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dzi przy tzw. upadku z wysokości 
ciała, czyli np. na skutek potknięcia 
się o dywan czy poślizgnięcia w 
wannie. Raz w roku warto zmierzyć 
wzrost. Sygnałem osteoporozy jest 
jego obniżenie o 4 cm i więcej w 
stosunku do wysokości, jaką mieli-
śmy w młodości. Najczęściej świad-
czy to o złamaniu kręgów, które w 
50 proc. jest bezbolesne. Objawem 
zaawansowanej choroby jest tzw. 
wdowi garb, czyli wypukłość w od-
cinku piersiowym kręgosłupa.

Podobno niektóre 
leki mogą przyśpie-
szyć lub wywołać 
osteoporozę. 
Najbardziej może zaszkodzić prze-
wlekłe stosowanie glikokortyko-
steroidów, w postaci doustnej, np. 
w reumatoidalnym zapaleniu sta-
wów lub toczniu rumieniowatym, 
w postaci  wziewnej w astmie 
oskrzelowej lub przewlekłej obtu-

racyjnej chorobie płuc.. Im dłużej 
stosujemy te leki i im dawki są 
większe, tym ryzyko zachorowania 
się zwiększa. Nigdy nie należy jed-
nak rezygnować z leczenia na wła-
sną rękę. Trzeba profilaktycznie 
zażywać wapń i witaminę D, regu-
larnie ćwiczyć, dbać o odpowied-
nią dietę i razem z lekarzem ocenić 
ryzyko, m.in. wykonując badanie 
gęstości kości. U osób przewlekle 
leczonych steroidami (a także u 
innych) często niezbędna jest tera-
pia lekami „na osteoporozę” zanim 
wystąpiło złamanie.

Kto powinien profi-
laktycznie się badać?
Pierwszą densytometrię, czyli ba-
danie gęstości mineralnej kości, 
powinna wykonać każda kobieta w 
wieku okołomenopauzalnym i po-
wtarzać co 12-24 miesiące. Pano-
wie powinni badać się regularnie 
po 65. r.ż. Badanie jet też wskazane 

osobom przewlekle przyjmującym 
glikokortykosteroidy, niezależnie 
od wieku oraz zawsze po złamaniu  
po upadku z wysokości ciała). 

Czy każde  
badanie jest tak 
samo wiarygodne?
Zalecana jest densytometria szyjki 
kości udowej i lędźwiowo-krzyżo-
wego odcinka kręgosłupa. Kolejne 
badanie najlepiej wykonać w tym 
samym ośrodku, na tym samym 
sprzęcie, przez tego samego specja-
listę. Porównując wynik, można 
uzyskać miarodajny obraz stanu 
kości. Do większości złamań do-
chodzi u osób z tzw. osteopenią, 
czyli niższą niż prawidłowa gęsto-
ścią kości, nie spełniającą kryte-
riów osteoporozy. Z tego powodu 
został opracowany tzw. kalkulator 
FRAX, na podstawie którego moż-
na obliczyć ryzyko złamania oste-
oporotycznego w ciągu najbliż-

zdrowie w dobrej formie

Ważne pytania  
o osteoporozę

O tej chorobie powinny jak 
najwięcej wiedzieć panie  
w okresie menopauzalnym. 
Wątpliwości na temat 
osteoporozy rozwiewa  
dr n. med. Maria Rell- 
-Bakalarska, reumatolog
z Centrum Reumatologii i Osteoporozy 
Rheuma Medicus w Warszawie

 e Olga Kamińska 

Okres menopauzy to czas, 
by odwiedzić lekarza ro-
dzinnego i poprosić o 
skierowanie do poradni 

leczenia osteoporozy. Tam dostanie-
my od specjalisty skierowanie na 
badanie gęstości kości (densytome-
tia). Prywatnie – ok. 70-130 zł.

Czy osteoporoza  
jest dziedziczna? 
Jeśli matka lub babcia chorowała na 
osteoporozę lub przeszła załamanie 
szyjki kości udowej, to ryzyko za-
chorowania jest większe u dziecka. 
Nie znamy jednak jednego genu 
odpowiadającego za osteoporozę.

Co ma największy 
wpływ na rozwój 
choroby? 
Wiele czynników decyduje o za-
chorowaniu. Są to płeć, wiek, bu-
dowa ciała, zaburzenia hormonal-
ne, palenie papierosów, dieta itd. 
Jeśli nie dostarczymy kościom 
odpowiedniej dawki wapnia, wit. 
D, nie będziemy aktywni fizycznie 
od najmłodszych lat do starości, 
zwiększamy ryzyko zachorowania.

