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Úvod 
Motto: Ani velký p říjem vápníku (obvykle velkou konzumací mléčných produktů) nezajistí 
zdraví kostí a sebevětší příjem vápníku vývoj osteoporosy jen zpomalí, ale nezastaví. Pestrá 
přirozená strava a pravidelná fyzická aktivita udržuje zdravé kosti do vysokého věku. 

Základním předpokladem pro pohybovou schopnost člověka je dobré zdraví kostí. To však 
zdaleka není samozřejmé. V hospodářsky vyspělých státech jsou zdravotní problémy s kostmi 
a klouby tvořícími základ pohybového aparátu velmi časté a mohou přinášet postiženým osobám 
velké zdravotní problémy. U nás je osteoporózou postiženo cca 600 tisíc lidí. Dvanáct odborných 
lékařů na konferenci o osteoporose v Karlových Varech vyjádřilo stanovisko k problému 
osteoporosy v pěti bodech, z nichž uvádím část s obecnou platností: 
1. Metabolické choroby kostí a jeden z jejich nejzávažnějších projevů - osteoporosa – představují 
závažný problém zdravotnický, ekonomický, společensko-politický a ve svém souhrnu tedy 
i problém morální. Osteoporosa postihuje významnou část naší populace a je nezbytně nutné 
věnovat této chorobě větší pozornost než doposud. 
2. Obecná prevence vzniku osteoporosy..... 
3. Osteoporosa představuje celoživotní problém, jehož prevence začíná správnou zdravou 
výchovou, zdravou výživou s dostatečným přívodem potřebných látek již od dětského věku 
a odpovídající tělesnou aktivitou s cílem dosáhnout kvalitního vývoje kostí a prevence jejich 
úbytku, atd. 

Kost je nejtvrdší a nejodolnější, ale i pružná živá, metabolicky aktivní pojivová tkáň. Má dosti 
složitou strukturu a musí se měnit podle vnitřních a vnějších vlivů, zejména růstu těla, stavu výživy 
a zatěžování. Jako všechny tkáně v těle i kostní tkáň se stále pomalu přestavuje/remodeluje a to 10–
30 % za rok. Kost je tvořena z buněk a mezibuněčné hmoty/matrix. Denně některé buňky odumírají 
a nové vznikají dělením z kmenových buněk a vyvíjejí se ve funkční kostní buňky (proces je 
označovaný jako diferenciace). Mezibuněčná hmota obsahuje organickou složku, která dodává kosti 
pružnost a na ní se váže minerální složka, která dodává kosti pevnost a tvrdost. Pro tyto vlastnosti 
má kost v organismu hlavně podpůrnou a mechanickou funkci. Slouží však také jako dynamická 
zásobárna vápníku a fosforu. Uvnitř kostí je lokalizována krvetvorba a to u malých dětí téměř ve 
všech kostech, u dospělých jen v plochých kostech, jako např. v pánevní, hrudní a lebeční.  

Pro pochopení vlivu životosprávy na zdraví kostí a vývoj osteoporosy je potřebné mít představu 
o struktuře kostní tkáně a v ní probíhajících vitálních biochemických metabolických dějích. Jen tak 
je možné porozumět, proč osteoporosa vzniká i při velkém konzumu mléčných produktů (vápníku). 
Nemusíš všemu porozumět, co je zde popisováno, ale jistě porozumíš, co dělat pro zdraví kostí 
a případnou léčbu osteoporosy. 

 
1. Složení kostry a kostí 
 
Lidská kostra se skládá celkem asi z 206 kostí. Obecně lze kostru rozdělit na:  
- osovou kostru (axiální skelet) – páteř, žebra, hrudní kost, lebka; 
- kostru končetin (periferní skelet). 
 
1.1. Struktura kostí 
 

Všechny kosti různých tvarů se skládají ze dvou hlavních forem kostních tkání. Podle 
mikroskopické struktury se kostní tkáň dělí na vláknitou  a lamelární. Z makroskopického hlediska 
se lamelární kostní tkáň vyskytuje ve dvou variantách a to kompaktní a spongiosní. Na povrchu 
kosti je vazivový obal, tzv. periost (viz obr. 1). 
Vláknitá kostní tkáň se vyskytuje pouze za ontogeneze (období vývoje plodu) – v dospělosti se 
vyskytuje pouze ve stěně ušního labyrintu, u švů lebečních kostí a v místech kostních zdrsněním při 
úponech svalů a vazů.  
Lamelární kostní tkáň – Všude jinde mají kosti typickou lamelární stavbu (lamelární kostní tkáň). 
Její základní stavební jednotkou je kostní lamela. Je tvořená mezibuněčnou hmotou, která se skládá 
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ze svazků kolagenových vláken, které jsou v jedné lamele uspořádané rovnoběžně. V základní 
mezibuněčné hmotě kostních lamel jsou v dutinách uložené osteocyty. Jejich dlouhé tenké výběžky 
probíhají v kanálcích. Osteocyty se podílejí na složení mezibuněčné hmoty. Druhou složku tvoří 
amorfní hmota, tzv. kostní matrix v níž minerální soli (hlavně hydroxyapatit) tvoří 65 % hmoty. 
Kompaktní kostní tkáň (také kortikální/korová).  Kortikální kostní tkáň je velmi hustá a pevná, např. 
v dlouhých, tvrdých kostech rukou a nohou, a také tvoří vnější vrstvu všech kosti (obr. 2). Tvoří 80 
% kostry. Je tvořena z kostních lamel, které jsou uspořádány různými způsoby. Základní strukturní 
jednotkou kompaktní kosti jsou Haversovy systémy osteony. Osteon se skládá z koncentricky 
uspořádaných kostních lamel; v jednom osteonu je jich kolem 20. V nich jsou osteocyty uloženy 
v dutinách. Jejich dlouhé výběžky prochází v kanálcích, spojují se a tvoří prostorovou síť.  

Ve středu osteonu probíhá Haversův kanálek vyplněný řídkým vazivem, větvemi cév a nervů. 
Haversovy kanálky jsou pospojovány šikmo probíhajícími kanálky, kterými pronikají cévy a nervy 
z periostu (z povrchu kosti) do kompaktní kosti. Prostory mezi osteony jsou vyplněny vmezeřenými 
kostními lamelami. Kompaktní kost je velmi hustá, z 90 % kalcifikována. Má nízký obrat kostní 
remodelace. Ročně se obmění asi 2,5 % kompaktní kostní hmoty.  
Spongiosní kostní tkáň (také trámčitá/trabekulární) je mnohem víc pórovitá s malými prostory (obr. 
2). Vyskytuje se uvnitř kostí, zejména uvnitř páteřních obratlů. Všechny kosti mají jak tvrdou 
korovou vrstvu, tak i vnitřní měkkou trámčitou vrstvu a to v různé proporci. Trámčitá kostní tkáň 
vypadá zhruba jako zkostnatělá mořská houba. Mezi trámčinou je kostní dřeň, buď červená – v ní 
probíhá tvorba krevních buněk – především červených a bílých krvinek, nebo je žlutá a v ní aktivní 
krvetvorná tkáň je nahrazena tukem. V dospělosti je v dlouhých kostech vnitřní dutina kosti 
vyplněna obvykle pouze žlutou kostní dření. 

Trámčitá kostní tkáň je tvořena rozvětvenou trámčinou, která je uspořádána tak, aby vyhovovala 
nárokům na zatížení kostí. Její prostory jsou vyplněné kostní dření. V silnějších trámcích se nachází 
i osteony; tenké trámce jsou tvořeny pouze paralelně uspořádanými lamelami. Tento typ kosti se 
nachází hlavně v epifýzách (konce kostí s kloubními hlavicemi) a v krátkých a plochých kostech. 
Množství remodelované kosti za rok je vysoké, kolem 25 %. Axiální skelet (páteřní obratle) má 
větší zastoupení spongiosní kosti. Z tohoto důvodu se úbytek kostní hmoty projevuje dříve 
u spongiosní kosti. Její zastoupení ve skeletu je jen 20 %. 
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                      A         B 
           Vláknitá kostní tkáň             Lamelární kostní tkáň                                                                  
 
Obrázek 1. Struktura kostí. 
A. H – Haversův systém lamel (osteon): 1) Osteocyty, 2). Lakuna, 3) Kanalikulus,. 4) Haversův kanálek 
osteonu, 5) Koncentrické lamely osteonu, 6). Povrchové (plášťové/korové) lamely kosti. 
B. Zobrazení prostorové úpravy kostních lamel: 1) Haversovy lamely tvořící Haversovy kanálky 2) 
Intersticiální lamely (zbytky původních Haversových kanálků) 3) Povrchové lamely 4) Lamely trámečků 
spongiosní kosti. 
 

Trámčitá kostní tkáň je tvořena rozvětvenou trámčinou, která je uspořádána tak, aby vyhovovala 
nárokům na zatížení kostí. Její prostory jsou vyplněné kostní dření. V silnějších trámcích se nachází 
i osteony; tenké trámce jsou tvořeny pouze paralelně uspořádanými lamelami. Tento typ kosti se 
nachází hlavně v epifýzách (konce kostí s kloubními hlavicemi) a v krátkých a plochých kostech. 
Množství remodelované kosti za rok je vysoké, kolem 25 %. Axiální skelet (páteřní obratle) má 
větší zastoupení spongiosní kosti. Z tohoto důvodu se úbytek kostní hmoty projevuje dříve 
u spongiosní kosti. Její zastoupení ve skeletu je jen 20 %. 

 
Bone = kost, marrow = morek 
Obrázek 2. Lokalizace trabekulární a kortikální kosti v kosti končetin (Luhmann et al., 2012) 
 

Trámčitá kostní tkáň je tvořena rozvětvenou trámčinou, která je uspořádána tak, aby vyhovovala 
nárokům na zatížení kostí. Její prostory jsou vyplněné kostní dření. V silnějších trámcích se nachází 
i osteony; tenké trámce jsou tvořeny pouze paralelně uspořádanými lamelami. Tento typ kosti se 
nachází hlavně v epifýzách (konce kostí s kloubními hlavicemi) a v krátkých a plochých kostech. 
Množství remodelované kosti za rok je vysoké, kolem 25 %. Axiální skelet (páteřní obratle) má 
větší zastoupení spongiosní kosti. Z tohoto důvodu se úbytek kostní hmoty projevuje dříve 
u spongiosní kosti. Její zastoupení ve skeletu je jen 20 %. 
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Podle tvaru kostí rozeznáváme: 
1. Dlouhé kosti – mají tělo a charakteristicky odlišené kloubní úseky na obou koncích. 
2. Krátké kosti – nepravidelného tvaru, s nepravidelnými kloubními plochami různých tvarů 
3. Ploché kosti – například kost hrudní a některé kosti lebeční 
 

Kosti, které mají jiný tvar nebo jsou tvarovou kombinací předchozích tvarů se nazývají kosti 
nepravidelné. 
Dlouhé kosti mají tělo duté, tvořené silným pláštěm kompaktní kosti. Kloubní konce dlouhých 
kostí jsou na povrchu tvořeny tenčí vrstvou kompaktní kosti a uvnitř spongiosní kostí uspořádanou 
v charakteristické, funkčně podmíněné linie kostních trámečků, které začínají z kontaktní hmoty 
v konci těla kosti. Dutina těla dlouhé kosti obsahuje kostní dřeň. 
Krátké kosti mají na povrchu tenkou vrstvičku kompakty, uvnitř je spongiosa. Ta je pod povrchem 
hustší. Přenáší a rozděluje tlak na funkčně podmíněné linie spongiosy probíhající v nitru kosti.  
Ploché kosti lebeční mají na zevním a vnitřním povrchu vždy vrstvu kompakty. Mezi oběma 
vrstvami je spongiosa se silnější trámčinou.  
 
1.2. Chemické složení kostí 
 

Kost je tvořena z 30-35 % suché váhy kosti organickou složkou/matrix (označovanou jako 
osteoid) a 65-70 % anorganickou složkou (soli hydroxyapatitu). Organická složka je tvořena z 90 % 
z kolagenních vláken (kolageny I, I, II, III, V, XI). Kolagenu I je nejvíce a je hodně rigidní 
fibrilární/vláknitá bílkovina). 10 % tvoří nekolagenní proteiny stavební (proteoglykany 
a glykoproteiny) a funkční (osteokalcin, osteopontin, sialoprotein, osteonektin, aj.). Kolagenní 
vlákna dávají kosti pružnost, pevnost a odolnost proti tahu. Kolagenní vlákna v dospělé kosti jsou 
uspořádána do pravidelných vrstev jako překližka. V jedné vrstvě jsou vlákna uspořádána 
rovnoběžně, ale v sousedních vrstvách jsou navzájem kolmo. Proteoglykany (převládají 
sacharidové složky nad bílkovinou) jsou tvořeny z kyseliny hyaluronové, chondroitinsulfátu, 
keratansulfátu a specifických bílkovin (versican, decorin, biglykan, fibromodulin, osteoglycin, 
osteoadherin). Glykoproteiny  (převládá bílkovinná složka nad sacharidovou) (osteonectin, 
trombospondiny, fibronectin, vitronektin, fibrilin) modulují buněčné vazby a zprostředkovávají 
kalcifikaci organické matrix. Detekují se tam, kde probíhá novotvorba kosti a její mineralizace 
(hlavně osteopontin a kostní sialoprotein). 

V měkké fibrosní organické hmotě tvořené z kolagenních vláken a mnohem menší části 
proteoglykanů je uložen fosfát vápenatý s menší částí uhličitanu a citrátu hořečnato-sodného. 
Objem kolagenu a fosfátu vápenatého je přibližně stejný, tj. organická část a minerální část kosti 
jsou v poměru 1:1. V kostech je fosfát vápenatý ve dvou formách, které se chemicky i fyzikálně liší, 
a to v amorfní (nekrystalické) formě tvořené hydratovaným a sekundárním fosfátem vápenatým 
a ve slabě krystalické formě, která se podobá hydroxyapatitu a má složení: Ca(H3O)2 (PO4)6 (OH)2 

Mg0,3 Na0,3 (CO3) citrát0,3. Citrát pomáhá interakci mezi fosfátovými a vápenatými ionty. Obsahuje 
také fluor a zinek. Hydroxyapatitové krystalky se ukládají na kolagenních fibrilách kostí. Ostatní 
minerály se vážou především na povrch apatitových krystalů. Mladé kosti obsahují více amorfní 
formy.  

Mineralizace podléhá kontrole regulačních solubilních látek. V osteoblastech je pro mineralizaci 
důležitá aktivita enzymu alkalické fosfatasy. Enzym štěpí/inaktivuje inhibitor mineralizace 
pyrofosfát (bisfosfát). Ten je normálně přítomen ve tkáních a brání mineralizaci tam, kde probíhat 
nemá (mozek, cévy). Je zásadní rozdíl v chemickém chování bisfosfátů (dvě molekuly kyseliny 
fosforečné vázané přes atom kyslíku) a bisfosfonáty v nichž jsou dvě molekuly kyseliny fosforečné 
vázané přes atom uhlíku (viz dále problematická léčba osteoporosy bisfosfonáty). 
    V kostech je uloženo 99 % vápníku a 65 % hořčíku z celkového množství těchto prvků v těle. 
Celkový vápník je v kostech ve třech fázích - pohotově výměnné kostní minerály tvořené rychle 
výměnným vápníkem (z minuty na minutu) a pomalu výměnným vápníkem. Pomalu výměnný 
vápník představuje chemickou rovnováhu mezi kostí a obtékající extracelulární/mimobuněčnou 
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tekutinou. Třetí fáze je stabilní minerál/vápník podílející se na remodelaci kosti (mineralizaci, 
přirůstání nebo resorpci). Podléhá hormonální regulaci metabolismu vápníku.  

