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ABSTRAKT 
Východiská: Výskyt osteoporózy má v dnešnej dobe čoraz väč-
šia časť populácie a to hlavne ženy po menopauze. Najväčší 
problém vzniku ochorenia je nedostatočná informatívnosť 
o prevencii následne vzniknutého ochorenia a neprimeraná fy-
zická aktivita, ktorá je hlavným zdrojom vzniku spomínaného 
ochorenia. 
Cieľ: Prácou chceme priblížiť problematiku osteoporózy a zá-
roveň poukázať na prevenciu oteoporotických komplikácií 
vhodne zvolenou pohybovou liečbou, ktorá zároveň prináša 
zlepšenie fyzickej zdatnosti u sledovaných pacientiek.  
Metodika: Spracovanie témy v praktickej časti bolo formou  
kazuistík. V kazuistikách sme rozobrali klinicky stav a priebeh 
ochorenia u dvoch pacientiek v staršom veku, s diagnózou oste-
oporóza dedičného charakteru. 
Výsledky: Výsledky individuálnej rehabilitačnej liečby, vhod-
nosť cvikov a úprava životosprávy sa ukázali ako pozitívne. Po 
absolvovaní komplexnej rehabilitácie s úpravou pohybovej  
životosprávy aj dietnymi odporúčaniami, sme zaznamenali 
úpravu svalovej sily aj zväčšenie rozsahu pohyblivosti. Cel-
kovo to viedlo k zlepšeniu kondície klientiek. 
Záver: Vhodne zvolený pohybový režim, správna životospráva, 
pomôže pacientkam s osteoporózou predchádzať ochabnutému 
držaniu tela, úbytku svalovej sily a v neposlednej rade predchá-
dza deformácii chrbtice. 
 
Kľúčové slová: Osteoporóza. Rehabilitačný plán. Rizikové 
faktory. Prevencia osteoporózy 
 
ABSTRACT 
Background: The incidence of osteoporosis nowadays has an 
increasing proportion of today's population, especially women 
after menopause. The major problem of the disease is the lack 
of information about the prevention of the subsequent disease 
and the disproportionate physical activity, which is the main 
source of the disease. 
Objective: We want to approach the problem of osteoporosis 
and at the same time to point out the prevention of osteoporotic 
complications by appropriately chosen physical therapy, which 
also improves the physical fitness of the patients studied. 
Methodology: The topic was handled in the practical part as 
case reports. In the case studies, we analyzed the clinical status 
and course of the disease in two older patients with a diagnosis 
of osteoporosis of hereditary nature. 
Results: The results of individual rehabilitation treatment, the 
fitness of exercises and the treatment of life have proved to be 
positive. After completing the complex rehabilitation, adjusting 
the movement of the body and dietary recommendations, we 
have noticed the adjustment of the muscular force as well as the 
increase in the range of mobility. Overall, this has led to an im-
provement in the condition of clients. 

Conclusion: A properly chosen movement regimen, good nutri-
tion, helps patients with osteoporosis prevent poor bodyhold-
ness, loss of muscle strength and, last but not least, prevent de-
formation of the spine. 
 
Key words: Osteoporosis. Rehabilitation plan. Risk factors. 
Prevention of osteoporosis. 
 
 
ÚVOD 

Osteoporóza (OP) v dnešnej dobe trápi mnoho 
vyspelých krajín. Desiatky rokov môže prebiehať 
asymptomaticky, preto je nazývaná aj ako „tichý za-
bijak kostí“ (Pavelka, Rovenský a kol. 2003). 
Vzhľadom na celosvetový alarmujúci nárast jej vý-
skytu a závažnosť následkov, je táto téma čím ďalej, 
tým viac aktuálna. Odhaduje sa, že v súčasnosti je 
osteoporózou ohrozená každá druhá žena a každý 
piaty muž bielej rasy vo veku nad 50 rokov (Blahoš, 
1995; Broulík, 2009). Na Slovensku trpí osteoporó-
zou vyše 400 000 ľudí, avšak iba 30% z nich je dos-
tatočne diagnostikovaných a 18% primerane lieče-
ných (Ďurišová, 2015). Je veľmi dôležité zaoberať 
sa príčinami, dôsledkami a prevenciou proti tomuto 
ochoreniu vzhľadom na veľký výskyt osteoporózy 
v populácii. OP nie je neliečiteľná choroba. V dneš-
nej dobe máme pomerne široké spektrum účinných 
liekov a liečebných možností, vďaka ktorým sa ľu-
dia nemusia obávať liečby tohto ochorenia. 
  
OSTEOPORÓZA 

Cesta k definícii osteoporózy v histórií bola 
veľmi náročná. Spočiatku nebola OP považovaná za 
ochorenie, ale za stav úbytku kostenej hmoty, ktorý 
zodpovedal veku a pohlaviu pacienta (Vyskočil, 
2009). Až neskôr, v roku 1994, bola OP definovaná 
a charakterizovaná úbytkom anorganických a orga-
nických zložiek kostí so zvýšenou krehkosťou a ná-
chylnosťou ku zlomeninám. V súčasnosti patrí me-
dzi najčastejšie metabolické ochorenie kostí (Bro-
ulík, 2009). Podľa klasifikácie WHO je definovaná 
ako progredujúce systémové ochorenie skeletu, 
charakterizované nízkou kostnou hmotou a poru-
chami mikroarchitektúry kostného tkaniva (Gúth, 
a kol, 2004). Je označovaná ako ochorenie chro-
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nické, alebo ochorenie z blahobytu, ktoré sa vzťa-
huje na náš moderný – nezdravý životný štýl, 
ovplyvňujúci momentálny zdravotný stav širokej 
populácie (Šíma, 2009). Podľa klasifikácie chorôb, 
OP zaraďujeme medzi reumatické ochorenia. V dô-
sledku reumatických poškodení patrí medzi meta-
bolické kostno-kĺbne ochorenie (Klener a kol, 
2002). Pokles minerálov je normálny proces a nie 
ochorenie v dôsledku infekcie. Kosti sa nescvrká-
vajú kvôli úbytku minerálov, ale etapovo rednú stá-
vajú sa fragilnými a poróznymi. Stredný vek je cha-
rakteristický pre stratu minerálnych látok. Ak je mi-
nerálna hustota kostí (BMD - bone mineral density) 
nižšia ako je ideálny priemer, s pribúdajúcim vekom 
sa zvýši aj počet osteoporózných zlomenín (Bassey-
ova, Dinaova, 2004; Vašíčková, 2011). Osteoporo-
tická zlomenina krčka stehennej kosti je u žien čas-
tejšou príčinou úmrtia než rakovina prsníkov, krčka 
maternice a vaječníkov dokopy (Broulík, 1999). 