Jakie objawy świad-
czą o osteoporozie?
Przez lata rozwija się bez dolegliwo-
ści. Często pierwszym objawem jest 
złamanie. Zaniepokoić powinno 
każde, po 50. r.ż., do którego docho-

Dobra dieta – co jeść, co raczej ograniczać 
Wybierajmy produkty bogate w wapń i wit. D: 

✔ mleko i jego przetwory 
(np. żółte sery, jogurt),
✔ sardynki,
✔  warzywa: jarmuż, 

brokuły, natka pietruszki, 
soja, fasola

✔ żółtka jajek
✔ płatki zbożowe

TAK NIE
✔  razowe pieczywo (bogate 

w fityniany).
✔  mięso i wędliny, fast foody 

i żywność przetworzona 
(znajduje się w nich fosfor)

✔  sól 
✔  szpinak, szczaw, rabarbar, 

botwinka – wiążą wapń

Zrezygnujmy z tego, co utrudnia wchłanianie wapnia



szych 10 lat (dostępny np. na www.
osteoporoza.pl).  

Jakie leki stosuje się 
w leczeniu  
osteoporozy?
Najczęściej to bisfosfoniany. Popra-
wiają gęstość kości i zmniejszają 
ryzyko złamań. Mogą być przyjmo-
wane doustnie raz na tydzień lub raz 
w miesiącu, dożylne raz na trzy 
miesiące, raz na rok (do końca życia, 
czasem z przerwami). Przeciw-
wskazaniem do stosowania bisfos-
fonianów są m.in. wrzody żołądka, 
refluks żołądkowo-przełykowy. 
Nowoczesnym lekiem jest przeciw-
ciało monoklonalne (denosumab). 
Może być on stosowany w osteopo-
rozie pomenopauzalnej, męskiej i 
posteroidowej. Leki zwykle są re-
fundowane.

Czy aby zapobiec 
osteoporozie lepiej 
pić mleko, czy łykać 
wapń?
Mleko i jego przetwory mogą po-
kryć dzienne zapotrzebowania na 
wapń maksymalnie w 50 proc. To za 

mało, aby zapobiegać osteoporozie. 
. Ponadto jest sporo produktów 
utrudniających przyswajanie wap-
nia, np. mięso, wędliny, słodkie ga-
zowane napoje czy razowe pieczy-
wo. Dlatego u osób zagrożonych 
osteoporozą konieczne jest uzupeł-
nienie diety preparatami wapnia 
wraz witaminą D. Powinny to być 
preparaty należące do grupy leków 
OTC (bez recepty), a nie suplementy 
diety.

Jaki tryb życia należy 
prowadzić, gdy mamy 
stwierdzona osteopo-
rozę? Na co uważać?
Trzeba starać się wyeliminować to, 
co może przyczynić się do upadku i 
złamania. Warto poprawić oświetle-
nie w mieszkaniu, usunąć kable i 
wszelkie wystające przedmioty, o 
które można zahaczyć. Zlikwidujmy 
śliskie, ruchome dywaniki, zamon-
tujmy uchwyt w łazience pomagają-
cy bezpiecznie wychodzić z wanny 
czy spod prysznica. W zimie unikaj-
my chodzenia po śliskiej nawierzch-
ni,  nośmy płaskie obuwie o dobrej 
przyczepności do podłoża. 
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Ćwiczenia, które pomogą 
zapobiec osteoporozie

C Stań prosto. W wyprostowane, 
opuszczone dłonie weź drążek. Weź 
wdech, napnij brzuch. Zrób przysiad, 
rozsuwając kolana. Plecy prosto. Wróć 
do pozycji wyjściowej, wypuszczając 
powietrze. Powtórz 10 razy.

Polecane są ćwiczenia oporowe, tzn. takie, w których pokonu-
jesz siłę zewnętrzną przeciwdziałającą wykonywanemu ruchowi. 
Możesz do nich użyć m.in. taśm elastycznych, piłek lekarskich, 
naciskać na ścianę lub drzewo. Warto ćwiczyć z obciążeniem 
(np. z 2-kiligramowym plecakiem) to też wzmacnia kości.

V Stań prosto. Zrób krok do 
przodu. Powoli opuść kolano nogi, 
która została z tyłu. Obniż się tyle, 

by swobodnie wrócić do pozycji 
wyjściowej. Powtórz 12-16 razy. 
Zmień nogę. Powtórz sekwencję.