Optimální složení kosti (poměr organické a minerální složky) je charakteristické určitou kostní 
hustotou (densitou). Jestliže se zvyšuje obsah vápníku v kosti nad tento optimální poměr, její 
densita se zvyšuje a kost se stává křehčí. Při osteoporose (ztrátě vápníku i organické kostní hmoty) 
se rovněž stává kost slabá, křehká a lomivá a densita se snižuje. Z toho vyplývá, že vysoká densita 
kosti ještě neznamená zdravou kvalitní kost. 
 
1.3. Kostní buňky 
 

Kostní buňky vytvářejí specifický buněčný systém, který je odpovědný za obměnu a přizpůsobení 
kostní tkáně v závislosti na růstu kosti a jejím zatěžování. Existují tři základní typy kostních buněk: 
osteoklasty, osteoblasty a osteocyty. V chrupavčité tkáni jsou buňky chondrocyty (syntetizují 
tkáň chrupavky). 
Osteoklasty jsou velké buňky obsahující obvykle 20–30 buněčných jader, někdy mohou mít až 100 
jader (obr. 3). Vznikají z imunitních buněk monocytů. Jsou uloženy na povrchu kostní tkáně 
v prohlubních, kterým se říká Howshipovy lakuny. Jsou zastoupeny hojně v rostoucí kosti, ale 
v dospělé kosti tvoří pouze cca 1 % buněk. Zúčastňují se při resorpci a přestavbě kosti. Jejich 
povrch v kontaktu s kostí je zvlněný a produkuje kyselinu a proteolytické enzymy, včetně 
kolagenasy, které rozpouštějí a odbourávají starou kostní tkáň pro obnovu. 
blasty 
  

     
Mnohojaderný osteoklast na mikrofotografii                                      Schéma odbourávání kosti    

                                    osteoklastem 
Obrázek 3. Osteoklast a jeho funkce. 
 

Osteoblasty jsou buňky vytvářející organickou hmotu kostí. Nachází se v jedné vrstvě na povrchu 
vznikajících kostních trámců a produkují základní mezibuněčnou hmotu kosti (kolagen 
a proteoglykany/mukopolysacharidy kostní matrix). Postupně se jí obklopují a stávají se součástí 
kostní hmoty a tím se mění na osteocyty. Produkují také specifické funkční bílkoviny jako 
kolagenní proteiny (tvoří 90 % proteinů v matrix), fibronektin (slouží k adhezi/vazbě), osteopontin, 
osteonektin, osteokalcin, trombospondin, kostní sialoprotein, proteoglykanové proteiny (biglykan, 
dekorin, osteoadhezin)a některé další. Osteoblasty vznikají diferenciací z kmenových 
mezenchymálních buněk, pak diferencují (přeměňují se) na osteocyty a jsou včleněny do kostní 
matrix, kde dále diferencují na buňky schopné sekretovat kalcifikační granula matrix. Tyto granula 
mohou usnadňovat extracelulární/mimobuněčnou akumulaci vápníku a fosfátu tvořících strukturu 
vzhledu amorfního fosfátu vápenatého. Ten postupně krystalizuje do přesné hydroxyapatitové 
struktury uvnitř matrix zralých kolagenových vláken.  
Osteocyty již nevytvářejí novou kostní hmotu, ale podílejí se aktivně na procesu uvolňování 
minerálů z kostní hmoty a tím se účastní regulace hladiny vápníku v tělních tekutinách. Mohou se 
přeměňovat zpět na osteoblasty, nebo se transformovat v buňky retikulární. 

Chondrocyty jsou v chrupavčité oblasti kosti. Jsou v otvorech/mezerách v matrix chrupavky. 
Tvoří okolo 15 % váhy kompaktní kosti. Syntetizují a uvolňují tropokolagen pro tvorbu 
kolagenových vláken a základní substanci převážně tvořenou z chondroitinsulfátu a mukoproteinu 
(Norman, Litwack 1987). 
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1.4. Vývoj kostní tkáně 
 

Kostní tkáň se vyvíjí procesem zvaným osifikace. Kost se vyvíjí na podkladě vazivové tkáně 
nebo chrupavky. Podle toho rozeznáváme osifikaci desmogenní, nebo chondrogenní. V obou dvou 
případech vzniká nejdříve kost vláknitá, která je potom nahrazena kostí lamelární. 
Desmogenní osifikace probíhá novotvorbou kostních trámečků přímo ve vazivu. Vznikají jí ploché 
kosti lebky, některé kosti obličeje a klíčková kost. Desmogenní osifikací také rostou malé kosti 
a dlouhé kosti přirůstají do šířky.  
Chondrogenní osifikace probíhá v hyalinní chrupavce, která má tvar jako budoucí kost, která z ní 
vznikne. Chondrogenní osifikace nahrazuje původní chrupavčitý základ kosti, který je vlastní 
tvorbou kosti destruován. 
Tvorba funk ční kosti může být rozdělena do dvou fází: 1) produkce a sekrece extracelulární 
kolagenní kostní hmoty, a 2) ukládání krystalů hydroxyapatitu vápenatého (dávají odolnost kosti na 
tlak/kompresi) do organické hmoty. Oba tyto procesy probíhají kontinuálně v průběhu celého 
života. Proces je ovlivňován mnoha faktory, zejména hormonálními regulacemi, výživou 
a aktuálním zatěžováním kostí. V kostech probíhají dva základní děje – růst a obměnu. 
 
1.5. Růst kostní tkáně 
 

V průběhu růstu kostí převládá aktivita osteoblastů a v průběhu dalšího života je aktivita 
osteoblastů a osteoklastů v rovnováze a později se aktivita osteoblastů snižuje a nastává úbytek 
kostní hmoty. U žen je dosaženo 90 % celkové hmoty kostí ve věku 16-18 roků a 99 % ve věku 22-
30 roků. U mužů obojí přibližně o 1,5 roku později. Ztráta hmotnosti kostí začíná u žen pro kyčelní 
klouby v 37 letech a pro páteř v 48 letech. Maximální ztráta je pro kyčelní klouby v 58 letech a pro 
páteř v 54 letech. 

 Poznámka: To jsou však údaje získané ze statistického šetření v hospodářsky vyspělých státech u lidí 
s obvyklým poměrně nezdravým způsobem života (nezdravá strava, málo fyzické aktivity). Lepší životní styl 
(správná strava a dostatečná fyzická aktivita) zpomaluje rychlost ztráty kostní hmoty a udržuje kvalitní kosti 
i do vysokého věku.  

Jak kompakta, tak spongiosa v prvních fázích osifikace vzniká jako kost vláknitá, která je pak 
přestavována v kost lamelární. Vláknitá kost zůstává jen na některých částech skeletu. I kost 
lamelární je však následně odbourávána a remodelována v závislosti na růstu a zatěžování kostí. 
Kost musí projít přestavbou, jelikož buňky jsou pevně zabudovány v kostní hmotě. Kost tedy 
nemůže růst rovnoměrně v celé hmotě, ale musí přirůstat tvorbou nových lamel, na povrchu svých 
složek a dále se musí přestavovat postupně po malých částech, čímž si udržuje tvar.  

Růst krátkých kostí a růst dlouhých kostí do šířky probíhá pomocí desmogenní osifikace (viz 
výše). Růst dlouhých kostí do délky umožňuje epifýzo-diafyzární ploténka, umístěná mezi epifýzou 
(konce kostí s kloubními hlavicemi) a diafýzou (střední částí) kosti. Na diafyzární stranu 
kontinuálně přirůstá kostní tkáň a na straně epifyzární přirůstá chrupavka. Tato ploténka s věkem 
vymizí. Poté již růst kosti do délky není možný. Do šířky přirůstá dlouhá kot mechanismem zvaným 
aposice. K osifikovanému kostnímu trámečku na povrchu kosti přiléhají osteoblasty. Tyto 
osteoblasty se na povrchu trámečku množí, až vytvoří alespoň dvojitou vrstvu. Osteoblasty v hlubší 
vrstvě přiléhající ke kosti produkují do svého okolí prekursory mezibuněčné hmoty a jsou jednak do 
nové hmoty zabrány, jednak zůstanou na jejím povrchu. Tak vznikne na povrchu kosti nová lamela. 
Zbývající osteoblasty se na povrchu dále množí a celý děj se opakuje, spolu se vznikem další kostní 
lamely.  
 
1.6. Obměna kostní tkáně (remodelace/přestavba)  
 

Podobně jako jiné tkáně, i kostní tkáň se po celý život neustále postupně obměňuje a případně 
přestavuje (remodeluje) v závislosti na změně intenzity směru zatížení. Remodelace kosti probíhá 
v cyklech trvajících kolem 180 dnů a lze je rozdělit do 6 částí:  
Fáze klidu – povrch kosti pokrývá vrstva plochých buněk, vzniklých transformací osteoblastů. 
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Fáze resorpce – příprava osteoklastů k resorpci, osteoklasty resorbují kost (obr. 3), což vede 
k formování Howshipových lakun (prostory pro tvorbu ostrůvků nové kosti) ve spongiosní kosti 
a Haversových kanálků v kompaktní kosti. Následuje apoptóza/odumření osteoklastů. Fáze trvá cca 
14 – 21 dnů. 
Fáze zvratu – progenitory osteoblastů nasedají na místa resorpce (na odbourané ostrůvky), jejichž 
povrch se připravuje k novotvorbě kosti za účasti monojaderných buněk, kde linie kostního cementu 
určuje místa kostní resorpce a formace. Doba trvání cca 4 – 15 dnů. 
Fáze rané novotvorby – aktivní osteoblasty v lakunách produkují osteom (obr. 4). 
Fáze pozdní tvorby – mineralizace osteoidu. Tato fáze trvá nejdéle, asi 130 dnů. 
Fáze klidu – aktivní osteoblasty se promění v ploché endostální buňky. Doba trvání i několik let. 

Růst i obměna kostí je regulován a ovlivňována mnoha faktory. Z nejvýznamnějších 
fyziologických faktorů je to výživa, vitamin D, fyzická aktivita a hormonální regulace (zejména 
parathyroidální hormon, kalcitonin, kalcitriol, estrogeny, androgeny). V době růstu převládá vliv 
hormonálních regulací, ale i ostatní faktory, jako výživa, příjem nebo aktivace vitaminu D a fyzická 
aktivita jsou rovněž významné.  
 

 
Obrázek 4. Znázornění kostní remodelace  
 
2. Co je osteoporosa? 
 
Osteoporosa je větší úbytek kostní hmoty a je poměrně významný častý zdravotní problém. 
•  Ve věku nad 50 let má 55 % lidí potíže spojené s osteoporosou. 
•  Ve věku nad 70 let trpí osteoporosou 20 % mužů a 75 % žen. 
•  Osteoporosa u žen nad 45 let je jedním z častých důvodů hospitalizace – více než třeba  
    cukrovka, rakovina prsu či infarkt myokardu. 
•  Až 75 % zlomenin krčku stehenní kosti, páteře či předloktí se vyskytuje mezi pacienty ve  
    věku nad 65 let. 
•  85 % zlomenin zápěstí spojených s osteoporosou se vyskytuje u žen. 
 

Zdravá kost má určitou hustotu. Hustotu kostní tkáně lze objektivizovat měřením a vyjadřuje se 
jako BMD (z angl. Bone Mass Density). V mladším věku se „řídké“ kosti snadno deformují 
(zejména dlouhé kosti) a vzniká křivice. Onemocněni křivici se vyskytuje u děti v důsledku 
nedostatečného přijmu vápníku a vitaminu D. Její výskyt v hospodářsky vyspělých státech je 
poměrně vzácný. Ve starším věku při špatné životosprávě jsou kosti křehké a snadno se lámou, 
vzniká tzv. osteomalacie. V těžších případech dochází i k úbytku organické části kosti a poklesne-li 
hustota (densita) kostní tkáně pod určitou hranici (ta je rozdílná pro různé věkové skupiny), vzniká 
stav, který je označován jako osteoporosa, neboli nadměrné řídnutí kostní tkáně. Osteoporosa se 
projevuje úbytkem kostní hmoty (tzv. řídnutí kostí), poruchami její struktury a slábnutím kostí (obr. 
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5). To vede ke zvýšené lomivosti kostí a zvýšenému riziku nečekaných zlomenin, např. při naražení 
nebo pádu (nejčastěji v zápěstí nebo krčku stehenní kosti). 

Osteoporosa se obvykle vyskytuje ve starším věku a její incidence v hospodářský vyspělých 
státech má rostoucí tendenci a to zejména u žen po menopauze (rozvoj osteoporosy spojené 
s rizikem zlomenin je asi 4x větší). Odhaduje se, že u nás je osteoporosou ohroženo v období po 
menopauze 25 % žen. V posledních letech postihuje osteoporosa stále mladší osoby a proto se dnes 
osteoporosa již počítá mezi nemoci civilizační. Ztráta kostní tkáně není viditelná a problém může 
začít již ve středním věku tj. kolem 35-45 roků. Co je však důležité je, že většinou je možné vzniku 
osteoporosy předcházet. Vývoj osteoporosy zdaleka není jen důsledek nedostatečného příjmu 
vápníku potravou.  

 

 
                                    Zdravá kost     Osteoporotická kost 
Obrázek 5. Struktura zdravé kosti s dobře vyvinutou trámčinou a osteoporotické kosti s odbouranou 
trámčinou.  
 
   2.1. Formy osteoporosy 
 
Rozeznávají se dvě formy osteoporosy: 
Primární osteoporosa se vyvíjí dlouhodobě bez zjevné konkrétní příčiny. Je to osteoporosa 
spojená se stárnutím, při níž probíhá přirozený úbytek kostní hmoty s věkem. Rovněž sem patří 
postmenopauzální osteoporosa.  
Sekundární osteoporosa je způsobena zvýšeným vyplavováním vápníku z kostí podmíněné 
konkrétní příčinou, např. genetickou poruchou některé bílkoviny významné v metabolismu kosti, 
určitým onemocněním nebo některými léky. Sekundární osteoporosa vzniká jako onemocnění 
druhotné, při jiné základní diagnóze, nebo následkem léčby jiného základního onemocnění (léčba 
kortikoidy, dlouhodobá imobilizace, onemocnění štítné žlázy, atd.). 
Existují dva typy osteoporosy: 

Typ I je tzv. postmenopauzální (výraznější u žen) s postupným ubýváním kostní tkáně 
s přibývajícím věkem. Prakticky všechny ženy postupně v 75 letech jsou ohroženy osteoporosou 
a zlomeninami. Postižena je zejména trabekulární kostní tkáň. Časté jsou fraktury obratlů 
a distálního předloktí. Vznik osteoporosy u žen je zdůvodňovaný poklesem produkce pohlavního 
hormonu estrogenu. Při tom však nebyl zjištěn rozdíl v hladině pohlavních hormonů u žen s a bez 
osteoporosy. Pak je otázka proč miliony žen berou pro prevenci osteoporosy syntetické estrogeny, 
potenciálně vyvolávající nádory prsu a mající jiné vedlejší škodlivé účinky (viz estrogeny). U mužů 
zvyšuje riziko vzniku osteoporosy pokles tvorby pohlavního hormonu testosteronu, ale jeho pokles 
je pomalejší než koncentrace estrogenu u žen. 