Rozlišujeme primárnu a sekundárnu OP. Primár-
na OP (OP I. typu - postmenopauzálna) je ochorenie 
žien po prechode prejavujúce sa kompresnými frak-
túrami stavcov a patologickými zlomeninami distál-
nej strany predlaktia. Sekundárna OP (OP II. typu – 
senilná) sa vyskytuje vo vyššom veku u oboch po-
hlaví. Patologické fraktúry postihujú predovšetkým 
krčok stehennej kosti a proximálnu časť humerusu. 
So sekundárnou OP sa môžeme stretnúť napr. 
u Cushingovho syndrómu (pri užívaní kortikoidov), 
hypertyreóze, hypotyreóze, hypoganadizme, ma-
labsorbcii, endokrinných, dedičných či chronických 
ochoreniach a iných. Broulík (2010) uvádza, že pod 
označením primárna OP sa klasicky zaraďuje idi-
opatická OP, t.j. bez známej príčiny a involučná OP. 
Involučná sa podľa Riggsa delí na dva typy a to po-
stmenopauzálnu a senilnú. Postmenopauzálna OP je 
charakteristická vo veku 55-65 rokov s prevahou 
žien 6:1. Príčinou je výrazný pokles syntézy estro-
génov, vyvíjajúcich sa v dôsledku involúcie 
pacamakeru ovárialného a hypotalamického. V pr-
vých 4-5 rokoch po strate menštruácie dochádza 
k remodelačnej nerovnováhe, kedy sa po zvýšení 
aktivačnej frekvencie resorbcia kostí zvýši až o 
90%. Neskôr (10-15 rokov po menopoauze) prichá-
dza útlm funkcie osteoblastov a spomaľuje sa syn-
téza aktívneho metabolitu vitamínu D a zvyšuje sa 
vyplavovanie hormónov prištítnych teliesok. Se-
nilná, je charakterizovaná vekom až nad 70 rokov. 
Pomer postihnutých žien k mužom je 2:1. Senilná 
OP je charakterizovaná stratou ako trámčitej tak aj 
kortikálnej kosti a dochádza k postihnutiu osového 

ale aj periférneho skeletu. U žien nie je úplne jasné, 
kde presne je určená hranica medzi senilnou a po-
stmenopauzálnou OP, pretože senilná OP je do istej 
miery nástupca na postmenopauzálnu. 

Epidemiológia: OP je závažný zdravotnícky 
problém, ktorý je zodpovedný za každoročný vznik 
nových zlomenín vo všetkých krajinách sveta. Ná-
sledkom toho sú najmä zlomeniny krčka femuru 
a tiel stavcov. Podľa literárnych zdrojov má až 30% 
žien nad 65 rokov kompresívne zlomeniny stavcov. 
Zistilo sa, že jedna z troch žien a jeden zo šiestich 
mužov staršej vekovej skupiny, budú mať fraktúru 
krčka femuru (Broulík, 1999). Pavelka, Rovenský 
a kol. (2003) uvádzajú, že o danej chorobe sa začína 
šíriť názov ,,epidémia tretieho tisícročia“. Hodno-
tenie výskytu OP je náročné nakoľko ochorenie 
môže prebiehať celkom asymptomaticky. Mnoho 
vertebrálnych fraktúr je neznámych a len málo dô-
veryhodných štatistík sa zameriava na tento prob-
lém. Na rozdiel od toho, fraktúra krčka femuru si 
vyžaduje nemocničnú starostlivosť a takmer vždy 
chirurgický zákrok. Preto sa výskyt OP posudzuje 
podľa prítomnosti zlomeniny krčka femuru, ktorý je 
z 90% prípadov osteoporotického pôvodu. Predpo-
kladaný odhad v Európe pre zlomeninu krčka fe-
muru je 13-19% žien a pre kompresívnu zlomeninu 
stavcov 25% žien po 60 roku života. Nie všetky 
údaje sa zhodujú. Na výskyt zlomenín má vplyv 
vek, pohlavie, menšia obratnosť so sklonom k pá-
dom a, samozrejme, príjem kalcia (Broulík, 1999). 
Prieskum realizovaný Medzinárodnou nadáciou pre 
osteoporózu (IOF), ktorý sa uskutočnil v 11 kraji-
nách, ukázal na nedostatok dialógu o osteoporóze 
medzi lekárom a pacientom a obmedzený prístup  
k diagnostike a liečbe predtým, ako sa objaví prvá 
zlomenina (IOF, 2000). 

Diagnostika: Diagnostika OP vychádza predo-
všetkým z dôkladného odobratia kompletnej anam-
nézy, na ktorú sa pýta vyšetrujúci lekár. Zaujímajú 
ho najmä ťažkosti rodičov, či prekonali osteoporo-
tickú zlomeninu a to hlavne zo strany matky a starej 
mamy, ďalej zisťuje či sa pacient liečil alebo použí-
val hormonálnu liečbu pri poruche funkcie štítnej 
žľazy a u žien na možnú predčasnú stratu menštru-
ačného cyklu (Javůrek, 1998). Pri ďalšom vyšetrení 
si lekár všíma predovšetkým postoj, držanie tela, 
stav lokomočného aparátu a vykoná skúšku svalovej 
sily (Kocián, 1999). Diagnostika ďalej pozostáva z 
biochemického, denzitometrického a röntgenového 
vyšetrenia. OP môže prebiehať úplne bez akýchkoľ-
vek príznakov, často je odhalená až pri samotnom 
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vyšetrení, alebo sa prejaví až po úraze osteoporotic-
kou zlomeninou. Medzi častý príznak patrí dlho-
dobá bolesť chrbta spojená s výskytom svalových 
kontraktúr (Broulík, 1999). Dvojfotónová absorpci-
ometria je vyšetrenie, ktoré sa odporúča pri kostnej 
denzite za pomoci hodnotenia T-skóre. SD je sme-
rodajná odchýlka od normálu. Ak je hodnota pohy-
bujúca sa do 1 SD, ide o normálny nález. Hodnota 
medzi 1-2,5 SD hovorí o osteopénii. Tá je pred-
zvesťou samotnej OP. Hodnota 2,5 SD znamená už 
konečnú OP (Loučková, 2008). Nasledujúce dopl-
ňujúce vyšetrenie je biologické vyšetrenie kostných 
markerov, ktoré venujú pozornosť látkovej výmene 
kostného tkaniva, čiže hodnotu vápnika a fosfátu 
v moči a krvi (Javůrek , 2001). 

