení inva-
lidity. Důležité je zmínit i ekonomický faktor: u pa-
cientů je znatelný pokles spotřeby medikamentů, 
snížení incidence akutních komplikací a zachování 
plné práceschopnosti.

Závěr

Cílem správné léčebné rehabilitace osteoporó-
zy je:
1. Zabránit dalšímu úbytku kostí hmoty a v kom-

binaci s medikamentózní terapií zvýšit obsah 
minerálu v kostech.

2. Zmírnit, případně odstranit bolesti a tím snížit 
i zátěž medikamentózní, zejména spotřebu 
analgetik.

Závěrem je vhodné poznamenat, že je mnohdy 
velmi těžké, zejména starší lidi, k pravidelnému cvi-
čení motivovat. Často mají velmi nereálné představy 
a obavy s fyzického cvičení, které často pramení už 
v jejich mládí.

Proto musíme motivovat mladší generaci ke 
cvičení a fyzické aktivitě. Přivést ji k pohybu a tím 
na dobrou cestu, kdy se i ona může aktivně podílet 
na své budoucnosti. Dobrá prevence a popularizace 
pohybové aktivity vede k snížení incidence osteopo-
rózy v pozdějším věku.

Doporučený postup pro praktické lékaře

• Vytipování rizikových skupin pacientů – postmenopauzální ženy, ale i muži staršího věku. Pacienti s frakturami 
v typických lokalizacích, zejména opakovanými. Ženy, u kterých nastala z různých důvodů předčasná menopauza, 
ohroženy jsou ale i mladé ženy po opakovaných porodech a laktacích v krátkém časovém odstupu. Pozornost je 
třeba také věnovat pacientům dlouhodobě léčených kortikosteroidy.

• Řada pacientů s počínající osteoporózou se dostává k lékaři pro dlouhodobé a opakované bolesti páteře spíše 
difuzního charakteru. I když rtg vyšetření osteoporózu v počátečním stadiu neodhalí, může objevit někdy překvapivé 
strukturální změny obratlů zejména v hrudním úseku páteře. Rtg vyšetření páteře (i když jeho přínos je limitován) by 
mělo být součástí diagnostiky prováděné již praktickým lékařem.

• U pacientů s důvodným podezřením na osteoporózu by měla být včas provedena kostní denzitometrie, nejlépe na 
specializovaných pracovištích (kostní poradny) s dostatečně erudovaným personálem. Lékaři na těchto pracovištích 
pak indikují a řídí medikamentózní léčbu pacientů s manifestní osteoporózou. Praktický lékař může při podezření 
na osteoporózu odesílat svoje pacienty přímo do kostní poradny, kde příslušný specialista zajistí další diagnostický 
a léčebný postup. Samozřejmě je nutno řádně diferencovat, u kterých pacientů bude tato specializovaná péče 
efektivní.

• Všichni pacienti s prokázanou osteoporózou, pacienti v počátečních stadiích i potenciálně ohrožení by měli kromě 
medikamentózní terapie a dietních opatření provozovat pohybové aktivity a léčebnou tělesnou výchovu. Ta by měla 
být vedena erudovaným fyzioterapeutem, ke kterému by je měl praktický lékař odeslat přímo anebo přes ordinaci 
rehabilitačního lékaře. Praktický lékař by měl svoje pacienty upozorňovat a zdůrazňovat jim zásadní význam správné 
pohybové aktivity v prevenci a léčbě osteoporózy.
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