Typ II je osteoporosa senilní (postižena bývá jak trabekulární tak i kortikální kostní tkáň). 
Příčina není zcela objasněna. K jejímu vzniku také přispívá kouření, nadměrná konzumace kávy 
nebo zeleného čaje (u černého čaje je účinek demineralizace kostí slabší). Vyskytuje se u starších 
lidí, častěji u žen po přechodu nebo po odstranění vaječníků ještě v plodném období. Vzniká také 
následkem dlouhodobé nehybnosti, delší léčby kortikoidy nebo důsledkem některých vzácných 
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chorob. Projevuje se bolestmi zad a představuje vyšší riziko zlomenin. Když dosáhne pokles kostní 
hmoty o 30 až 40 %, začínají kolabovat obratle, vznikají nahrbená záda a snižuje se výška.  
   V některých případech se může vyvíjet osteoporosa dříve a rychleji a to v případě, že osoba: 1) 
má velmi nízký příjem jedné nebo více živin, které jsou důležité pro zdraví kostí, 2) trpí určitou 
genetickou poruchou některé bílkoviny související s metabolismem kostní tkáně, nebo 3) je léčena 
léky, které negativně působí na metabolismus kostní tkáně (jako např. kortikoidy). 

Je osteoporosa skutečně nemoc? Osteoporosa je předčasná degenerace původně zdravých kostí 
a to nejčastěji v důsledku špatné životosprávy. Kvalita všech tkání závisí na výživě a jejich 
používání/zatěžování. To platí i pro kosti. Hodnotíme-li vznik osteoporosy z hlediska její příčiny, 
tak se většinou nejedná o nemoc, ale přizpůsobení kostí dlouhodobějšímu způsobu života určitého 
jedince.  

Osteoporosa se obvykle vyvíjí u starších lidí po několik roků bez jakýchkoliv příznaků. Jediná 
možnost, jak se osteoporose ubránit spočívá v udržování dobrého stavu kostí dobrou životosprávou. 
Proto nejlepší je prevence vývoje osteoporosy nebo aspoň při prvních příznacích optimalizovat svou 
životosprávu, aby se proces zastavil a stav se nezhoršoval ale raději zlepšoval. Riziko vzniku 
osteoporosy lze snižovat dobrou životosprávou (zdravá strava a dostatek pohybu) už od mládí, což 
je důležité pro vytvoření kvalitního "kostního základu".  

Osteoporosa vzácně postihuje i děti (tzv. juvenilní osteoporosa). Příčinou je obvykle nějaké 
onemocnění nebo aplikace některých léků. Vzácně může být příčinou i určitá vrozená porucha genu 
pro některou z bílkovin významnou pro zdravý vývoj kosti. Osteoporosa u dětí je zvláště závažný 
problém, protože se objevuje v letech hlavního vývoje a výstavby kostí.  

 
2.2. Jak se osteoporosa projevuje? 
 
    V prvních fázích se osteoporosa může projevit bolestí v kostech. Odvápňování obratlů ve starším 
věku působí určitou deformaci páteře a může působit silnou bolest v zádech a křeče zádového 
svalstva. Změny obratlů ovlivní držení těla a tím i vzhled postavy, včetně snížení výšky o 10-20 cm 
(zkracování krku, nahrbená záda v hrudní oblasti, prohnutá bedra a vyklenuté břicho). V extremních 
případech mohou vznikat zlomeniny obratlů. Náhlá ostrá bolest páteře, zvláště u starších žen 
signalizuje páteřní kompresní frakturu. Kostní zlomeniny působené osteoporosou jsou velmi 
bolestivé a někdy neschopnost a jejich léčba trvá až 3 měsíce. Zlomené obratle mohou i po zhojení 
vyvolávat dlouhodobě intenzivní bolest. 

Přibližně u poloviny žen a třetiny mužů nad 65 let dochází ke zlomeninám právě kvůli 
osteoporose. Zlomeninu značně osteoporotické kosti může způsobit i tak nepatrná věc, jako rychlý 
pohyb či silný kašel. Nejčastěji dochází ke zlomeninám kostí zápěstních, předloktí, obratlů, kosti 
pažní a kyčelních kloubů. Častý je vznik typických zlomenin krčku kyčelního kloubu a zápěstních 
kostí při menším pádu na zem nebo nárazu. Nejkomplikovanější je zlomenina krčku stehenní kosti, 
která si pak obvykle vyžádá náhradu endoprotézou. Se zlomeninou u starších lidí mohou být 
spojeny vážné zdravotní komplikace, např. při delším ležení při léčbě zlomeniny se může vyvinout 
zápal plic a trombózy, které mohou vést i ke smrti. Zlomenina kyčle může značně znesnadňovat až 
znemožňovat chůzi a tím možnost se obsloužit a vést nezávislý život. Na vzniku osteoporosy ve 
většině případů má však největší vinu samotný postižený. 

 
2.3. Příčiny vzniku osteoporosy 
 
    Na vzniku osteoporosy se mohou podílet různé faktory, z nichž některé můžeme ovlivnit 
a některé ne. Mezi ty, které hrají obvykle nejvýznamnější úlohu a ovlivnit můžeme, patří zejména 
správná výživa a fyzická aktivita. Je velmi důležité vědět o všech nebo aspoň nejzávažnějších 
rizikových faktorech a to jak pro prevenci vzniku nebo léčbu osteoporosy. Většina lidí má stále 
představu, a lékaři je v tom utvrzují, že příčinou osteoporosy je především nedostatečný příjem 
vápníku, jehož údajným jediným dobrým zdrojem jsou mléčné produkty. Takže mnoho lidí pro 
prevenci i pro léčbu osteoporosy konzumuje mnoho mléčných výrobků a nemohou pak pochopit, 
proč se stav kostí spíše zhoršuje, než aby se zlepšoval. Podíváme-li se na ostatní obratlovce (zvířata 
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mající obdobnou kostru jako člověk) v přírodě, můžeme vidět, že nekonzumují mléčné produkty a 
při tom osteoporosou netrpí (možná až na nějaké patologické výjimky). Při seznámení se s hlavními 
příčinami osteoporosy můžeme vidět, že vápník je jen jeden z mnoha faktorů pro zdraví kostí a 
samotný nic nezlepší. Také není rozhodující konzumované množství vápníku, ale především jeho 
vstřebané a vyloučené množství, což právě ovlivňuje celá řada faktorů. Pevné svaly a kosti si tělo 
buduje jen, když to potřebuje, tj. když jsou používány. Jinak obojí slábne a odbourává se. Proč by si 
tělo udržovalo pevné silné kosti, když nejsou používány? Pro tělo by byl zbytečný luxus vynakládat 
živiny na něco, co není využíváno. 
 
Hlavní příčiny vzniku osteoporosy: 
Genetické faktory a věk 
Množství kostní hmoty je asi ze 60 % dáno geneticky – což platí zejména pro růst kostí v mládí. 
Zatím bylo nalezeno cca 30 genů podílejících se na vzniku osteoporosy. Tato informace vyžaduje 
trochu vysvětlení. Znamená, že existuje nejméně 30 bílkovin, jejichž porucha může vést nebo vede 
k osteoporose. 
Dietní faktory: 
� vysoký příjem bílkovin, ale i nízký příjem bílkovin (zejména u starších osob); 
� nedostatečný příjem vápníku v potravě (viz níže); 
� nedostatečný příjem hořčíku v potravě; 
� nedostatek vitaminu D (nedostatek slunění); 
� nedostatek vitamínů C a K;  
� nadměrný příjem solí. 
Životospráva 
� nedostatek pohybové aktivity;  
� nízká tělesná hmotnost; 
� vysoká konzumace alkoholu (zvyšuje riziko osteoporosy 2,4x); 
� nadměrné pití kávy (kofein zvyšuje vylučování moče a tím minerálních látek včetně vápníku); 
� kouření - urychluje aterosklerosu, což zhoršuje funkci ledvin, tvorbu hormonů i výživu kostní 

tkáně.  
Hormonální faktory 
� úbytek ženských pohlavních hormonů (estrogenů) po přechodu (menopause); poruchy 

menstruačního cyklu; 
� hormonální poruchy (např. zvýšená činnost štítné žlázy - zvyšuje nadměrně intenzitu 

metabolismu); hypogonadismus (snížená funkce pohlavních orgánů) 
Léky a nemoci 
� dlouhodobé užívání některých léků, např. kortikoidů, antiepileptik, heparinu, diuretik  
       (zvyšují vylučování minerálií); 
� onemocnění trávícího traktu, která omezují vstřebávání vápníku, tj. nemoci tenkého střeva, 

slinivky břišní, ledvin, jater nebo žlučových cest; chirurgické odstranění žaludku, anorexie. 
� onemocnění křivicí v dětství 
(Seeman, Allen, 1989; Seeman et al., 1983; Spencer, Kramer, 1986; Parfitt 1983)  
 

Pro prevenci i léčbu osteoporosy je nejdůležitější: 
� vytvořit si silné husté kosti během prvních 30 roků života; 
� minimalizovat ztrátu kostí v dospělosti dobrou životosprávou: 
� základní zdravá strava s nižším příjmem soli a bohatá na ovoce a zeleninu; 
� udržování zdravé tělesné hmotnosti; 
� pravidelná a dostatečná tělesná aktivita; 
� přiměřené pravidelné slunění (sluncem). 

 
K tomu může pomoci řada faktorů životosprávy: 
- provádět pravidelné cvičení se zaměřením na váhové a silové zatížení; 
- mít dostatek vitaminu D (sluněním, z potravy nebo potravinového doplňku);  
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- mít dostatečný příjem vápníku (ne nadměrný), aby si ho tělo nezískávalo odbouráváním z kostí; 
- mít dostatečný příjem hořčíku; 
- konzumovat dostatečné množství vitaminu K, který je zejména v listové zelenině; 
- nekonzumovat mnoho soli. 
 

3. Hormony regulující metabolismus kosti 
 
Metabolismus kostí je regulován několika hormony: parathyroidální hormon (PTH), kalcitonin, 
osteokalcin, vitamin D (cholekalciferol /kalcitriol), testosteron, estrogeny a růstové faktory jako: 
růstový hormon (Growth hormon, GH), inzulinu podobný růstový faktor 1 (Inzulin-like Growth 
Factor-1, IGF-1) a fibroblastový růstový faktor (Fibroblast Growth Factor, FGF). 
 
3.1. Parathyroidální hormon (PTH) 
 
Funkcí parathormonu je udržovat rovnoměrnou koncentraci vápníku a fosfátů v krvi a to především 
jejím zvýšením při nízké hladině. Pro zvýšení hladiny vápníku v krvi PTH: 1) zvyšuje syntézu 
enzymu 1-α-hydroxylasy 25-OH-cholekalciferolu (vitaminu D), 2) snižuje vylučování vápníku 
močí, 3) zvyšuje počet a aktivitu osteoklastů aby uvolnili vápník z kostí a tím zvyšuje 
resorpci/odbourávání kosti. PTH má dlouhodobý účinek na hladinu vápníku v krvi. 

PTH vzniká z prekurzorového polypeptidu nazývaného preproPTH tvořeného ze 115 aminokyselin (AK) 
postupným odštěpením dvou peptidů a to 25 AK (vzniká pro PTH, tvořen z 90 AK). Ten po 20 minutách po 
syntéze dosahuje Golgiho oblast (organely v buňce), kde je skladován ve váčcích a přeměňován odštěpením 
terminálního hexapeptidu (6 AK) z NH2 konce na aktivní PTH (tvořen z 84 AK). Ten má polovinu doby 
života v plasmě jen 20 minut. Aktivní PTH se váže na specifické receptory kostních buněk a buněk 
v ledvinových tubulech. 

Hladina aktivního PTH je nepřímo úměrná koncentraci vápníku v krvi. Při zvýšené hladině Ca2+ 
v krvi je hladina aktivního PTH nízká a je zvýšené vylučování vápníku ledvinami do moče 
a snížené jeho vstřebávání ve střevě. Při snížené hladině vápníku v krvi je hladina aktivního PTH 
zvýšena. Zvýšené hladiny PTH také podporují odbourávání kostí a tím urychlují jejich stárnutí. 
Hladina PTH nepřímo koreluj s hladinou vitaminu D v krvi, tj. čím je hladina vitaminu D v krvi 
nižší, tím je hladina PTH vyšší. To se projevuje zejména v zimních měsících, kdy v našich 
podmínkách je málo slunečního záření, hladina vitaminu D v krvi klesá, zvyšuje se hladina PTH 
(viz graf 1) a následně se zvyšuje i odbourávání vápníku z kostí. Proto je potřeba v zimních 
měsících dbát o dostatečný příjem vitaminu D potravou nebo potravinovým doplňkem (cca 400-800 
IU na den) (Present Knowledge in Nutrition 2006). 
 

Úkolem PTH je : (Norman, Litwack 1987). 
zvýšit hladinu Ca v krvi (včetně odbouráváním z kostí); 
� zvýšit vylučování fosfátů močí; 
� zvýšit vylučování hydroxyprolin-obsahujících peptidů (z odbourávané kosti); 
� snížit vylučování/exkreci vápníku močí; 
� zvýšit rozsah osteoklastické a osteocystické osteolysy v kostech (resorpci a remodeling) 
� zvýšit hydroxylaci 25-OH-D na 1,25-(OH)2D v ledvinách, který zvyšuje vstřebání vápníku.. 

 

Působení PTH je komplexní. V první fázi (během několika minut) nastává mobilizace minerálů 
(vápníku a fosfátů). Druhý pomalejší vliv je na aktivitu kostních buněk. Věří se, že zvyšuje velikost 
a počet osteoklastů (kost-resorbujících buněk). To naruší rovnováhu mezi osteoblasty a osteoklasty 
a zvýší rychlost remodelace kosti. Také se zvyšuje odbourávání kostní matrix a tím se zvyšuje 
i hladina hydroxyprolinu v moči. Účinkem na ledviny stimuluje PTH vylučování fosfátů a zvyšuje 
zpětné vstřebání vápníku (v proximálních tubulech). Zvyšuje také vylučování draslíku, sodíku, 
bikarbonátu, aminokyselin a snižuje vylučování amoniaku a vápníku (Na/Ca výměnný mechanismus).. 
Specifické receptory pro PTH byly identifikovány v ledvinách, ne v kosti. Snížení koncentrace 
extracelulárního sodíku (v séru a tělních tekutinách) chrání proti PTH stimulované 
resorpci/odbourávání vápníku z kostí (Norman, Litwack 1987). 
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Graf 1. Vztah mezi koncentrací vitaminu D a parathormonu v průběhu roku (Present Knowledge in 
Nutrition 2006). 