Klinický obraz: Charakteristický znak OP je jej 
zdĺhavý a často asymptomatický vývoj. Ochorenie 
býva diagnostikované nečakane pri röntgenovom 
vyšetrení. Obzvlášť OP axiálneho skeletu manifes-
tuje v štádiu veľkej straty kostných minerálov  
(Broulík, 2010). Môžu sa objaviť netypické prí-
znaky ako napríklad nechuť do jedla, celková te-
lesná slabosť, chudnutie, bolesti chrbta zvýraznené 
pri pohybe, alebo pri väčšej telesnej záťaži. Bolesť 
sa zvyšuje pri dlhšom státi, sedení, kašli, kýchaní, 
zhoršuje sa pri chôdzi po schodoch, pri zmene po-
lohy (Kohout, Pavlíčková, 2001). Silné bolesti vzni-
kajú zväčša náhle po rýchlom pohybe, najmä  
v oblastiach ako dolná hrudná chrbtica a horná lum-
bálna chrbtica. Bolesť môže vystreľovať pásovo do-
predu do oblasti brucha a dolných končatín. Bolesť 
chrbta pri OP je poväčšine spôsobená zlomením, 
alebo nalomením stavcov. Odhaľuje sa reflexný 
spazmus paravertebrálnych svalov s koreňovým 
dráždením. OP axiálneho skeletu zapríčiňuje defor-
mity stavcových tiel s prelomením krycích došti-
čiek stavcov. Na základe týchto zmien stavcov má 
chorý vystúpenú hrudnú kyfózu, vymiznutú krčnú 
lordózu a zvýšenú lumbálnu lordózu a tak dochádza 
k zmene výšky chorého, deformitám chrbtice a ná-
slednému hrbeniu sa. Najčastejšie sa však OP preu-
káže až zlomeninou po nepatrnom úraze. Najnebez-
pečnejšie sú fraktúry krčka femuru, humeru a zá-
pästia. Komplikáciou fraktúr je imobilizácia zvyšu-
júca riziko pľúcnej embólie a žilovej trombózy. 

Liečba: Liečba OP je prísne spojená so závaž-
nosťou patológie. Spočiatku je dôležité predchá-
dzať zlomeninám aktívnym životným štýlom a ade-
kvátnymi výživovými doplnkami, vrátane denného 
príjmu vápnika a vitamínu D, predchádzaním alebo 

vyradením fajčenia a zabránením ťažkej konzumá-
cii alkoholu (Pavone et al., 2015; Testa a kol., 
2015). Nefarmakologická liečba zahŕňa zdravú vý-
živu, prevenciu pádov a programy fyzického cviče-
nia. V závislosti od hustoty kostí sa môže použiť 
niekoľko farmakologických liečení s cieľom zvýšiť 
kostnú hmotu a silu inhibíciou kostnej resorpcie 
alebo podporou tvorby kostí (Fukumoto, Matsu-
moto, 2017). Existuje mnoho liekov, ktoré sa podá-
vajú pri OP. Sú to predovšetkým lieky na doplnenie 
a zníženie odbúravania vápnika a doplnení vita-
mínu D. Nedostatočné dodržiavanie životosprávy, 
neznášanlivosť liekov a nežiaduce účinky môžu  
obmedziť prínos liečby. Na základe poznatkov 
o signalizácii kostných buniek boli vyvinuté nové 
lieky, ktoré sa hodnotia v klinických štúdiách. Je 
však diskutabilné či je za každých okolností nutná 
farmakologická liečba (Broulík, 2010). Stále otvo-
rená téma je hormonálna substitučná terapia u žien 
po menopauze. Kalcitonín inhibuje resorpciu kostí 
zvýšením aktivity OB. Až donedávna sa kalcitonín 
považoval za druhú líniu liečby OP v prostredí, kde 
liečivá prvej línie boli neúnosné alebo nevyvolali te-
rapeutickú odpoveď. Doterajšie údaje o účinku kal-
citonínu na BMD iných kostrových miest sú v sú-
časnosti nezlučiteľné, ako to dokazujú nedávne štú-
die (Bandeira et al., 2016). Ženy liečené kalcitoní-
nom zaznamenali zvýšenie BMD bedrovej chrbtice 
a zníženie biomarkerov kostného obratu. Kalcitonín 
nezabráni novým zlomeninám stavcov a bedrových 
kostí. Podobne nedávna významná klinická štúdia 
nepreukázala, že kalcitonín je účinný pri prevencii 
zlomenín (Henriksen a kol., 2016). Oproti hormo-
nálnym preparátom boli preukázané pozitívne 
účinky rôznych rastlín ako napríklad Angelika čín-
ska, sója, piepor čierny a ženšen. V liečbe je vhodné 
si vybrať cestu pravidelného príjmu kalcia, vita-
mínu D, stravy bohatej na proteíny. Takáto strava 
by mala obsahovať potraviny bohaté na vápnik s ob-
medzením cholesterolu. Na zlepšenie rovnováhy 
medzi novotvorbou a odbúravaním kostí je potreba 
až 1500 mg vápnika. Pred menopauzálnym obdo-
bím je dostatočné množstvo aj 1000 mg vápnika. 
Potravina, u ktorej je 100% garantovaný najvyšší 
obsah vápnika v mg na kilogram, je mak. Ten obsa-
huje až 12 620 mg vápnika na kilogram. Vysoký ob-
sah vápnika obsahujú aj mliečne výrobky. Sem za-
raďujeme predovšetkým mlieko a tvrdé syry, nie 
však roztierateľné syry, ktoré majú vysoký obsah 
fosforu a ten spôsobuje nízky obsah vápnika. Ďalej 
sú to sardinky, ryby, orechy, zelená listová zelenina, 
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kyslá zelenina, čerstvé a sušené ovocie, vajíčka  
a minerálne vody. Pre osoby, ktoré majú intoleran-
ciu na laktózu, existujú špeciálne výrobky obsahu-
júce vápnik v prijateľnej podobe. Tieto výrobky sú 
vo všeobecnosti lepšie ochutené a zbavené tukov. 
Pre pacienta je vhodné upraviť si príjem potravín 
počas celého dňa tak aby potraviny obsahujúce vy-
soké množstvo vápnika prijímal pred spaním, pre-
tože vápnik sa najlepšie vstrebáva v noci. Nezabú-
dať na obmedzenia alkoholu a nikotínu a obmedze-
nie rizika pádov. Je veľmi dôležitá kombinácia 
úpravy životosprávy a zvýšenie pohybovej aktivity. 