 
3.2. Kalcitonin (CT) 
 

Kalcitonin je jeden z hormonů, který se rovněž podílí v těle na hospodaření s vápníkem, ale 
kalcitonin působí opačně než PTH. Při zvýšení hladiny vápníku v krvi, kalcitonin primárně jeho 
hladinu snižuje. Váže se na receptory pro CT na osteoklasty a inhibuje odbourávání vápníku z kostí. 
Také stimuluje vylučování vápníku a fosfátů močí a inhibuje sekreci parathormonu (PTH), který 
aktivuje kalcitriol (tab. 1). Snižuje se vstřebání vápníku z potravy a snižuje mobilizace vápníku 
a fosfátů z kostí, ale nezvyšuje se ukládání vápníku do kostí. Protože snížení nadměrné hladiny 
vápníku v krvi musí proběhnou poměrně rychle. Vazba vápníku do kostí ve formě precipitátu 
fosfátu vápenatého na kostní matrix je nefyziologická. Po normalizaci hladiny vápníku v krvi je 
inhibováno/zastaveno uvolňování kalcitoninu (zpětnou regulací). Podání kalcitoninu při normální 
hladině vápníku v krvi působí hypokalcemii a hypofosfatemii (hypo = nedostatek). Kalcitonin 
současně také snižuje hladinu fosfátů a hořčíku zabudováním do kostí. Kalcitonin působí 
i analgeticky (tlumí bolest), čeho se využívá při zlomeninách vzniklých vlivem osteoporosy. 

Kalcitonin je polypeptid z 32 aminokyselin sekretován u savců specializovanými buňkami C ve 
štítné žláze (thyroidea), příštítných tělískách (parathyroidea), ale také v menším množství mimo 
štítnou žlázu, např. v thymu. Kalcitonin stimuluje adenylátcyklasovou aktivitu (působí při přenosu 
signálů v buňkách) v kostních i ledvinových buňkách. Kalcitonin je sekretován v odpověď na 
zvýšenou hladinu ionizovaného vápníku. Sekrece kalcitoninu následuje krátce po požití velkých 
dávek vápníku (nad 400 mg, tj. cca 350 ml mléka) a jeho působením je zvýšená hladina vápníku 
v krvi normalizována. Kalcitonin také chrání mláďata savců proti hyperkalcemii po vypití většího 
množství mateřského mléka. Hladiny kalcitoninu jsou zvýšené během těhotenství a laktace. Je-li 
v krvi mnoho vápníku, může se ukládat v tepnách (urychlovat aterosklerosu), v kloubech, vazech a 
poškozovat a usmrcovat svalové buňky. 
 



Doc. P. Stratil, 2016 15 

Tabulka 1: Vztahy mezi hladinami vápníku, parathormonu (PTH) a kalcitoninu (CT) 
 
Hladina Ca v séru ↑ ⇒ PTH  ↓: → vylučování Ca ledvinami ↑ 
         →  odbourávání kostí - neovlivněno 
          →  tvorba kalcitriolu – neovlivněna 
        CT ↑:   →  vylučování Ca ledvinami ↑ 
                               →  ukládání vápníku do kostí 
  
Hladina Ca v séru ↓ ⇒ PTH  ↑:  →  vylučování Ca ledvinami ↓ 

→  odbourávání kostí ↑(Ca i organické hmoty a vylučování P     
      močí↑ 

        →  tvorba kalcitriolu ↑ ⇒ vstřebání Ca z potravy↑ 
   CT ↓:  →  vylučování Ca ledvinami ↓ 

        →  vliv na kost žádný 
↑ - zvýšená/í hladina/y, ↓ - snížená/í hladina/y 

 
3.3. Osteokalcin 
 
    Osteokalcin je po kolagenu I nejhojnější polypeptid v kostech a je tvořen 49 aminokyselinami. Je 
produkován výhradně osteoblasty a podílí se na výstavbě a mineralizaci kostí. Pro jeho funkci je 
důležitá γ-karboxylace glutámové kyseliny v jeho peptidovém řetězci. Je k tomu potřebný vitamin 
K (obdobně jako pro srážení krve). Tato třetí karboxylová skupina v glutámové kyselině je 
významná pro afinitu k hydroxyapatitu. Osteokalcin reguluje mineralizaci obnovující se kostní 
tkáně a řídí potřebnou rovnováhu mezi osteoblasty a osteoklasty, tedy proces tvorby a odbourávání 
kostní hmoty. Bylo pozorováno, že vysoké sérové koncentrace osteokalcinu relativně velmi dobře 
korelují s nárůstem hustoty kostního minerálu (BMD). 
Osteokalcin působí také jako hormon. Působí na beta-buňky slinivky břišní, aby uvolňovaly více inzulinu. 
Ukázalo se, že osteokalcin kontroluje hladinu krevní glukosy a ukládání tuku, a nejen zvyšuje citlivost na 
inzulin, ale zdá se, že také zvyšuje produkci inzulinu ve slinivce. Nízké hladiny osteokalcinu jsou asociované 
s inzulinovou rezistencí, vývojem diabetu a vznikem metabolického syndromu inzulinové rezistence. 
Osteokalcin ovlivňuje tukové buňky k uvolňování hormonu adiponectinu, který zvyšuje citlivost k inzulinu. 
Bylo prokázáno, že hormon leptin, produkt tukových buněk, kontroluje hmotu kostí. Osteokalcin také může 
zvyšovat syntézu testosteronu, který zvyšuje kvalitu kostí. 

 V provedeném pokusu myši s vysokou hladinou osteokalcinu nepřibíraly na váze a nevyvinuly diabetes 
typu 2.i když konzumovaly stravu bohatou na tuk. Když měly myši nízkou hladinu osteokalcinu, staly se 
obézní a vyvinul se u nich diabetes. Bylo prokázáno, že také lidé s diabetem mají nízkou hladinu 
osteokalcinu. 

U lidí jsou obvyklé souvislosti mezi hladinou osteokalcinu, produkcí a účinkem inzulinu, ukládáním tuku, 
vývojem diabetu, kvalitou kostí a intenzitou fyzické aktivity (vzájemně se ovlivňují).. Fyzická aktivita může 
zvyšovat hmotu kostí a tím zvyšovat hladinu osteokalcinu a tím lepší kvalitu kostí i regulaci hladiny inzulinu 
a jeho lepší účinnost a lepší regulaci hladiny glukosy. 

 
3.4. Vitamin D  
 

Vitamin D - cholekalciferol (neaktivní forma), kalcitriol (aktivní forma) je kritickou živinou pro 
optimální zdraví kostí, protože ovlivňuje vstřebání a využití vápníku a fosfátů z potravy. Udržuje 
hladinu vápníku v krvi zvýšením vstřebání vápníku (i fosfátů) ve střevě (hlavní účinek) a snížením 
jeho vylučování močí. Tyto děje jsou řízeny parathormonem (PTH), který řídí tvorbu množství 
aktivního vitaminu D kalcitriolu  (1,25-dihydrxycholekalciferol zvýšením aktivity enzymu α-
hydroxylasy (tab. 2). Ve střevních buňkách vitamin D stimuluje syntézu proteinu kalbindinu, který 
váže vápník a přenáší ho přes bazální membránu střevních epiteliálních buněk do krve (vápníkový 
transportér). Vitamin D také působí na kosti. Podporuje mineralizaci kostní matrix, ale stimuluje 
i resorpci kosti. Účinkem na ledviny snižuje vylučování vápníku a fosfátů močí, tj. stimuluje jejich 
zpětné vstřebání (reabsorpci) v ledvinových tubulech. Při deficitu vápníku a fosfátů mobilizuje 
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vitamin D vápník z kostí zvýšením resorpce kostí. Kalcitriol stimuluje aktivitu osteoklastů a zvyšuje 
regulované odumírání (apoptózu) osteoblastů a tím zvyšuje odbourávání vápníku z kostí.  

 Hypovitaminosa D/nedostatek vitaminu D je dnes hlavní celosvětový problém. Hlavním zdrojem 
vitaminu D pro člověka je jeho tvorba v kůži působením slunečního záření (asi z 80 %) a zčásti 
některé živočišné potraviny (mléko, vejce). U starších lidí je méně efektivní syntéza vitaminu D 
v kůži a vstřebání ve střevě (u 70ti letého člověka je jen třetinové ve srovnání s 25ti letým). Příjem 
vitaminu D potravinovým doplňkem u starších lidí spolu s vápníkem chrání proti ztrátě kostní 
hmoty a zlepšuje zdraví kostí. (Palacios 2006).. 

Když hladina vápníku v krvi klesá, může tělo odpovědět dvěma hlavními biochemickými ději 
k její normalizaci. Parathormon zvýší přeměnu vitaminu D v ledvinách na aktivní formu, která pak 
1) v ledvinových tubulech zvyšuje zpětnou resorpci vápníku a tím jeho snížené vylučování močí, 2) 
krví putuje do sliznice tenkého střeva a zvyšuje vstřebávání vápníku z potravy.  

Vitamin D se také účastní tvorby osteokalcinu, nízkomolekulární nekolagenní bílkoviny 
organické části kostní matrice. Významnou měrou podporuje i kalcifikaci kostí, a to vytvářením a 
ukládáním minerálních krystalů do kostní hmoty. Nedostatek vitaminu D se projeví ve zhoršení 
mineralizace kostí. V zimních měsících je hladina vitaminu D vlivem nedostatku slunečního záření 
obvykle snížena, což působí zvýšení hladiny parathormonu v krvi, který pak zvyšuje odbourávání 
vápníku z kostí (Present Knowledge in Nutrition 2006).  

U 7 postmenopauzálních žen (malý soubor) s osteoporosou, léčených po dva roky, 
konzumujících 1g vápníku a 400 IU vitaminu D vymizel deficit kosterního vápníku u všech 
pacientů (Burnell et al., 1986).  

Metabolismus vitaminu D je poněkud složitý. Vitamin D (provitamin cholekalciferol, neaktivní) je u 
člověka vytvářen působením slunečního záření (do 40 stupňů severní šířky a pokud se pravidelně pohybuje 
venku). Předpokládá se, že 10 minut slunečního záření na obličej a ruce vytvoří denní potřebu vitaminu D. 
Působením UV záření o vlnové délce 280-320 nm v buňkách pokožky z 7-dehydrocholesterolu (ten vzniká 
v organismu při biosyntéze cholesterolu z lanosterolu spolu s mnoha jinými deriváty) vzniká provitamin D3, 

který spontánně isomeruje na cholekalciferol. Cholekalciferol se váže v krvi na specifický protein (vitamin 
D-binding protein) a je transportován do jater, kde je nezávisle na jeho potřebě hydroxylován do polohy 25. 
Vzniká 25-hydroxycholekalciferol (25-OH-D). Ten je pak v závislosti na jeho potřebě transportován do 
ledvin, kde je v mitochondriích buněk v kůře ledvin hydroxylován do polohy 1 na aktivní 1,25-
dihydroxycholekalciferol (1,25-(OH)2-D, kalcitriol). Transport do ledvin a druhá hydroxylace je řízena 
parathormonem (PTH). PTH je vytvářen v příštítných tělískách (parathyroidea) v závislosti na hladině 
vápníku v krvi. Proto lidé se zdegenerovanými játry nebo ledvinami nejsou schopny vytvářet aktivní formu 
vitaminu D a to ani z prodávané lékové formy vitaminu D ergokalciferolu. Lékaři mají dnes pro léčebné 
účely těchto lidí k dispozici aktivní kalcitriol. 

 Aktivní 1,25-(OH)2D je stimulant pro tvorbu 24,25-(OH)2D. Oba tyto metabolity modulují/ovlivňují nebo 
redukují sekreci PTH. Také jiné modulátory (estrogeny, androgeny, růstový hormon, prolaktin a inzulin) 
mohou ovlivnit tvorbu 1,25-(OH)2D v ledvinách. V těle člověka bylo identifikováno 30 metabolitů vitaminu 
D. Receptory pro vitamin D byly nalezeny v 28 tkáních, včetně střevní sliznice, ledvinách a kostech. 
Receptory pro 1,25-(OH)2-D byly nalezeny na promonocytech, monocytech a aktivovaných B a T 
lymfocytech. Základní biologický efekt 1,25-(OH)2D v kosti je stimulovat diferenciaci buněk v linii 
promonocyt → makrofág → osteoklast a tím zvýšit resorpční kapacitu vápníku kosti. 

Působením nadměrného slunění nevznikne nadprodukce (hypervitaminosa) vitaminu D. Jeho produkce 
v těle je zpětně kontrolována vzniklým vitaminem D. Dalším zdrojem vitaminu D (neaktivního 25-OH-D) 
jsou některé živočišné potraviny, jako mléko a mléčné produkty, vejce a játra. Nadměrný příjem Vitaminu D 
může být jen potravinovým doplňkem vitaminu D nebo větší konzumací jater některých zvířat Nadměrný 
příjem vitaminu D působí ukládání vápníku v měkkých tkáních a ledvinách, deformaci kostí, vývoj 
aterosklerosy, svalové křeče a fibromyalgie. V rostlinných potravinách není vitamin D obsažen a v mase jen 
stopové množství z jeho obsahu ve zbytkové krvi. 

Redukce koncentrace vitaminu D v krvi je obvyklá u starších osob, zejména žen. Příčinou je 
snížená expozice slunci, snížený jeho příjem potravou, snížené vstřebávání živin a snížená přeměna 
prekurzoru vitaminu D na aktivní formu. Snížené vstřebávání vápníku u starých osob je působeno 
hlavně nízkým příjmem vitaminu D a sníženou jeho přeměnou v ledvinách na aktivní formu 
kalcitriol (Schaafsman et al., 1987). Je-li nedostatečné slunění je potřeba doplňovat vitamin D 
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doplňkem (možné koupit v lékárně). V našich podmínkách cca od listopadu do března). Přeměnu 
vitaminu D na aktivní formu usnadňuje dostatečný příjem hořčíku a bóru (viz níže). 

 
Tabulka 2. Fyziologický efekt PTH, vitaminu D a kalcitoninu (Norman, Litwack 1987). 
             PTH  Vitamin D          Kalcitonin 
Střevo:   
Absorpci vápníku ↑(nepřímo) ↑ ↓?  
Absorpci fosfátů ? ↑ ?  
Ledviny: 
Exkreci vápníku ↓ ↓ ↑  
Exkreci fosfátů ↑ ↓ ↑  
Exkreci H+ ↓ ? -  
Exkreci draslíku ↑ ? ↑(slabě)  
Exkreci sodíku ↑ ? ↑  
Aktivitu adenylát cyklasy ↑ ? ↑  
Kostra: 
Mobilizace vápníku  ↑  ↑ ↓  
Mineralizaci kostní matrix - ↑ -  
Jiné:  
Hladinu vápníku v krvi ↑ ↑ ↓  
Hladinu fosfátu v krvi ↓ - ↓  
Tělesnou hmotnost ? ↑ ?  
↑ - zvyšuje, ↓ - snižuje 

 
Částečným zdrojem vitaminu D je potrava. Hlavní potravinové zdroje (µg/100 g/ml): kravské 

mléko 0,01/0,1, máslo 0,76, játra 0,7-1,1, vejce 1,75, olej z tresčích jater 125-625, sleď 22,6, 
makrela 17,5, losos (konzervovaný) 12,5, sardinky (konzervované) 7,5, tuňák 5,8. Minimální denní 
potřeba činí u dětí 2,5 µg (100 IU), u dospělých 10 µg (400 IU) (mikrogram µg = 0,001 mg, IU = 
international units/mezinárodních jednotek). Nedostatek vitaminu D je naopak běžný u starších 
osob a to proto, že se obvykle málo pohybují na slunci a mají sníženou schopnost tvořit tento 
vitamin. Doporučená denní dávka vitaminu D je v ČR 5 µg (200 IU), pro starší lidi, zejména ženy, 
se doporučuje tuto dávku zvýšit na 10 µg (tj. 400 IU). Příjem by neměl překročit 25 µg (1000 IU) 
na den.  
 
3.5. Estrogeny  
 

Pohlavní hormony estrogeny a androgeny mají na obnovu kosti pozitivní vliv. Působí základní 
rozdíl v růstu kostry žen a mužů. K rozvoji osteoporosy dochází u žen obvykle po přechodu, kdy 
vaječníky přestávají syntetizovat estrogeny. U mužů bývá pokles produkce pohlavního hormonu 
testosteronu pozvolnější a u mnoha mužů zůstává na určité výši po celý život. Proto muži netrpí 
osteoporosou tak často. U dívek a žen trpících mentální anorexií dochází k poklesu tvorby 
estrogenů a k onemocnění osteoporosou, obvykle i před přechodem/klimakteriem. 

Estrogeny jsou multifunkční pohlavní hormony a jedna z jejich funkcí je účinek na kosti. Zatím co 
hormony parathormon, kalcitonin a kalcitriol ovlivňují cirkulaci vápníku z kostí a do kostí, estrogenový 
systém brzdí a minimalizují odbourávání kostí. Estrogeny zvláště chrání osteoblasty proti apoptóze 
(regulované smrti), protože osteoblasty jsou citlivější na proces stárnutí než osteoklasty (Eriksen et al., 
1997). Estrogeny inhibují aktivitu a počet osteoblastů a tím vtok vápníku do kostí, ale také inhibují 
odbourávání vápníku z kostí. Tak estrogeny chrání kosti proti nadměrnému obratu kostní tkáně.  

 Charakteristický vliv estrogenů na kostru je inhibice růstu dlouhých kostí (Bryant et al., 1999), což 
působí obvyklý nižší vzrůst žen. Při léčebném podání estrogenu se zvyšuje tok vápníku do kosti, ale jen po 
dobu prvních 6 dnů podávání (Qu et al, 1998). Vyšší riziko osteoporosy u žen než u mužů je působeno 
měsíční fluktuací hladin estrogenu a parathormonu, bez ohledu na menopauzu a množství konzumovaného 
mléka. Když je hladina estrogenu nejnižší, je hladina PTH nejvyšší a zvyšuje odbourávání vápníku z kostí 
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(Zittermann et al., 2000). U žen je tak v průběhu celého života rychlejší biologický obrat kostní tkáně. 
Estrogeny, gestageny a androgeny značně zvyšují aktivitu 1α-hydroxylasy, která syntetizuje aktivní formu 
vitaminu D (1,25-(OH)2D). Při léčbě osteoporosy estrogenovou substitucí/doplněním u postmenopausálních 
žen je však zvýšené riziko onemocnění žlučníku, vzniku vysokého krevního tlaku, tvorby krevních sraženin, 
abnormálního vaginálního krvácení, vzniku rakoviny dělohy, prsu, srdečního infarktu a mozkové mrtvice. 
Proto je potřeba dbát na pravidelné prohlídky u gynekologa (Present Knowledge in Nutrition 2006). Navíc 
suplementace/podávání estrogenu nemusí být na zlepšení osteoporosy účinná.  

Účinek estrogenu na zvýšení incidence rakoviny dělohy se zvyšuje s dávkou. Ústy přijímaný 17-β-estradiol je 
v trávící soustavě převážně přeměňován na estron. Musí být proto podáno velké množství estrogenu, aby se dosáhlo 
klinicky užitečné hladiny 17-β-estradiolu v krvi. Naopak množství endogenně produkovaného 17-β-estradiolu 
pro udržení fyziologické hladiny v séru může být jen 5 % z množství potřebného při příjmu ústy. 
 
3.5.1. Isoflavony 
 

Isoflavony jsou rostlinné polyfenolové sloučeniny, které mají hormonální aktivitu. Patří do 
skupiny fytoestrogenů, tj. přírodních látek, které se váží na estrogenové receptory na povrchu 
membrán živočišných buněk. K fytoestrogenům patří isoflavony, kumestrol, lignany a resveratrol. 
Isoflavony patřící do skupiny přírodních sloučenin flavonoidů. Významné množství isoflavonů 
obsahuje mnoho druhů luštěnin. Že isoflavony mají estrogenovou aktivitu prokazuje skutečnost, že 
jalovice pasoucí se na mladém jeteli (obsahuje hodně isoflavonů) mají problémy se zabřezáváním. 
Nejvýznamnější a nejvíce obsažené jsou deriváty genistein a daidzein (Genistein: 5-OH, 7-OH, 4'-
OH, Daidzein: 7-OH, 4'-OH). Isoflavony se v rostlinných tkáních vyskytují převážně jako 
glykosidy (vázány se sacharidem). Ty se v trávícím traktu štěpí a uvolňuje se isoflavonová část. Po 
příjmu isoflavonů mohou být vysoké koncentrace isoflavonů detekovány v mléčné žláze žen 
a v prostatě mužů, což ukazuje, že se v těchto orgánech specificky váží (asi na estrogenové 
receptory). Isoflavony mají významný příznivý vliv na zdraví kostí. Zvyšují obsah minerálů v kosti, 
působí zvýšení sérové koncentrace kostní alkalické fosfatasy a osteokalcinu. Studie ukazují, že 
isoflavony výrazně zvyšují minerální hustotu kostí. Jednoroční studie u 30 postmenopausálních žen 
mezi 45-57 lety, kterým byl podáván genistein v dávce 54 mg/den vedlo k významnému snížení 
resorpce kostí a zvyšovalo tvorbu kostí (Morabito et al. 2002).  

Nedávná studie Pan Wei ukázala, že suplementace sojových isoflavonů významně zvyšovala 
denzitu kosti u postmenopausálních žen. Isoflavony také příznivě ovlivňují menopausalní 
symptomy u žen. Mají i antioxidační účinek, čím chrání proti srdečně-cévním onemocnění.  

Fytoestrogeny jsou obsaženy ve vikvovitých rostlinách (Psoralea corylifolia), sóji (Glycine max L.), 
fazolích (Phaseolus vulgaris L.), v klíčcích manga (Vigna radiata L), vigně (Vigna unguiculata L), v květu 
a klíčkách červeného jetele (Trifolium pratense L.), arašídech a v chmelu. 
Sója je bohatá na obsah isoflavonů genisteinu, daidzeinu a glyciteinu.(cca 200 mg /100g) 
Obsah isoflavonů v některých sojových potravinách (mg/100 g): sojové boby suché nevařené 200, sojová 
mouka  200, texturovaná sojová bílkovina 93, tempech 53, tofu 35, naklíčená sója 41, sojové mléko 9. 
Červený jetel - hlavními isoflavony jsou formononetin a biochanin A, obsahuje i genistein a daidzein. 
Biochanin A a formononetin jsou v organismu rychle demethylovány na genistein a daidzein. 
Vojt ěška obsahuje kumestrol, nejdůležitější z kumestanů. 
Celozrnné potraviny jsou zdrojem lignanů. 
Vinná réva zejména slupky bobulí jsou zdrojem resveratrolu (stilben). 
Byliny s estrogenovou aktivitou a historicky dlouho používané k léčbě různých ženských problémů: 
Angelica sinensis, lékořice (Glycyrrhiza glabra), Aletris farinosa, Cimicifuga racemosa, fenykl (Foeniculum 
vulgare) a Helonias opulus" 
 

3.6. Progesteron 
  

Při klinických testech bylo zjištěno, že ne estrogen, ale progesteron je obzvláště účinný při zvrácení 
osteoporosy. Zvýšení kostní density žen nad 70 roků bylo stejné jako u žen pod 70 roků.  
(Seifert-Klauss, Prior,  2010) 

Progesteron je steroidní pohlavní hormon u žen. Je tvořen především ve žlutém tělísku vaječníků.. 
V období těhotenství je progesteron produkován též placentou. Dále je tělem vytvářen v malé míře i v kůře 
nadledvinek a u mužů ve varlatech. V období klimakteria produkce progesteronu klesá.  
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3.7. Růstové faktory 
 
Při regulacích metabolických dějů v buňkách se zúčastňuje celá řada různých regulačních molekul. 
V regulaci metabolismu kostních buněk se nejvíce uplatňují růstové faktory: 
� růstový hormon (Growth hormon, GH);  
� inzulinu podobný růstový faktor 1 (Inzulin-like Growth Factor-1, IGF-1); 
� fibroblastový růstový faktor (Fibroblast Growth Factor, FGF).  

IGF-1 je účinný růstový faktor pro osteoblasty. Zvyšuje resorpci kostí a indukuje apoptosu osteoblastů 
(Kawakami et al. 1998). Zvyšuje zachytávání vápníku osteoblasty což zvyšuje jejich apoptosu. FGF hrají 
kritickou roli při růstu kostí. Nadprodukce FGF-2 zvyšuje apoptosu osteoblastů (Mansukhani et al. 2000). 
 
3.8.Glukokortikoidy  
 

Kortikoidy jsou často používány pro léčbu autoimunních onemocnění a k potlačení nežádoucích 
zánětů. Glukokortikoidy jsou nejčastější příčinou vzniku sekundární osteoporosy (nezpůsobené 
přirozenými faktory, jako vysoký věk, pohlaví atd.). Ztráta kostí může být rychlá především u dětí, 
mladých lidí a starších 50 let. Krátkodobé lokální užívání kortikosteroidů nejspíše nemá na kost 
škodlivý vliv. Škodlivý efekt kortikosteroidů ovlivňuje především dávka léků a délka léčby, která 
by měla být co nejkratší (Sewerynek, Stuss, 2012). 
 
4. Fyzická aktivita 
 

Přiměřený pohyb je jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující celkové zdraví včetně kostí. 
Při nedostatku pohybu ochabují a tuční svaly, řídnou kostí, degenerují chrupavky, šlachy a vazy, 
slábne srdce, slábnou cévy, jsou málo prokrvovány ledviny a tím je zhoršené vylučování odpadních 
metabolitů. Jsou také málo prokrvovány žlázy s vnitřní sekrecí a tím je zhoršená produkce hormonů 
(tělesná aktivita zvyšuje hladinu hormonů), je zhoršena funkce lymfatického systému, zpomaleno 
vylučování trávících šťáv a zpomalena střevní peristaltika a tím zhoršené trávení a vylučování atd. 
Pro udržování i zlepšení kvality kostí je nejúčinnější silové zatěžování kostí (proti gravitaci nebo 
tahu pružiny). Ztráta kostní hmoty při imobilizaci na lůžku a u kosmonautů je obdobná. 

Kosti (jejich pevnost a částečně i velikost) se musí nejen přizpůsobovat růstu těla při vývoji 
v dětském věku a v době dospívání, ale i u dospělých zatěžování kostí a to jak zvyšováním tělesné 
hmotnosti, tak i zatěžování fyzickou aktivitou. Při dlouhodobé nepohyblivosti dochází 
k osteoporose několikanásobně rychleji. Typickým příkladem mohou být kosmonauti, kteří mají 
vědecky sestavenou optimální stravu i pro zdraví kostí, avšak přesto musí pravidelně v kosmické 
lodi cvičit pro udržení přijatelného zdraví kostí. Je prokázáno, že u osob, které zůstaly upoutané na 
lůžko (po úrazu, mozkové mrtvici aj.) se i při sebelepší výživě odbourá 3 % kostní hmoty za měsíc. 
Za rok to činí 36 %, což je stav, při kterém se začínají kosti již bortit. Životní styl mnohých lidí se 
podobá tzv. ležákům. Přejedou autem do práce, sednou ke stolu, kde sedí prakticky 8 hodin, pak 
přejedou (obvykle k večeru) autem domů, něco pojí a sednou k televizi (někteří k počítači) do doby 
než jdou spát. Tak plyne většina jejich dnů. Bylo zjištěno, že zatěžování kostí zlepšuje jejich stav 
a mineralizaci i u 70-letých žen. Při nedostatečném zatěžování kostí se nedostatečně vytváří 
organická kostní tkáň, vzniká řídká kostní tkáň s velkými dutinami, vápník se nemá kam ukládat 
a kost je celkově slabá a křehká. Nedostatečné zatěžování kostí tedy není možné nahradit velkým 
příjmem vápníku, jak se mnozí lidé snaží aplikovat. Hmota kostí a svalů vykazuje paralelní vývoj 
během růstu a paralelní odbouráváni (involuci) s věkem. Ztráta kostí působená poklesem produkce 
estrogenů je nezávislá na ztrátě svalů. Pravidelné zatěžování kostí zvyšuje i tvorbu osteokalcinu, 
jehož zvyšování hladiny má velmi pozitivní vliv na celkové zdraví. 
   Druh pohybu není potřeba nějak blíže specifikovat. Může to být jakákoli přiměřená avšak 
dostatečná fyzická zátěž. Nejlepší pohyb je nějaká smysluplná fyzická práce. Takový typ pohybu 
obvykle zatěžuje více svalů a kostí současně a působí příznivě i na psychiku. Není-li možná práce, 
mohou posloužit různé aktivity, jako procházky, plavání, běh, chůze či jízda na kole, různá cvičení 
apod. Fyzický trénink, dokonce s nízkou frekvencí (30-60 minut/den), 2 až 3krát týdně může 
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zabránit ztrátě kostní hmoty s věkem a zvýšit kostní hmotu dokonce i velmi starých lidí. Silové 
zatěžování je však nejúčinnější. Stačí si k tomu pořídit dvě činky 5-10 kg.  
 
5. Vliv výživy na zdraví kostí  
 

Strava člověka dodává tělu potřebné živiny pro obnovu a funkci všech buněk tkání a orgánů 
včetně pro obnovu kostí. Živiny dodávané potravou lze rozdělit do šesti hlavních skupin a to na 
bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerální látky a ochranné látky. Živiny potřebné pro tvorbu, 
obnovu a udržování zdraví kostí patří do všech uvedených skupin. 

Nedostatečný i nadměrný příjem bílkovin je nepříznivý i pro zdraví kostí. Pro zdraví kostí je 
v těle a kosti syntetizováno mnoho strukturních a funkčních bílkovin, které jsou vytvářeny 
z aminokyselin jejichž zdrojem jsou konzumované bílkoviny. Bílkovina kolagen syntetizovaná 
kostními buňkami je základem organické složky kostí.  
Polynenasycené mastné kyseliny jsou důležité pro tvorbu buněčných membrán, tedy i kostních 
osteoblastů, osteoklastů a osteocytů.  
Sacharidy jsou součástí proteoglykanů, které jsou součástí organické složky kosti. 
Z minerálních látek jsou nejvýznamnější pro zdraví kostí: vápník, hořčík, fosfáty, síra, zinek, 
železo, měď, mangan, křemík, bór, molybden, selen, fluor a kobalt. 
Z vitaminů jsou nejvýznamnější: vitamin C, D, A, E, K, a všechny vitaminy skupiny B, zejména 
však riboflavin (B2), pyridoxin (B6) a kyselina pantotenová. 
Ochranné látky, zejména skupina polyfenolových látek chrání tkáně proti celé řadě reaktivních 
kyslíkových radikálů a reaktivních molekul, které vznikají při běžném metabolismu buněk. Jsou 
také produkovány pro funkci určitými bílými krvinkami, zejména monocyty a makrofágy 
k likvidaci mikroorganismů a při chronických zánětech (i v chrupavkách a kostech). 
 