Pohybová aktivita: Pohybová aktivita je uži-
točná, pre všetky orgány (Ďurišová, 2004). Kombi-
nácia cvičebných programov, ktoré zahŕňali cviče-
nia na posilnenie svalov, aeróbne cvičenia, cvičenia 
s postupným zvyšovaním rezistencie, cvičenie na 
rovnováhu a koordináciu, viedla k zníženiu fraktúr 
spôsobených osteoporózou u postmenopauzálnych 
žien (Vlak, Aljinović, 2014). Zaťažovanie skeletu 
spôsobuje renováciu kostnej hmoty a remodeláciu 
kostí. Preto sú rehabilitačné cvičenia dôležitou  
súčasťou liečby. Dôležité sú každodenné cvičenia, 
prechádzky po prírode, práca v záhrade, alebo indi-
viduálne cvičenie pod dozorom fyzioterapeuta (Ko-
cián,1997). Bolesť chrbta dokáže upozorniť pred 
vznikom komplikácií. Chrbtica je stožiar našej te-
lesnej schránky a upozorňuje na všetky zmeny sva-
lového napätia. Dochádza k postupnej obmene  
svalovej statiky trupu, k nerovnomernému držaniu 
tela a dráždeniu bolestivých nervových teliesok. 
Každodenné činnosti ako sú zdvíhanie predmetov, 
ohýbanie, nosenie majú sugestívnosť na bolestivé 
stavy (Javůrek, 2001). Už dvakrát týždenne hodina 
intenzívneho cvičenia zlepšuje u žien o 3,5% tvorbu 
kostnej hmoty. Pre ženy po menopauze sú najvý-
hodnejšie aktivity ako turistika, práca v záhrade, 
plávanie či cyklistika (Broulík, 2010). Už jednodu-
ché cvičenia ako dýchacia gymnastika podporí roz-
sah pohybu hrudníka, ktorý je z dôvodu často sa vy-
skytujúcej hrudnej kyfózy v dôsledku OP obme-
dzený. Cviky vykonávame 3 až 5 krát, viac nie, pre-
tože by mohlo dôjsť k hyperventilácii. Ďalšou me-
todikou, ktorú je možné uplatniť, je postizometrická 
relaxácia (PIR) a antigravitačná relaxácia (AGR). 
Ich cieľom je docielenie relaxácie a súčasné uvoľ-
nenie stiahnutých a bolestivých svalov. Je to jedno-
duchý a ľahko zapamätateľný spôsob cvičenia.  
Zabezpečuje stlmenie a odstránenie bolestivých prí-
znakov v oblasti hlavy, chrbtice a kĺbov všetkých 
končatín. Cvičenie vykonáva pacient samostatne, 

ale pod pozorom fyzioterapeuta. Pacient sa riadi 
vlastným pocitom svalov alebo bolesťou, ktorú za-
znamenáva v napínanom svale. Facilitačný efekt 
nádychu a výdychu je rovnako využívaný ako aj pri 
PIR tak aj pri AGR. Výhoda týchto metód, na roz-
diel od farmakologickej liečby je, že nemajú žiadne 
nežiadúce účinky (Ďurišová, 2004). Pre pohybový 
program ľudí s OP je voda vhodným prostredím pre 
pohyb. Vždy sa však musí brať ohľad na možné za-
ťaženie. Pre pacientov, ktorí majú vysoký stupeň 
OP, sa odporúča gymnastika vo vode. Vhodná  
teplota vody je 28 až 30 °C, dĺžka tréningu by ne-
mala presahovať 60 minút. 

Fyzikálna terapia: Metódy fyzikálnej terapie 
majú pôsobením termickej, mechanickej a elektric-
kej energie na organizmus pozitívny vplyv na liečbu 
OP. Z odboru hydroterapie sú to napríklad peloidy, 
ľadové obklady, Priesnitzové obklady-chladové  
obklady, horúce rolky a streky. Pri hydroterapii je 
potrebné striedať oba vodné podnety. Z mechano-
terapie sa používajú jemné masáže bez tvrdých ná-
razových hmatov a často bývajú spojené aj  
s teplými obkladmi. Z oblasti elektroterapie môže 
byť aplikovaná elektrogymnastika, TENS prúdy, 
diatermia, diadynamické prúdy, distančná elektrote-
rapia a magnetoterapia. Veľmi dôležitá je fototera-
pia, ktorá má mimoriadny význam. Slnečné žiarenie 
je najväčší zdroj vitamínu D. V období, kedy je  
slnečné žiarenie obmedzené, môže sa využívať  
domáce horské slnko, ktoré je vhodné v rámci pre-
vencie rednutia kostného tkaniva. Helioterapia má 
v klimaticky priaznivých krajinách veľmi priaznivé 
výsledky (Gúth , 2004). 
 

CIEĽ 
Cieľom práce je zistiť u klientok s osteoporózou 

vhodnosť individuálne zostaveného rehabilitačného 
plánu a jeho liečebný účinok na zníženie bolesti-
vosti chrbtice, zväčšenie rozsahu pohyblivosti a cel-
kové zlepšenie kondície klientok. 
 

METODIKA A SÚBOR 
Prieskum je spracovaný formou kazuistiky, kde 

vzorku tvorili dve ženy s ochorením OP. Išlo o dve 
ženy v postmenopauzálnom období, ktoré už dlhšiu 
dobu majú diagnostikovanú OP. V súbore bola 79 
ročná žena s pridruženými zdravotnými kompliká-
ciami a 62 ročná žena na aktívnom dôchodku. Pred-
pokladanou príčinou vzniku ochorenia u oboch pa-
cientiek bola dedičná predispozícia. 
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Po dôkladnom odobratí komplexnej anamnézy 
a vybraných vyšetrovacích metód boli následne 
zhotovené individuálne rehabilitačné plány. Reha-
bilitačný plán tvorila skupina cvikov – na každý deň 
v týždni iné cviky. Počas prvého týždňa sme sa ak-
tívne venovali názorným ukážkam jednotlivých cvi-
kov a ich vykonávaním s pacientkami. Bol to dosta-
točný čas, aby sa pacientky s cvikmi oboznámili 
a osvojili si ich. Potom v cvičeniach pokračovali 
samé. Po mesiaci sme navštívili klientky v domá-
com prostredí a prekontrolovali správnosť vykoná-
vaných cvičení. Kontrolné výstupné vyšetrenia sme 
realizovali po troch mesiacoch od začatia pohybovej 
liečby.  

Vo vstupných aj výstupných vyšetreniach sme sa 
zamerali na vyšetrenie aspekciou, kde sme pohľa-
dom zhodnotili kompletné držanie tela od hlavy po 
päty a všetky fyziologické zmeny, subjektívne vy-
šetrenia, pri ktorých sme kládli otázky vyšetrova-
ným ženám a tie nás následne oboznámili s ich cel-
kovými pocitmi a bolesťami. Na hodnotenie bolesti 
sme použili 10 stupňovú numerickú škálu. Ďalej 
sme využili dynamické testy chrbtice, goniometriu, 
funkčné svalové testy podľa Jandu, palpačné vy- 
šetrenie v oblasti lumbálnej a torakálnej chrbtice. 
 

KAZUISTIKA 1 
79 ročná pacientka, dôchodkyňa, ktorá pracovala 

ako predavačka neskôr brašnárka. Pochádza 
z 11člennej rodiny kde otec zomrel na zápal pľúc 
a matka na náhlu cievnu mozgovú príhodu. Alergie 
neudáva, v mladosti žiadnymi závažnými ochore-
niami netrpela, v 23 rokoch z dôvodu mimomater-
nicového tehotenstva a pre cystické ovária podstú-
pila adenektómiu. Neskôr bola operovaná na žlčník, 
šedý zákal, bola vykonaná apendektómia. Mala opa-
kované zlomeniny ľavej dolnej končatiny (DK) – 
členku a predkolenia, vykĺbenie bedrového kĺbu 
a natrhnutie svalov. T.č. sa lieči na hypertenziu, DM 
2.typu, cor hypertonicum a hyperurikémiu a od  

r. 1992 na osteoporózu. V minulosti udáva závislosť 
na analgetikách a denne vypije 3 šálky kávy, alko-
hol len príležitostne.  

Pacientka sa sťažuje na bolesti v oblasti drieko-
vej, krčnej chrbtice a pravého ramena. Bolesti pre-
trvávajú už dlhšiu dobu, väčšiu bolesť pociťuje 
v chladnejšom období. Tiež popisuje pálčivú bolesť 
v pravom bedrovom kĺbe ktorá jej vyráža do celej 
DK a najmä kolená, až do členkov, čo má za násle-
dok nesprávne držanie tela. Ďalej udáva bolesti 
hlavy a táto bolesť ju obmedzuje pri každodenných 
domácich prácach. Podľa numerickej škály bolesti 
popisuje bolesť na stupeň 8. Intenzita sa ale neustále 
mení od viacerých faktorov, podľa pacientky aj 
každý deň. Intenzita bolesti kolíše v intervale od 
stupňa 5 až po stupeň 10. Viditeľné sú artrotické 
zmeny na proximálnych aj distálnych interfalange-
álnych kĺboch pravej hornej končatiny (HK), má po-
škodený sluch, a zrak po operácii. 

Pri vyšetrení nachádzame skrátené trapézové 
svaly, skrátený musculus (m.) subscapularis, m. 
pectoralis major, ochabnuté mm. rhomboidei, skrá-
tené paraverbrálne svaly, dextrokonvexná skolióza 
hrudnej chrbtice, ľavá lopatka je vysunutá, pravá je 
kraniálne, C7 je v miernom opuchu, ľavá strana 
panvy je kraniálnejšie, ochabnutý m. gluteus maxi-
mus, varixy sú neprítomné. Silnejší pravý m. qua-
driceps femoris, stoj na špičkách zvládne. Prítomný 
predsun hlavy, predsun ramien, ľavé je nižšie, osla-
bený m. rectus abdominis, kolená sú bez opuchu vo 
valgóznom postavení, prítomný opuch členkov, 
priečna klenba rovná. U pacientky sme spozorovali 
nepravidelný a nesprávny stereotyp dýchania, 
kde dýchanie je situované najmä do hornej časti 
hrudníka. Pacientka cítila bolesť už pri miernom pô-
sobení tlaku rukou na oblasť hrudnej chrbtice. Pravá 
časť tela, lopatiek a ramien je citlivejšia a bolesti-
vejšia. Pri vyšetrení bola zistená prítomnosť TrP 
v pravom m. levator scapulae, m. serratus ante-
rior a m. trapezius superior.  

 
Tabuľka 1 Dynamické testy chrbtice - pacient 1 
 

Dynamické testy chrbtice Na začiatku terapie Na konci terapie 

Schober 2 cm 4 cm 
Stibor 4 cm 6 cm 
Ottov inklinačný index 2 cm 3 cm 
Ottov reklinačný index 0 cm 1 cm 
Lateroflexie Dx: 41cm, Sin: 40 cm Dx:40 cm, Dx: 39 cm 
Thomayerova skúška 17cm 5 cm 
Brada sternum 4 cm 1 cm 
Brada acromion Sin.:15 cm, Dx: 18 cm Sin: 12 cm, Dx: 13 cm 
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Tabuľka 2 Goniometria - pacient 1 
 

Goniometria Na začiatku terapie 

HK 
ĽRK S: 20-0-100 F: 90-0-20 R: 30-0-20 
PRK S: 30-0-110 F: 80-0-20 R: 40-0-20 

DK 

PBK S: 30-0-80 F: 20-0-10 R: 30-0-20 
ĽBK S: 40-0-80 F: 20-0-10 R: 20-0-10 
PKK S: 0-0-90 - - 
ĽKK S: 0-0-90 - - 

 Na konci terapie 

HK 
ĽRK S: 40-0-120 F: 100-0-20 R: 40-0-20 
PRK S: 40-0-110 F: 90-0-20 R: 40-0-20 

DK 

PBK S: 30-0-90 F: 80-0-20 R: 30-0-20 
ĽBK S: 40-0-110 F: 80-0-20 R: 20-0-10 
PKK S: 0-0-110 - - 
ĽKK S: 0-0-110 - - 

 
Tabuľka 3 Svalový test - pacient 1 
 

Svalová sila 
Na začiatku terapie Na konci terapie 

Ľavá strana Pravá strana Ľavá strana Pravá strana 
Flexia ramena 4 3 5 5 
Extenzia ramena 3 3 4 4 
Abdukcia ramena 4 4 5 5 
Addukcia ramena 4 3 5 4 
Flexia bedra 4 3 5 5 
Extenzia bedra 3 3 4 5 
Abdukcia bedra 3 3 5 5 
Addukcia bedra 3 3 4 4 

 

Oslabená je hlavne slučka pre eleváciu aj depre-
siu lopatky, lopatka sa trochu zdvíha kraniálnym 
smerom. Pôsobením nesprávneho stereotypu pohy-
bov hornej končatiny je m. pectoralis major skrá-
tený na pravej strane tela.Vyšetrenie kože a podko-
žia a posunlivosť kože bola v norme. Vyšetrenie dy-
namických testov chrbtice sme zaznačili v tabuľke 
1 a spoločne sú v nej zapísané hodnoty po ukončení 
terapie. Pasívnu hybnosť ramenných kĺbov a bedro-
vých kĺbov sme zaznamenali podľa metódy SFTR. 
Výsledky sú zaznačené v tabuľke 2, spoločne s vý-
sledkami nameranými po ukončení terapie. Vý-
sledky svalovej sily sú zapísané v tabuľke 3 s ko-
nečnými výsledkami nameranými po komplexnom 
uskutočnení terapie. Pacientka zvláda chôdzu za po-
moci francúzskej barly, no krátke úseky dokáže pre-
jsť aj bez nej. Chôdza je dvojdobá, stabilná. 