5.1. Bílkoviny 
 

Nepříznivý pro zdraví kostí jest nedostatečný i nadměrný konzum bílkovin. Pro zdraví kostí je 
optimální základní fyziologická denní potřeba bílkovin, která činí u dospělých přibližně 1 g (tzv. na 
talíři) na kg normální ideální tělesné hmotnosti (tj. tabulkové hmotnosti podle výšky a věku, pro 
ženy obvykle 60 kg a pro muže 70 kg.). Potřeba bílkovin se nezvyšuje s nadváhou. Při větší fyzické 
zátěží se potřeba bílkovin zvyšuje maximálně o 25 %, tj. na 1,25 g/kg tělesné hmotnosti. Při 
vysokém příjmu bílkovin potravou dochází ke zvýšenému vylučování vápníku močí (Kerstetter, 
Allen 1994). Bylo zjištěno, že zvýšení obsahu bílkovin v potravě s přirozených zdrojů o 20 g na den 
zvýšilo vylučování vápníku močí o 20 mg/den (Schaafsman et al., 1987). Mnoho bílkovin v potravě 
může být jedna z příčin vývoje osteoporosy (Science 1986). Ve studii u mladých žen s různým 
konzumovaným množstvím bílkovin bylo zjištěno, že vysoký příjem bílkovin (2,1 g/kg tělesné 
hmotnosti a den, tj. dvojnásobek denní potřeby) zvyšoval vylučování vápníku močí 
a odbourávání/resorpci kostí. Nízký příjem bílkovin (0,7g/kg tělesné hmotnosti) snižoval vstřebání 
vápníku a zvyšoval hladinu parathormonu. Střední příjem bílkovin (1 g/kg tělesné hmotnosti) 
nepůsobil žádnou změnu těchto faktorů. (Kerstetter et al., 1999). Nedostatek bílkovin, jak u dětí, 
tak u dospívající mládeže, vede k tomu, že nelze dosáhnout maxima vzrůstového potenciálu a 
hustoty kostní hmoty. Nedostatek bílkovin v pozdějším věku vede také k rychlejšímu odbourávání 
kostní hmoty.     

Velký příjem bílkovin zvyšuje produkci kyselin v krvi, které pak tělo neutralizuje vápníkem, 
který je zčásti získáván i odbouráváním z kostí. Prevalence fraktur je úměrná konzumu živočišných 
bílkovin. Zdá se, že živočišné bílkoviny (zejména z masa, ale i z mléčných produktů) působí vyšší 
odbourávání vápníku z kostí než rostlinné (Feskanich et al. 1997). Američané mají největší výskyt 
osteoporosy na světě i když mají vysoký příjem mléčných produktů. Jeto zřejmě působeno velkým 
příjmem soli a nízkou fyziskou aktivitou. Americký sýr obsahuje velké množství soli. Je-li vysoký 
příjem bílkovin sójových, může být pozitivní vápníková bilance udržena příjmem pouze 450 mg 
vápníku na den. 
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5.2. Minerální látky 
 
5.2.1. Vápník (Ca2+) 
   

Zdraví kostí a vznik osteoporosy jsou obvykle spojovány především s vápníkem. Vápník má 
poměrně složitý biochemický metabolismus (obr. 6). Obecně je rozšířena představa mezi lékaři i 
lidmi (přejímají názory od lékařů), že dostatečný konzum potravin bohatých na vápník, tj. 
především mléka a mléčných výrobků je důležitý pro vývoj a zdraví kostí a je prevencí vzniku 
osteoporosy i potřebný pro její případnou léčbu. To je velké zjednodušení problému a v podstatě 
velká nepravda. Pro vápník platí, že je jen jeden z mnoha faktorů ovlivňujících zdraví kostí a jeho 
potřeba se významně mění v závislosti na složení potravy. Při příjmu základního potřebného 
množství vápníku pak jeho vyšší příjem již nic nezlepšuje, naopak může problém kostí zhoršovat. 
Příčin osteoporosy je mnohem více než nedostatek vápníku. Je to komplex zahrnující hormonální 
vlivy, životní styl, výživu a environmentální faktory. Není jen rozhodující kolik je konzumováno 
vápníku, ale také kolik se z něj vstřebá a jak je bráněno jeho odbourávání z kostí. Státy s největší 
incidencí osteoporosy, jako Spojené státy, Anglie a Švédsko konzumují nejvíce mléka. Čína 
a Japonsko, kde lidé konzumují mnohem méně mléčných produktů, mají nízkou incidenci 
osteoporosy (Nutrition Action Health Letter, June, 1993).  

Je prokázáno, že sebevětší konzum vápníku vývoj osteoporosy nezastaví, pouze zpomalí. Vápník 
je pro zdraví kostí důležitý, ale jen do určitého množství. Metabolický obrat vápníku u dospělých je 
pouze 150-200 mg na den, což je potřebné vstřebané množství. Není rozhodující zkonzumované 
množství vápníku, ale množství, které se vstřebá do krve a pak to zda je využitý pro ukládání do 
kostí. Potřeba vápníku významně závisí na složení stravy, protože určité složky stravy významně 
ovlivňují jeho vstřebávané množství a tím pak i jeho potřebný příjem potravou. 

Vápník spolu s fosforem (ve fosfátech) jsou nejhojnější minerály v lidském těle. Vápník tvoří 
konstantně 39 % z celkové hmotnosti kostí. V těle dospělé ženy je průměrně 920-1000 mg a muže 
1200 mg vápníku, z toho je 99 % v kostech jako hydroxyfosforečnan vápenatý - hydroxyapatit 
[složení Ca10(PO4)6(OH)2]. Hydroxyapatit je vázán na bílkoviny osteokalcin a osteonektin. 
Zbývající jedno procento je v krvi a v buňkách tkání. V krevním séru je 50 % vápníku ve volné 
ionizované formě. Většina ostatního vápníku je vázána na krevní bílkovinu albumin, něco na 
globulin a méně než 10 % na fosfát, citrát a jiné anionty. Koncentrace vápníku v buňkách je 10.000-
krát nižší než vně buněk. Koncentrace vápníku v krvi i v buňkách je regulována ve velmi úzkém 
rozmezí. Obsah vápníku v krevním séru se obměňuje 40-50x za den. Koncentrace extracelulárního 
vápníku (v krvi a mezibuněčných tekutinách) je citlivě vnímána vápníkovými receptorovými 
molekulami na povrchu buněk mnoha tkání, zejména parathyroidei, buněk thyroidei produkujících 
kalcitonin, buněk ledvinových tubulů, tenkého střeva a kostních osteoblastů. Změna koncentrace 
vápníku v buňce aktivuje velkou řadu specifických buněčných odpovědí. Např. se účastní na 
svalové kontrakci, přenosu nervových vzruchů, uvolnění hormonů, uvolnění neurotransmiterů, 
vidění, metabolismu glykogenu, srážení krve, mezibuněčné adhesi, struktuře membrán, diferenciaci 
a proliferaci buněk a jako enzymový kofaktor aktivity některých enzymů (amylasy, trypsinogenu, 
lipasy a ATPasy). 

Koncentrace vápníku v krvi je téměř neměnná (2,5 mmol/l = 100 mg/l), udržovaná 
hormonálními regulačními mechanismy a nezávisí na konzumovaném množství vápníku potravou. 
Na regulaci hladiny vápníku v krvi se podílí dva základní hormony parathormon a kalcitonin, které 
působí na střevo, ledviny a kost (viz výše). Kost je centrální orgán v metabolismu vápníku a působí 
jako rezervoár vápníku a fosfátů. Poklesne-li koncentrace vápníku v krvi z nějaké příčiny pod 
určitou hodnotu, dochází ke křeči/spasma svalů. 

 
5.2.1.1. Vstřebávání a vylučování vápníku 
 

Vápník z potravy se v tenkém střevě vstřebává dvěma způsoby a to regulovaným aktivním 
transportem, je-li konzumováno menší množství vápníku (do 400 mg v jednom jídle) a nebo 
neregulovanou pasivní difuzí, je-li zkonzumováno jeho velké množství (nad 400 mg v jednom 
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jídle). Z jednoho jídla se vstřebá maximálně 500 mg. Zatím co při vstřebávání vápníku aktivním 
transportem se vstřebává optimální množství vápníku, je vstřebávání vápníku difuzí při jeho větším 
příjmu pro tělo nevýhodné, protože se vstřebá do krve v nadbytečném množství, které musí být zase 
vyloučeno močí pomocí aktivování kalcitoninového regulačního systému. Potenciál aktivního 
transportu se zvyšuje při rostoucích nárocích organismu na vápník, tj. hlavně u dětí, adolescentů 
a těhotných žen. Jeho potenciál naopak klesá při nedostatku vitaminu D a u starších žen po 
menopauze. Vstřebávání vápníku je efektivnější, je-li rozděleno na více dávek. Na teoretickou 
potřebu vápníku má největší vliv jeho vstřebávání. Vstřebání vápníku z potravy je v rozmezí 5-40 
% v závislosti na jeho množství v jídle, chemické formě vápníku, složení jídla, nasycenosti 
organismu a koncentraci vitaminu D v krvi. Při příjmu 130 mg vápníku je ve střevě vstřebáno 50 
mg (40 %), při příjmu 500 mg je vstřebáno 125 mg (25 %). Při zvýšeném příjmu vápníku se 
vstřebatelnost snižuje, ale celkové vstřebané množství se zvyšuje. Vstřebání vápníku se zvyšuje ve 
třetím trimestru těhotenství a při laktaci. Zvýšení vstřebání o 10 % snižuje potřebu vápníku z 840 na 
680 mg. Nízkomolekulární soli (např., chlorid, citrát a malát vápenatý) mohou být vstřebány difuzí 
bez účasti vitaminu D (ovšem s rizikem škodlivého nadbytku vápníku v krvi). 

Z analýzy výsledků 526 studií o vstřebání vápníku u žen ve věku 35-60 let vyplývá, že při příjmu 
vápníku 300 mg/den je vstřebáno 60-120 mg, při příjmu 500 mg/den je vstřebáno 100-200 mg a při 
příjmu 1000 mg je vstřebáno 200-300 mg (Heaney et al. 1989). 

Při denním příjmu vápníku dietou 400-1200 mg a jeho vyloučení žlučí a trávícími sekrety do 
střeva 600-700 mg je ve střevě 1000-1900 mg vápníku. Z tohoto množství je ve střevě vstřebáno 
přibližně 700 mg a vyloučeno ve stolici 300-1200 mg. V ledvinových glomerulech se profiltruje 
okolo 10-12 g Ca za den. Z toho je 98-99 % v tubulech vstřebáno zpět (regulovaně) do krve 
aktivním transportem, takže ledvinami se v moči vyloučí jen cca 150 (100-200) mg vápníku za den. 
Toto množství je rozhodující pro určení potřeby vápníku a je označováno jako denní metabolický 
obrat vápníku v těle. V letech, kdy je kostní hustota maximální (plató), bilance vápníku by měla být 
nulová, tj. vstřebané a vylučované množství se rovnat, což je dosaženo při příjmu 500 mg vápníku 
na den. Retence/zadržování vápníku v těle dosahuje maxima +100 mg při příjmu 1000 mg/den 
a pak se už nezvyšuje. Ovšem nadměrné vstřebané množství vápníku se musí vyloučit. Kladná 
bilance ještě neznamená, že vápník se ukládá v kostech. Může se také ukládat v měkkých tkáních, 
žaludku, plících, ledvinách a (milk-alkali syndrom), jako kalcifikace zejména v tepnách, vazech 
a šlachách, což je pro zdraví nepříznivé. Může také vést ke smrti svalových buněk, protože svalové 
buňky mohou kontrahovat/stahovat jen při přesunu vápníku vně svalových buněk, což je obtížné, 
jestliže krev obsahuje mnoho vápníku. 

Při hyperkalcemii vzroste vylučování vápníku močí maximálně na 400-600 mg/den. Zvýšené 
vylučování vápníku je také stimulováno nedostatkem fosfátů, acidosou (velký konzum bílkovin), 
adrenálními steroidy (při stresu) a zvýšeným vylučováním soli (např. při nadměrném solení). Také 
potem může být vylučováno 30-100 mg vápníku /den (Norman, Litwack 1987). 
Při nadměrném vstřebání vápníku nastane jeho zvýšené vylučování ledvinami do moče, ale nezvýší 
se jeho fyziologická vazba do kostí. Protože snížení nadměrné hladiny v krvi musí proběhnou 
poměrně rychle, je jeho vazba do kostí nefyziologická ve formě precipitátu fosfátu vápenatého na 
kostní matrix. Zvýší se tím sice densita kosti, ale ne její kvalita. Strava s vysokým obsahem vápníku 
a fosfátů (u nás obvyklá) působí nadměrnou kalcifikaci kostí a brzdí její fyziologickou obnovu. Ve 
studii, v které bylo sledováno 78 000 zdravotních sester bylo zjištěno, že ty které pily více než 
jednu sklenici (150 ml) mléka na den měli o 45 % větší riziko fraktury kyčelního kloubu. Ve 12 
roků trvající Harvard Nurses´Health Study bylo sledováno 77 761 žen ve věku 34-59 roků. Bylo 
zjištěno, že ženy které konzumovaly většinu vápníku z mléčných produktů měly více zlomenin než 
ženy, které pily mléko vzácně. Tyto údaje nepodporují hypotézu, že konzumace mléka nebo 
mléčných produktů dospělými ženami chrání proti zlomeninám kyčle nebo předloktí (Feskanich, et 
al., 1997). Velký příjem vápníku mléčnými produkty tedy nejenže nezajistí zdravé kosti, ale navíc 
je hlavní příčinou tvorby žlučníkových a ledvinových kamenů a zvyšuje riziko vývoje aterosklerosy 
a s ní spojených srdečně-cévních onemocnění (viz níže). To jsou významné důvody, proč zvažovat 
větší konzum mléčných výrobků. 
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Obrázek 6. Metabolismus vápníku v těle člověka. 
(Bone = kost, blood = krev, intestines = střeva, gland = žláza, kidneys = ledviny, renals = ledvinový, release = 
uvolnění). 

 
Z mléka a mléčných výrobků se vstřebává přibližně 30 % vápníku, o něco méně z některých 

druhů zeleniny, jako např. z květáku, z růžičkové kapusty či z brokolice. Bohaté na vápník jsou také 
luštěniny (tab. 3). Jiné rostlinné zdroje mají sice relativní dostatek vápníku, ale vstřebává se jen 
málo, často jen 5 % (např. špenát, rybíz, angrešt). Také tzv. celozrnné mouky mají vzhledem 
k obsahu kyseliny fytové využitelnost vápníku malou.  
Nadměrný příjem vápníku - Za maximální množství bezpečného příjmu se považuje 2,5 g vápníku 
na den. 
Toxicita vápníku: působí pokles svalového tonusu, zácpu, velký objem moče, nevolnost, nakonec 
zmatenost, koma a smrt.  
 

Tabulka 3. Obsah vápníku a jeho vstřebatelnost v některých potravinách 
      Obsah vápníku    Vstřebání % 
Jedlý podíl  mg ve 100 g j.p. 
Mléko 125 32   
Jogurt 125 32 
Fazol (červená) 16,9 24 
Fazol (bílá)  103 22 
Brokolice 49 61 
Čedar sýr  721 32 
Kapusta 72 49 
Špenát 135 5,1 
Rebarbora 145 8,5 
j.p. = jedlý podíl 
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5.2.1.2. Interakce vápníku s jinými složkami potravy 
 

Některé živiny v potravě významně ovlivňují vstřebání nebo vylučování vápníku. 
Vstřebání vápníku snižuje: 
- Potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové (oxaláty), která vytváří s vápníkem velmi 
nerozpustnou sloučeninu, která se nevstřebá. Ve větším množství je obsahuje špenát, rebarbora, 
rybíz a angrešt (ty se však konzumují poměrně málo). Vstřebatelnost šťavelové kyseliny u špenátu a 
rebarbory činí jen 2-3 %. 
- Potraviny s vysokým obsahem kyseliny fytové (hexafosforečné, soli fytáty, jsou zásobní formou 
fosfátu v semenech). Kyselina fytová váže dvojmocné a trojmocné kovy, včetně vápníku. Vyšší 
obsah fytátů je v celozrnném chlebě a pečivu z celozrnné mouky. Při kynutí těsta se fytáty 
působením kvasinek rozkládají cca z 80 % na kyselinu fosforečnou, která může být vstřebána 
a využita. Fytová kyselina v sóji redukuje vstřebání vápníku o 25 %. To však neznamená, že by 
konzumace celozrnných potravin a jiných semen byla při obvyklém konzumu škodlivá. Čistá 
vláknina (je tvořena oligosacharidy a polysacharidy, bez fytové kys.) vstřebání vápníku 
neovlivňuje.  
- Větší příjem fosfátů a polyfosfáty snižují vstřebání vápníku, protože vytváří s vápníkem 
nerozpustné soli. Příjem fosfátů je u nás o 100 % vyšší (okolo 1700 mg/den) než doporučované 
množství (800 mg/den). Proto nevhodným zdrojem vápníku jsou sýry, do kterých se 
z technologických důvodů přidávají fosfáty a polyfosfáty (soli kyseliny fosforečné). Fosfáty 
a bifosfáty jsou přidávány také do mnohých masných výrobků a na ochucování kokakoly. 
- Větší příjem tuků snižuje výrazně vstřebání vápníku, protože mastné kyseliny obsažené v tucích, 
po jejich uvolnění enzymem lipasou v tenkém střevě, tvoří s vápníkem nerozpustné soli 
(nerozpustná mýdla), která se nevstřebají a jsou vyloučeny stolicí. U nás je průměrně cca dvakrát až 
třikrát vyšší konzum tuků než je optimální příjem. 
- Chronický/dlouhodobý konzum alkoholu snižuje vstřebání vápníku u zvířat i u člověka, působí 
zvýšené vylučování vápníku močí a alkohol a jeho metabolity jsou toxické pro kostní buňky. Větší 
konzum alkoholu je také spojen s nižší hmotou kostí (Schaafsman et al.,1987). 
- Kofein neovlivňuje vstřebávání vápníku ve střevě, ale zvyšuje vylučování vápníku močí a to 
přibližně o 5 mg/den při konzumaci 150 mg kofeinu/den (šálek silnější kávy). Vysoký konzum kávy 
zvyšoval riziko osteoporózy (Schaafsman et al., 1987). 
Laktóza (disacharid, mléčný cukr) konzumovaná s vápníkem stimuluje vstřebávání vápníku 
u experimentálních zvířat i u člověka. Působení je nezávislé na vitaminu D a působí na difuzní 
složku střevního transportního systému. Podobně působí i jiné sacharid a polyoly, ale ty se na rozdíl 
od laktózy vstřebávají rychle a jsou obvykle vstřebány dříve než dosáhnou střední části tenkého 
střeva ilea, v které se vstřebává vápník. Laktosa by mohla kompenzovat snižování vstřebávání 
vápníku s věkem (Schaafsman et al., 1987). U osob s laktózovou intolerancí je větší výskyt 
osteoporosy v důsledku poškození střevní sliznice zánětlivými procesy a tím snížené schopnosti 
vstřebávat živiny. 
 
Vylučování vápníku močí zvyšuje: 
- Nadměrný konzumu bílkovin , zejména živočišných. Zvyšují vylučování vápníku močí, ale 
nesnižují ukládání vápníku do kostí. S každým g bílkoviny v potravě se zvyšuje vylučování vápníku 
močí o 1 mg. Bílkoviny mohou zvyšovat rychlost glomerulární filtrace. Může však být vliv sulfátu 
a fosfátu vznikajícího při metabolismu bílkovin. 
- Nadměrný konzum sacharidů (sladkostí a moučných potravin) zvyšuje vylučování vápníku močí.  
- Velký příjem soli (NaCl, dietní sodík). Každý gram zkonzumované soli nad 4 g (včetně přirozeně 
obsažené v potravinách) zvyšuje vylučování vápníku močí o 10 mg (1g sodíku o 26,3 mg, sodík 
tvoří 39 % hmotnosti soli NaCl). Při průměrném příjmu soli u nás 12-14 g na osobu a den to činí 
cca 90 mg. Dlouhodobé studie u postmenopausálních žen ukázaly, že ke ztrátě kosti nedocházelo 
při vylučování sodíku 2115 mg/den (odrážející příjem sodíku) (= cca 5,5 g soli NaCl). Sodík soutěží 
s vápníkem při reabsorpci v ledvinových tubulech. Sodíku je filtrováno asi 100x více. Snížení 
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příjmu sodíku z 3,45 g (= cca 9 g soli NaCl) na 1,15 g redukuje teoretickou potřebu vápníku z 840 
na 600 mg. Suplementace 1000 mg Ca ve spojení se západní stravou zvýší Ca v moči přibližně o 60 
mg, což je přibližně množství, které se z těchto 1000 mg vstřebá do krve. 
 
5.2.1.3. Potřeba vápníku 
 

Potřeba vápníku v průběhu života se značně mění a to v závislosti na věku, fyziologickém stavu 
a skladbě stravy konkrétní osoby. O změně potřeby vápníku v závislosti na věku a fyziologickém 
stavu asi nejlépe informuje změna jeho ukládaného množství v kostech. Vysoké ukládání vápníku 
v kostech je po narození a činí přibližně 150 mg na den. Postupně klesá do věku tří let na 100 mg. 
V té době je dítě obvykle nejprve jen kojeno a pak má poměrně vysoký podíl mléka a mléčných 
výrobků v potravě. Od 4. roku věku postupně ukládání vápníku do kostí roste a ve věku 13 až 14 
roků u dívek a 15 až 16 roků u chlapců dosahuje maxima a to 350 až 400 mg na den. Pak ukládání 
vápníku do kostí s dospíváním prudce klesá a v 19. až 20. letech dosahuje jen kolem 50 mg na den. 
Při tom se také mění procento vstřebaného vápníku. V tropických oblastech je průměrný příjem 
vápníku dospělých 300-400 mg na den.  

Pro dospělé je potřebné vstřebání nejméně 200 mg vápníku na den pro kompenzaci ztrát vápníku 
močí, výkaly a potem. Při 50 % vstřebání (nezvyšuje se ani při deficitu vápníku) je potřebný příjem 
400 mg vápníku. Prokázaná průměrná minimální potřeba činí 440 mg vápníku na den (s 
individuálním rozmezím 337-617 mg/den) (Malm 1958). Minimální potřeba vápníku 400-500 
mg/den znamená, že vzhledem k inter-individuální variabilitě by mělo být doporučen denní příjem 
vápníku 700-900 mg/den (Schaafsman et al. 1987).   

Bilanční studie srovnávající konzumované a vylučované množství vápníku ukazují, že pro 
kojence je denní potřeba vápníku okolo 300-450 mg, pro dospívající 1000 mg, v těhotenství 800 
mg, v menopause 700 mg a u dospělých osob 550 mg (tab. 4) (Nordin, Marshal, 1988).  
 
Tabulka 4. Přehledná bilance potřeby vápníku (v mg na osobu a den) 
 Vylučování     Potřeba     Potřebný příjem  
 vápníku močí   vápníku pro růst vápníku potravou 
Děti do 2 let      25    100 225/3501) 

Děti 2-8 roků   75    100 500 
Mládež 8-18 roků   75    300 800/10002) 

Dospělí   150-200 0 500-600 
Těhotné ženy     100   250   9003) 

Kojící ženy      100     3004)  1100 
Ženy po menopause     175 0 600-800 
1) kojené děti 225, kojenci na přípravcích z kravského mléka 350; 2) dívky 800, chlapci 1000 
3) v třetím trimestru; 4) potřeba vápníku na tvorbu mléka. 
 

Bylo provedeno mnoho studií o vlivu množství přijímaného vápníku na ztrátu kostní hmoty. 
V dlouhodobé 10 roků trvající studii byl sledován vliv přijímaného množství vápníku na úbytek 
kostní hmoty s věkem 432 mužů a 573 žen. Úbytek kostní hmoty byl rychlejší u žen než u mužů. 
Nebyl však rozdíl v rychlosti úbytku kostní hmoty mezi osobami z oblasti s nízkým příjmem 
vápníku (okolo 500 mg/den) a s vysokým příjmem vápníku (okolo 1000 mg /den). Příjem vápníku 
nezpomaloval ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen ani u mužů stejného věku. (Matkovic 
et al. 1988). Ve studii při sledování 106 žen po dobu 2,6-6,6 roků nebyl zjištěn vliv přijímaného 
vápníku v potravě na rychlost ztráty kostní hmoty. Rychlost ztráty kostní hmoty měřená na 
obratlích bederní páteře a na předloketní kosti radii byla 8 % za rok u osob s příjmem vápníku 1400 
mg/den i u osob s příjmem 500 mg/den (Rigss et al. 1987). Ve studii sledování 103 normálních 
postmenopauzálních žen, kterým byla podávána nízká (500 mg, n = 29), střední (1000 mg, n = 55) 
nebo vysoká dávka vápníku (nad 1000 mg, n = 19) po dobu dvou roků byl průměrný pokles 
minerální složky kostí stejný a to o 3 %. Také velká hmota kostí v premenopauzálním období 
nepůsobí prevenci osteoporosy v postmenopauzálním období (Gordan, Vaughan 1986). 
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Ze studií o vlivu příjmu vápníku na rychlost ztráty kostní hmoty vyplývá, že na zvýšení rychlosti 
ztráty kostní hmoty s věkem se může podílet vápník jen při nižším příjmu než 500 mg/den 
u premenopauzálních žen a nižším než 800 mg/den u postmenopauzálních žen (u osob na stravě 
západního typu, viz níže). 
 
5.2.1.4. Doporučovaný příjem vápníku 
 
Kolem potřeby vápníku je snad nejvíce rozporných názorů. Doporučené denní příjmy 
v jednotlivých hospodářsky vyspělých státech jsou dosti rozdílné. Skutečný příjem vápníku 
z hlediska celosvětového v jednotlivých státech a u jednotlivých osob se liší několika násobně. 
Přitom v hospodářsky vyspělých státech s poměrně vysokým konzumem vápníku (v mléčných 
produktech) je výskyt osteoporosy a zlomenin mnohem vyšší než ve státech s mnohem nižším 
konzumem vápníku (tab. 5). Výzkumníci Harvardské university sestrojili graf ukazující téměř 
přímý vztah mezi příjmem vápníku a incidencí zlomenin kyčelního kloubu (graf 2). Čím větší 
příjem vápníku, tím více zlomenin (Hegsted 1986; Hegsted 1994). Na př. v Jižní Africe konzumují 
lidé v průměru okolo 200 mg vápníku na den, avšak incidence zlomenin je zde extremně nízká 
(méně než 7/100 000 obyvatel).  

Rozsah doporučovaného příjmu ve světě je veliký, např. pro dospívající (adolescent) je 500-1300 
mg/den. Mnoho zemí přijímá doporučení Spojených států, Kanady, Velké Británie nebo Světové 
zdravotní organizace (FAO/WHO). Doporučení jsou významně vyšší než výše uvedená objektivně 
zjištěná potřeba vápníku, protože jsou vytvořena pro stravu západního typu (s velkým podílem 
bílkovin, fosfátů, tuku, cukru a soli snižující vstřebání nebo zvyšující vylučování vápníku) a navíc 
s velkou rezervou.  
 
Tabulka 5. Konzumace mléka na osobu v některých státech (v kg za rok) 
                (WHO, FAO, Food Balance Sheets 1998) 
Finsko 370  Venezuela                      96  (94)* 

Švédsko 341     (504)* Japonsko 68 
Norsko    -     (968)*  Zambir 17 
Holandsko 329  Kongo 15 
Švýcarsko 308  Quinea 11 
Francie 256  Čína 8 
USA 254  Čína - Peking  87-97 
Itálie 239  Čína -  Hong Kong  181-353 
Austrálie 233  Togo 6 
Velká Británie 230  Laos 3 
Nový Zéland 210  Kambodža 3 
Polsko 197     (46)* Liberie 2 
Kuwait 177  Ghana 2 
Španělsko 164  Dem. Rep. Kongo 0.6 
Čile 120 (53)*  
* V závorce počet fraktur kyčelního kloubu u žen na 100 000 (WHO 2004) 
Komentář: Konzumaci mléka a mléčných výrobků v jednotlivých státech zásadně ovlivňují dva 
nejvýznamnější faktory:  
1) Snášenlivost mléka dána schopností trávit mléčný cukr laktosu, která je dána produkcí enzymu laktasy.  

U barevných plemen (žluté, černé) u většiny osob (cca 85 %) tento enzym není v dospělosti produkován a nemohou 
konzumovat mléčné produkty obsahující laktosu. Proto je ve státech s barevným obyvatelstvem spotřeba mléka nízká.  

2) Je to dostupnost a uchovatelnost mléka. Vysoká výroba a snadná uchovatelnost je na severní polokouli v severnějších 
státech a horských státech (Švýcarsko), kde vzhledem k chladnému počasí je nízká produkce zeleniny, ovoce 
a obilovin a převládá chov skotu a pastevectví a tím je i vysoký konzum mléka. 

* (nárůst od jihu k severu a od chudých k bohatým) 
 

Doporučený denní příjem vápníku WHO pro svět (mg/den): děti do 1 roku 400-500, starší děti 800-
1200, dospělí 800, těhotné a kojící ženy 1200. Minimální příjem (tedy dostatečný) pro dospělé pro 
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prevenci osteoporosy by měl činit 400-500 mg/den (WHO, Technical reports 916, 2003). Při 
optimálním složení stravy stačí tedy příjem 600-700 mg vápníku/den.  
Doporučený příjem vápníku pro Spojené státy a Kanadu činí (mg/den): děti 0-6 měsíců 210, děti 6-
12 měsíců 270, děti 1-3 roky 500, děti 4-8 roků 800, mládež 9-18 roků 1300, dospělí 19-50 roků 
1000, nad 50 roků 1200, těhotné ženy pod 18 roků 1300, 19-50 roků 1000, kojící ženy pod 18 roků 
1300, 19-50 roků 1000. Ve Spojených státech a Velké Britanii je pro dospělé (19 roků a starší) 
doporučováno jako dostatečný denní příjem vápníku 700 mg. (Present Knowledge in Nutrition, 
2006). 
Z vyhodnocení uvedených skutečností byly učiněny odborníky dvě různá doporučení potřeby 
vápníku (v závislosti na skladbě stravy a životním stylu) a to: 
1) pro vyspělé západní státy s vysokým rizikem fraktur a stravou západního typu (mnoho bílkovin, 
tuku, fosfátů a soli) - potřeba vápníku u dětí činí 1300 mg, u dospělých 800 až 1000 mg a nad 50 let 
až 1200 mg. 
2) pro země s nízkou konzumací živočišných bílkovin - minimální příjem vápníku by měl být 400-
500 mg/den (WHO, Technical reports 916, 2003). 
 