Rehabilitačný plán: V rámci rehabilitačného 
plánu u pacientky 1 sa sústreďujeme na spevnenie 
svalovej sily rovnako ako na HK tak aj DK, na zlep-
šenie rozsahu kolenného kĺbu a zlepšenie celkovej 
kondície. Zameriavame sa na dýchaciu gymnastiku, 
cielenú na rozvíjanie hrudníka a nácvik bráničného 
dýchania. Posilňovanie hlbokého stabilizačného 

systému, pelvifemorálnych stabilizátorov. Ďalej bu-
deme pokračovať v zlepšovaní vytrvalosti chôdze 
spojenú s nácvikom chôdze po schodoch, nácvik 
správneho stereotypu chôdze s francúzskou barlou. 
Postupné odkladanie barly a venovanie sa nácviku 
chôdze bez pomôcok. S pacientkou sme nacvičovali 
ADL, oboznámili sme ju o správnom životnom 
štýle, vyváženej strave s veľkým obsahom vápnika 
a o prevencii pádov. Dôležitá je síce pohybová akti-
vita ale takisto je veľmi dôležité obmedzenie látok 
obsahujúcich fosfor, alkohol a kávu a samozrejme 
aj naďalej dodržiavať farmakologickú liečbu. 
 

KAZUISTIKA 2 
62 ročná dôchodkyňa, v minulosti pracovala ako 

zdravotná sestra. V mladosti netrpela žiadnymi zá-
važnými ochoreniami a ani sa na žiadne nelieči 
okrem osteoporózy 3.st.od r. 2012. Alergie neudá-
va. V r. 2002 prekonala ťažkú autonehodu pri ktorej 
utrpela otras mozgu a prasknutie panvy a zlomeninu 
zápästia. V rodine sa matka lieči na OP, hypertenziu 
a cukrovku. Pacientka nepije, nefajčí denne vypije 
3-5 šálok kávy. 

Aktuálne sa sťažuje na bolestivé body v oblasti 
driekovej a krčnej chrbtice a bolesti v rebrách na 
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dotyk. Bolesti pretrvávajú už dlhšiu dobu, nie 
sú však pravidelné. Väčšiu bolesť pociťuje v zim-
nom období, hlavne svalovú únavu celého tela  
a citlivé bedrové kĺby. Vidíme artrotické zmeny 
proximálnych aj distálnych interfalangeálnych  
kĺbov. Sťažuje sa na bolestivý temporomandibu-
lárny kĺb. Podľa numerickej škály bolesti popisuje 
intenzitu na čísle 7. Intenzita sa však mení na zá-
klade pôsobenia iných faktorov. Obvykle popisuje 
bolesť v rozmedzí medzi 4-8. Postihnuté svalstvo 
popisuje ako tvrdé, stuhnuté, čo jej spôsobuje prob-
lémy pri pohybe. Pacientka má kyfotické držanie 
tela, nachádzame skrátené trapézové svaly, skrátený 
m. subscapularis, ochabnuté mm. rhomboidei, skrá-
tené paraverbrálne svaly, kyfotické držanie tela, hy-
perlordózu v driekovej chrbtici. Ľavá lopatka je vy-
sunutá kraniálnejšie, C7 je v miernom opuchu, 
hrudná kyfóza je vyrovnaná, pravá strana panvy 
a spina iliaca sú kraniálnejšie, varixy neprítomné, 
zákolenné jamky symetrické, stojná pravá noha, po-
stavenie na špičky zvládne. Zboku je viditeľný 
predsun hlavy a predsun ramien. Ochabnutie bruš-
nej steny. Viditeľná hypermobilita v kolenných kĺ-
boch, na pravom stehne z vonkajšej strany jazva 
dlhá 20 cm, kolená bez opuchu vo valgóznom po-
stavení, priečna a pozdĺžna klenba nôh je zachovaná 
a bez zmien. Pri palpačnom vyšetrení cítila bolesť 
už pri slabšom tlaku rukou na oblasť rebier a hrud-
nej chrbtice. Pri vyšetrení, bola zistená prítomnosť 
TrP v pravostrannom m. rhomboideus major a mi-
nor a m. trapezius superior. Merania dynamických 
testov chrbtice sú zaznamenané v tabuľke 4 spolu 
s výsledkami po ukončení terapie. Goniometrické 
vyšetrenie na hybnosť ramenných kĺbov a bedro-
vých kĺbov bolo zmerané podľa metódy SFTR. Vý-
sledky sú zapísané v tabuľke 5 spolu s výsledkami 
nameranými po ukončení terapie. Svalová sila jed-
notlivých svalov je vyhodnotená podľa Jandu. Vý-
sledky sú zaznamenané v tabuľke 6 s konečnými 

výsledkami nameranými po kompletnom zrealizo-
vaní terapie. Na základe konečného výsledku tejto 
skúšky sa nám potvrdilo oslabenie m. tensor fascie 
latae a m. rectus abdominis. Pri vyšetrení bola po-
tvrdená prítomnosť svalového skrátenia a to m. tra-
pezius superior, m. levator scapulae, m. iliopsoas a 
m. sternocleidomastoideus. 

Rehabilitačný plán: V rámci rehabilitačného 
plánu sa u pacientky 2 zameriame na zlepšenie 
a spevnenie brušného svalstva – m. rectus abdomi-
nis a tiež aj m latisimus dorsi a na zlepšenie celko-
vej kondície. Zameriavame sa aj na dýchaciu gym-
nastiku cielenú na rozvíjanie a nácvik hrudného dý-
chania a tzv. dychovej vlny. Cviky s posilňovaním 
hlbokého stabilizačného systému, posilňovanie 
chrbtových svalov, nácvik správneho stereotypu 
chôdze a správneho fyziologického držania tela. 
Orientujeme sa aj na preťahovanie skrátených a po-
silňovanie oslabených svalov, cviky chrbtice zame-
rané na posilnenie svalového korzetu, precvičenie 
veľkých kĺbov a inštruktáž samotného cvičenia, 
ktoré bude pacientka následne opakovať 1-2 krát 
denne. Pacientka vykonáva cviky v polohách na 
chrbte, bruchu a boku v sede a pri rebrinách, zame-
rané na posilňovanie medzistavcových, medzirebro-
vých a brušných svalov. Taktiež sme odporučili cvi-
čenia vo vode. Súčasťou rehabilitačnej liečby je tiež 
informovanosť a edukácia o vhodných športových 
aktivitách, ktoré by sa mali dodržiavať popri každo-
dennom cvičení. Pacientke sme odporučili plávanie, 
ľahkú turistiku, cyklistiku a cvičebnú jednotku, 
ktorú by mala samostatne cvičiť každý deň aspoň 20 
minút. Zároveň bola poučená o správnosti zdravej 
výživy pri danom ochorení, o dostatočnom príjme 
vápnika, horčíka a vitamínu D. Adekvátne používa-
nie farmakologickej liečby u pacientky je nevy-
hnutné pri dlhodobom liečení a je nutné ju dodržia-
vať. Pacientke by bolo vhodné odporučiť kúpeľnú 
liečbu na kompletnú relaxáciu ktorá by obsahovala 
aj ďalšie prostriedky fyzikálnej terapie.

 
Tabuľka 4 Dynamické testy chrbtice - pacient 2 
 

Dynamické testy chrbtice Na začiatku terapie Na konci terapie 

Schober 3 cm 9 cm 
Stibor 4 cm 7 cm 
Ottov inklinačný index 2 cm 3 cm 
Ottov reklinačný index 3 cm 3 cm 
Lateroflexie Dx: 43 cm, Sin: 43 cm Dx:40 cm, Sin:41 cm 
Thomayerova skúška 0 cm 0 cm 
Brada sternum 1 cm 0 cm 
Brada acromion Sin.:14 cm, Dx: 13 cm Sin:13cm, Dx:13 cm 
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Tabuľka 5 Goniometria - pacient 2 
 

Goniometria Na začiatku terapie 

HK 
ĽRK S: 40-0-130 F: 130- 0-20 R: 40-0-30 
PRK S: 40-0-100 F: 130-0-20 R: 40-0-30 

DK 

PBK S: 20-0-100 F: 130-0-60 R: 50-0-30 
ĽBK S: 20-0-110 F: 130-0-60 R: 50-0-30 
PKK S: 0-0-120 - - 
ĽKK S: 0-0-120 - - 

 Na konci terapie 

HK 
ĽRK S: 40-0-160 F: 150-0-20 R: 40-0-30 
PRK S: 40-0-150 F: 150-0-20 R: 40-0-30 

DK 

PBK S: 20-0-120 F: 150-0-30 R: 50-0-30 
ĽBK S: 20-0-120 F: 150-0-30 R: 50-0-30 
PKK S: 0-0-130 - - 
ĽKK S: 0-0-120 - - 

  
Tabuľka 6 Svalové testy - pacient 2 
 

Svalová sila 
Na začiatku terapie Na konci terapie 

Ľavá strana Pravá strana Ľavá strana Pravá strana 
Flexia ramena 4 5 5 5 
Extenzia ramena 5 4 5 5 
Abdukcia ramena 4 4 5 5 
Addukcia ramena 4 4 5 5 
Flexia bedra 4 4 5 5 
Extenzia bedra 5 5 5 5 
Abdukcia bedra 5 5 5 5 
Addukcia bedra 4 4 5 5 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Cieľom rehabilitácie u prvej klientky, 79 ročnej 

ženy, bolo spevnenie svalového korzetu, odstráne-
nie hypertonusu svalov, nácvik koordinácie pohybu, 
reguláciu pohybových stereotypov a minimalizovať 
riziko možných pádov a zlomenín. Pacientka sa po-
čas prvého týždňa cítila unavená, ale žiadne proce-
dúry u nej nevyvolali nepríjemné pocity. Po prvom 
týždni cvičenia pod dozorom boli objektívne pozo-
rovateľné len malé zmeny, ktoré sa dali pokladať 
za úspešné. Po 5-tich mesiacoch cvičenia pacientka 
začala pociťovať menšie a pozitívne zmeny fy- 
zického stavu. Pacientka sa rozhodla, že aj naďalej 
bude pokračovať s pohybovými aktivitami. Výstup-
né merania sme uskutočnili po pol roku aktívneho 
zapojenia klientky do komplexnej rehabilitácie 
v domácom prostredí. Sama klientka udáva poci-
tové zlepšenie kondície. Došlo k úprave predsunu-
tého držania hlavy. Lumbálna a krčná chrbtica je 
oproti vstupnému meraniu menej bolestivá. V bed-
rovom kĺbe sa zväčšila hybnosť, oproti vstupnému 
vyšetreniu o 20-30st a zväčšila sa aj celková hyb-
nosť v jednotlivých kĺboch a chrbtici. Podľa nume-
rickej škály bolesti popisuje bolesť v intenzite č.4 čo 

znamená, že sme dosiahli výrazné zníženie celkovej 
bolestivosti. Pri objektívnom vyšetrení je viditeľné 
celkové zlepšenie držania tela. Podarilo sa navodiť 
správny stereotyp dýchania, rovnakú dĺžku kroku, 
a dokonca bez problémov zvláda prejsť schody. 
Vďaka doplnenej manuálnej liečbe sa nám podarilo 
odstrániť TrP vo svaloch a v oblasti hrudnej a drie-
kovej chrbtice. Klientke odporúčame aj naďalej po-
kračovať v cvičebných jednotkách aspoň 3x týž-
denne. Pacientka bola na začiatku terapie o všetkých 
cvikoch zaškolená, dokáže vykonávať autoterapie 
PIR m. trapezius, m. pectoralis major a m. levator 
scapulae. Takisto bola oboznámená o škole chrbta. 
Rehabilitácia u pacientky prebiehala bez vážnejších 
komplikácií a priniesla subjektívne aj objektívne 
zlepšenie. 

Pri druhej klientke, 62 ročnej žene, sa rehabilitá-
cia zameriavala na celkové zlepšenie pohybového 
aparátu, zvýšenie schopností zvládať každodenné 
činnosti, zmiernenie a odstránenie bolestí. Zvýšená 
palpačná citlivosť v oblasti rebier po pol roku bola 
hodnotená stupňom 2. Rehabilitácia s klientkou  
dopadla mimoriadne úspešne. Či už zo subjektív-
neho hľadiska (priaznivé pocity pacientky na 
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liečbu), ale aj z objektívneho hľadiska (výsledky 
výstupného merania). Už po 7 dňoch sledovanej re-
habilitácie klientka pociťovala zlepšenú pohybli-
vosť. Nemala problém so žiadnym cvičením. Po pol 
roku bola hybnosť oveľa lepšia voči výsledkom zo 
vstupného vyšetrenia, cítila sa lepšie bez väčších 
bolestí. Došlo k viditeľnej úprave držania tela, upra-
vila sa asymetria postavenia pletencov končatín. Pri 
vyšetrení palpačnej citlivosti a vyhľadávaní TrP, 
bola len minimálna bolestivosť a vo väčšine došlo 
k vymiznutiu TrP a úprave skrátení svalov. S prie-
behom liečby bola pacientka spokojná a rozhodla sa 
aj naďalej pokračovať v cvičení. Nakoľko ide  
o aktívnu dôchodkyňu, doplnili sme udržiavaciu 
fázu o školu chrbta a cvičenie SM systému, kde sme 
sa stretli s pozitívnym prístupom zo strany klientky. 

Pavone a kol. (2015) sú názoru, že farmakolo-
gická liečba je dôležitá z dôvodu stáleho príjmu kal-
cia a vitamínu D. S týmto názorom súhlasíme, pre-
tože pacientka 2 nám počas rozhovoru uviedla, 
že práve pri nepravidelnom príjme vitamínov D 
a kalcia sa jej stav najmä v zimnom období, zhoršil. 
Kohout, Pavlíčková (2001) uvádzajú, že regulácia 
správnej životosprávy a pohybovej aktivity je hlav-
ná zložka nefarmakologickej liečby, pretože obnova 
kostnej hmoty a premodelovanie kostí je zapríči-
nené zaťažovaním skeletu. Relevantné je denné cvi-
čenie, pravidelné prechádzky, zvýšený pobyt na 
slnku a záhrade, alebo jednotlivé cvičenie za po-
moci fyzioterapeuta. V našich kazuistikách bolo 
vidno porovnateľné výsledky už po prvom týždni 
aktívneho cvičenia pod našim dozorom. 

Klenková (2004) je toho názoru, že odbor fyzi-
kálnej terapie (účinky termickej, elektrickej a me-
chanickej energie na ľudské telo) má kladnú su-
gesciu na terapiu pri ochorení OP. Z balneoterapie 
to môžu byť napríklad peloidy, horúce rolky a stu-
dené a horúce obklady alebo škótske streky. Z me-
chanoterapie sem môžeme zaradiť jemné masáže 
s vylúčením tvrdých nárazových hmatov a aj apli-
káciu horúcich obkladov. Naša pacientka z kazuis-
tiky 2 však po aplikácii teplých obkladov a po po-
byte v horúcich vodných kúpeľoch cítila bolesť 
v driekovej a torakálnej chrbtici a mala pocit závra-
tov. Kalab (2008) vo svojich tvrdeniach uvádza, že 
adekvátne stravovacie návyky by mali zahŕňať vý-
lučne mliečne výrobky, potraviny bohaté na vápnik, 
napríklad sardinky, orechy, vajíčka a morské živo-
číchy. V našej práci sme s týmto stanoviskom stretli 
pri kazuistike 2 keby, nám pacientka dosvedčila, že 
pri každodennej konzumácii mliečnych výrobkov, 

konkrétne tvarohu a vajíčok, cíti pozitívne zmeny 
nie len z pohybovej stránky, ale aj jej zažívacie 
a tráviace ťažkosti sa zmenili k lepšiemu. Payer 
a Jackuliak (2015) vo svojich vedeckých článkoch 
hovoria o tom, že v zimnom období doplnenie vita-
mínu D má dobre vnímateľný účinok na podporu re-
sorpcie kalcia cez stenu čriev a nasledujúcim obme-
dzením úpadkom kostnej hmoty. Z hľadiska fyzic-
kej aktivity by bol vhodný aspoň polhodinový pobyt 
na slnku, kedy telo prijíma vitamín D zo slnečného 
žiarenia. V tomto prípade sa naše tvrdenia zhodujú, 
pretože v oboch kazuistikách nás klientky obozná-
mili s tým, že počas letného obdobia sa v porovnaní 
so zimným obdobím cítili fyzicky oveľa lepšie 
a menej unavene. Dokonca pacientka 2 v letných 
mesiacoch vyradila farmakologickú liečbu vitamínu 
D, ktorý jej bol nahradený priamym slnečným žia-
rením. 
 

ZÁVER 
Po celý nás život dochádza v kostiach k neustá-

lym zmenám v závislosti od úrovne pohybovej akti-
vity, stravy, zdraví a ďalších okolností. Maximum 
kostnej hmoty si môžeme vytvoriť do 25. roku ži-
vota. Po 30. roku z prirodzených dôvodov kostná 
hmota ubúda. Kosti začínajú strácať vápnik, ktorý 
zapríčiňuje ich tvrdosť rýchlejšie, než ho môžu  
nahradiť. Čim viac a rýchlejšie kostná hmota ubúda, 
tým menej pevné máme kosti. Do veku 25 rokov 
kostná novotvorba prevláda nad kostnou resor-
pciou, a tak kostná hmota získava väčšiu tvrdosť. 
Krízový bod je neskôr menopauza, kedy dochádza 
k zastaveniu sekrécie estrogénu a to vedie k nárastu 
kostnej resorpcie a väčšiemu preriednutiu kostí 
(Broulík, 2010). Vitamín D je nevyhnutný pre  
absorpciu vápnika a mineralizáciu kostí, ktorá je po-
zitívne spojená s hustotou kostného minerálu. Je 
známe, že dlhotrvajúce a závažne obmedzenie prí-
jmu vitamínu D vedie k rachitíde u detí a osteoma-
lácii u dospelých. Neoptimálny stav vitamínu D je 
osobitný problém u starších ľudí. Niekoľko nedáv-
nych štúdií naznačuje, že úloha vitamínu D pri pre-
vencii zlomenín môže byť prostredníctvom jeho 
sprostredkovateľských účinkov na svalovú funkciu 
(defekt svalovej funkcie je jedným z klasických prí-
znakov rachitídy) a zápalu. Štúdie preukázali, že do-
plnok vitamínu D môže zlepšiť svalovú silu, čo zase 
prispieva k zníženiu výskytu pádov a to je jeden  
z najväčších príčin výskytu zlomenín. Osteoporóza 
sa často považuje za zápalový stav a prozápalové 
cytokíny sú spojené so zvýšeným metabolizmom 
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kostí. Imunoregulačné mechanizmy vitamínu D 
môžu takto modulovať účinok cytokínov na zdravie 
kostí a následné riziko zlomeniny. Vitamín D preto 
môže ovplyvniť riziko zlomenín prostredníctvom 
mnohých rôznych mechanizmov. Nedostatok vita-
mínu D je bežný u starších ľudí a geriatrických pa-
cientov. Stanovenie prísnych diagnostických kritérií 
bráni rozdielom v testovacích metódach pre 25-hyd-
roxyvitamín D. Syntéza vitamínu D3 v koži pod 
vplyvom UV svetla klesá so starnutím kvôli sla-
bému vystaveniu slnečnému žiareniu a zníženej 
funkčnej schopnosti kože. Deficit vitamínu D spô-
sobuje sekundárny hyperparatyreózmus, stratu 
kostí, poruchy mineralizácie, bedrové a iné zlome-
niny. Medzi menšie dôsledky patrí myopatia a pády. 
Diéta s nízkym obsahom vápnika môže spôsobiť 
zvýšený obrat metabolitov vitamínu D a tým zhoršiť 
absenciu vitamínu D. Suplementácia vitamínom D3 
spôsobuje zníženie koncentrácie PTH v sére, pokles 
kostného obratu a zvýšenie minerálnej hustoty 
kostí. Vitamín D3 a vápnik môžu znížiť výskyt bed-
rových a iných periférnych zlomenín (Lips, 2001). 
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