5.2.1.5. Optimální příjem vápníku 
 

Po pečlivé analýze mnoha publikací o potřebě vápníku a jeho metabolismu (vstřebávání, 
využívání a vylučování) v těle je možné dojít ke správné a jednoznačné odpovědi, jaký příjem 
vápníku má vlastně být. Pro dospělého člověka stačí, vstřebá-li se z potravy cca 200 (150-200) mg 
vápníku/den, což je množství odpovídající metabolickému obratu. Není žádoucí, aby se vstřebávalo 
více, protože vstřebá-li se více vápníku musí být vyloučen močí. Nadbytek vápníku v těle více 
škodí než prospívá a musí být vyloučen. Co je zásadní pro vstřebané množství není jen množství 
zkonzumovaného vápníku, ale obsah složek potravy, které výrazně snižují vstřebání ve střevě nebo 
zvyšují vylučování vápníku močí a to jest zejména obsah fosfátů, kyseliny fytové, kuchyňské soli, 
tuků a bílkovin (viz výše) Konzumované množství vápníku působí jen 6% variabilitu (rozdílnost) 
ve vylučovaném množství vápníku močí. 

 
Graf 2. Incidence zlomenin kyčelní kosti (hip) v závislosti na konzumovaném množství vápníku na 
osobu a den v některých státech. 
 

Protože potřebné množství vápníku v potravě je významně ovlivňována celkovým složením 
stravy, je potřeba optimální příjem vápníku definovat pro dva různé typy stravování. 
1) Dospělí lidé na klasické stravě západního typu nebo podobné stravě obvyklé velký příjem 
živočišných bílkovin, tuků, fosfátů a soli (NaCl) a s velkým podílem (50-70 % energetického 
příjmu) rafinovaných potravin (cukr, tuk, potraviny z bílé mouky). Lidé na stravě tohoto typu 
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potřebují konzumovat více vápníku (viz doporučovaný příjem vápníku) a potřebují k tomu 
konzumovat více mléčných produktů. Bylo spočítáno, že v denní stravě západního typu bez 
mléčných produktů je obsaženo cca 450 mg vápníku. Mléko obsahuje cca 120 mg vápníku ve 100 
ml. Z toho vyplývá potřeba konzumu mléka pro dospělé (nebo ekvivalentu mléčných produktů) 250 
až 300 ml (maximálně 500 ml) na den, tj. pak celkový příjem vápníku 750-800 mg. Větší konzum 
mléčných produktů by byl už více ke škodě než ku prospěchu (vzhledem k nadbytku vápníku, větší 
konzumaci mléčného tuku a jednostrannosti stravy).  
2) Dospělé osoby na stravě optimálního složení (tzv. zdravé pestré stravě, tvořené převážně 
přirozenými potravinami s nižším podílem živočišných potravin, tuku, cukru, soli a výrobků z bílé 
mouky) potřebují konzumovat méně vápníku, tj. stačí příjem cca 500-700 mg vápníku na den. 
Navíc tato strava obsahuje více vápníku než předchozí typ stravy, takže nemusí ani konzumovat 
mléčné produkty. Stačí k tomu jednoduchá tzv. selská úvaha. Všichni savci v přírodě po odkojení 
přestanou konzumovat mléko a živí se přirozenou potravou podle druhových zvyklostí. Při tom mají 
kosti zdravé a osteoporosa starých jedinců je asi spíše výjimečná, pokud vůbec se vyskytuje. 

Také je potřeba vysvětlit následující poznatky. Uvádí se jako výzkumem prokázané, že strava 
bohatá na vápník byla spojena se sníženou incidenci kardiovaskulárních onemocnění, sníženou 
koncentrací tuků v krvi (plasmě), sníženým výskytem vysokého krevního tlaku a inzulinové 
rezistence (hyperglykemie). Údajně také větší konzum vápníku snižuje také riziko rakoviny tlustého 
střeva a prsu a je protektivní/chrání proti nadváze. Tyto příznivé zdravotní účinky zvýšeného příjmu 
vápníku jsou složitě vysvětlovány možným vlivem vápníku na různé regulační mechanismy v těle 
a buňkách (Present Knowledge in Nutrition 2006). Skutečnost je však v podstatě mnohem prostší. 
Všechny uvedené zdravotní problémy mají jedno společné a to, že jsou spojeny se zvýšeným 
konzumem tuků a právě vápník snižuje vstřebávání tuků tvorbou nerozpustných solí s mastnými 
kyselinami obsaženými v tucích. Člověku na zdravé stravě uvedené zdravotní problémy nehrozí. 

Větší příjem vápníku než je fyziologická potřeba je nejen zbytečný, ale také potenciálně 
škodlivý. Snižuje např. vstřebávání mikroelementů. Příjem 400 mg vápníku v jednom jídle 
redukoval vstřebání železa. Větší konzum vápníku potravou zvyšuje tvorbu žlučníkových kamenů 
(u nás u 10 % populace), protože žlučníkové kameny jsou vápenaté soli žlučových kyselin 
a etiologické faktory pro jejich vznik jsou: mnoho tuku, mnoho cholesterolu, mnoho vápníku a málo 
hořčíku v potravě. To přesně odpovídá většímu konzumu mléčných produktů. Větší příjem vápníku 
rovněž zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů. Vznikají z vápenatých soli kyselin (fosforečné, 
močové, šťavelové), protože vápenaté soli jsou ve vodě nerozpustné, zatím co hořečnaté soli těchto 
kyselin jsou rozpustné. Byla provedena klinická studie, v které bylo pacientům s ledvinovými 
kameny podáváno 800 mg hořčíku na den, při tom docházelo k rozpouštění ledvinových kamenů. 
Z toho lze vyvodit, že konzumovat větší množství vápníku potravou není dobré řešení, protože 
zdraví kostí nezlepší a má dosti vážná jiná zdravotní rizika.  

 
5.3. Fosfor/fosfáty (PO4

3-) 
 
Fosfáty (jsou soli kyseliny fosforečné) vedle výstavby kostí, mají mnohé další funkce – jsou 
složkou nukleových kyselin a nukleotidů působících jako koenzymy, složkou fosfolipidů 
vytvářejících buněčné membrány, pro fosforylační metabolické reakce a jsou složkou některých 
enzymů a proteinů (fosfohistidin, fosfoserin). 

Metabolismus fosfátů je úzce vázán na metabolismus vápníku. V těle 70 kg muže je 770 g 
fosforu ve formě fosfátů. Kosti obsahují 90 % z celkového fosforu v těle. Hladina v krvi je 2,3 
mmol/l (2,5-4,3 mg/100 ml). Fosfor je v těle (ale i v potravinách) ve formě volných iontů kyseliny 
fosforečné HPO4

2− (44 %) a H2PO4
− (10 %), fosfátů Na2HPO4 (28 %), CaHPO4(3 %), MgHPO4 (3 

%) a fosfátu vázaného na proteiny (12 %). Vstřebávání fosfátů je vázáno na vápník. Obvykle se 
vstřebává 2/3 fosfátů obsažených v potravě. Může být stimulováno nízkým příjmem vápníku 
potravou a vitaminem D. Vstřebání fosfátů ve střevě je inhibováno vysokým obsahem vápníku 
v potravě (vzniká nerozpustný fosfát vápenatý), hydroxydem hlinitým (užívá se do anacidů) 
a otravou berylliem. Fosfáty jsou rozděleny do tří hlavních objemů (frakcí, poolů) – vylučované 
ledvinami, rychle vyměnitelná frakce v kostech a fosfáty v buňkách tkání. Fosfáty se vylučují z 
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krve hlavně ledvinami. V primárním filtrátu v ledvinách se vyloučí 6-10 g/den. Převážná většina se 
však v ledvinových tubulech vstřebá zpět do krve. Při příjmu 900 mg/den potravou se vyloučí 
cca 600 mg močí (vstřebaný). Ostatní se nevstřebá a vyloučí stolicí (Norman, Litwack 1987). 

Denní potřeba fosforu (doporučené množství) činí do 18 roků 1250 mg, 18 až 50 roků 700 mg, 
nad 51 roků 580 mg (Palacios 2006). Minimální a dostačující množství fosfátu u dospělých však 
činí jen okolo 400 mg na den (Marshal et al. 1976). U nás činí průměrný příjem u dospělých 
přibližně 1700 mg na osobu a den, tj. 2x vyšší než optimální příjem. Mnoho fosfátu 
(organického i anorganického) inhibuje tvorbu fosfátu vápenatého a jeho precipitaci v kolagenu 
nebo kostní matrix. Mnoho fosfátů obsahuje zejména maso, mléko a mléčné produkty, ale i semena 
(obiloviny, luštěniny) (Tab. 6). Většina fosfátů v moči u lidí západních států pochází z živočišných 
bílkovin (obsahují 1 % fosfátu). V posledních letech se příjem fosfátů zvýšil v důsledku používání 
fosfátů jako aditiv do potravin (masných výrobků, sýrů, pečiva). Kyselina fosforečná se také 
používá k okyselení (jako acidulant) některých nápojů, ochucených vod a minerálek, např. coca-
coly. Častější pití takových nápojů může významně zvyšovat denní příjem fosfátů. Kyselina 
fosforečná vytváří s vápníkem v alkalickém (ve střevě) a neutrálním (v krvi) prostředí nerozpustnou 
sůl, což má za následek snížené vstřebání vápníku ve střevě a zvýšené vylučování vápníku močí, 
případně jeho ukládání ve formě fosfátu vápenatého v ledvinách (tvorba kamenů) a jiných měkkých 
tkáních. Vysoký příjem fosfátu neovlivňuje významněji vstřebání vápníku, ale snižuje hladinu 
ionizovaného vápníku v krvi. To působí sekundárně zvýšení hladiny parathormonu (PTH), který 
normalizuje hladinu vápníku v krvi (je to jeho hlavní funkce) a to jednak snížením vylučování 
vápníku močí a hlavně jeho odbouráním z kostí (Cashman 2006). Větší příjem fosfátů ovlivňuje 
pozitivně bilance fosforu, tj. při větším příjmu fosforu je i jeho větší zadržování v těle, aniž by se 
zvýšilo i zadržování vápníku (Sdpencer et al. 1986). To znamená, že větší příjem fosforu zakyseluje 
organismus. Optimální poměr vápníku a fosforu v potravě by měl být cca 1:1. V důsledku přebytku 
fosforu a nesprávného poměru vápníku a fosforu dochází k tzv. fibrózní degeneraci kostí 
(osteodystrofii). Toto onemocnění vzniká především jako důsledek konzumace veganské stravy. 

 
Bisfosfonáty  
Bisfosfonáty jsou syntetické látky podobné pyrofosfátům (bisfosfátům), ale místo vazby P-O-P mají 
vazbu P-C-P, tj. 2 molekuly kyseliny fosforečné jsou spolu vázány přes uhlík. Jsou používány při 
léčbě osteoporosy. Bisfosfonáty se váží na povrch minerálů tvořících kost a zamezují jejich 
vstřebávání. Zpomalují tvorbu a rozpouštění kostního minerálu a ovlivňují homeostázu vápníku. 
Mají schopnost tlumit osteoklastickou kostní resorpci, ale i aktivitu osteoblastů. Výsledkem je 
urychlené stárnutí kostí. Dalšími prokázanými účinky je i stimulace kostní novotvorby zvýšenou 
tvorbou kolagenu a proteoglykanů. (Kennel,  K.A.; Drake, 2009) 

 
5.4. Hořčík (Mg2+) 
 

Hořčík je prvek, který má nejvíce funkcí v těle. Je nezbytný pro aktivitu více než 300 enzymů 
(jako koenzym) a je důležitý i pro zdraví kostí (v metabolismu kostních buněk i jako součást 
struktury minerální složky kostí). Jen 1 % hořčíku je obsaženo v krvi a koncentrace je udržována 
ledvinami stabilní 1,7-2,3 mg/100 ml plasmy (v ionizované formě je 1,3 mg%, v komplexované 0,3 
mg% a zbytek je vázán na proteiny). Přibližně 60 % hořčíku je obsaženo v kostech a zbytek (39 %) 
v ostatních tkáních. Vstřebané množství je úměrné příjmu. Hořčík má přímý vliv na kvalitu kostí 
tím, že ovlivňuje tvorbu velikosti hydroxyapatitových krystalů v kosti, což snižuje křehkost kostí. 
Enzym alkalická fosfatasa se podílí na tvorbě nových vápenných krystalů v kosti a je aktivovaný 
hořčíkem. Hořčík také ovlivňuje normální tvorbu kolagenu v kostní matrix.Také přeměna vitaminu 
D na jeho aktivní formu 1,25-dihydroxy-vitamin D3 potřebuje hořčík. Ve studii 19 žen 
s osteoporosou mělo 16 žen nízkou koncentraci hořčíku v krvi a v kostech a tvorbu abnormálních 
krystalů v kostech. Tři ženy, které měly normální hladinu hořčíku, měly vytvořené normální 
krystaly v kostech. Deficit hořčíku může ovlivnit aktivitu osteoblastů a osteoklastů, osteopenii, růst 
kostí, křehkost kostí a změnu metabolismu vápníku. Deficit hořčíku snižuje aktivitu osteoblastů 
a alkalické fosfatasy, která uvolňuje fosfát z organické vazby a tím jeho možnost využití pro 
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zabudování v kostech. Suplementace hořčíku 1-2 roky u menopauzálních i postmenopauzálních žen 
zlepšovala hustotu kostí a redukovala obměnu/stabilizovala kosti. Doporučovaný denní příjem 
(mg): 19-30 roků ženy 310, muži 400 mg/den, nad 30 roků ženy 320 a muži 420 (Palacios, 
2006).  

Bylo prokázáno, že zvýšený příjem hořčíku a fyzická aktivita zvyšuji mineralizaci kostí i u 70-ti 
letých žen. Hořčík je tedy pro zdraví kostí stejně důležitý jako vápník. Obvykle doporučovaný 
příjem hořčíku 350 až 400 mg na den je poměrně nízký. Je to množství ve stravě západního typu 
s obvyklým velkým podílem rafinovaných potravin, které se neprojevuje závažnějšími zdravotními 
problémy z nedostatku hořčíku. Není doporučováno větší množství hořčíku, protože ho v této 
obvykle stravě více není (i podle mého stanovení). Fyziologická potřeba pro celkové dlouhodobé 
zdraví je však vyšší a denní příjem by měl optimálně činit u dospělých 6-7 mg/kg fyziologické 
tělesné hmotnosti, tj. pro muže cca 500 mg a pro ženy 420 mg; u dětí, těhotných a kojících žen 10-
16 mg/kg (Seeling,1986). Za rok je tedy průměrný příjem hořčíku cca o 37 g na osobu nižší než činí 
fyziologická potřeba. Když k tomu ještě vezmeme v úvahu zjištění v experimentu, že stres u zvířat 
zvyšuje vylučování hořčíku až 20krát (což znamená také potřebu jeho zvýšeného příjmu) a lidé jsou 
rovněž velmi často vystaveni stresu, což znamená i zvýšenou potřebu hořčíku (Ising H. et al., 
1986). Proto je plně opodstatněné doporučení, že člověk po 45 roku věku by měl mít příjem 
hořčíku 600-750 mg na den (Leszek, del Campo, 1985). Tohoto množství je možné dosáhnout jen 
konzumací stravy s nízkým podílem rafinovaných potravin nebo použitím potravinového doplňku 
obsahujícího hořčík. Ideální poměr vápníku a hořčíku by měl být přibližně 1,5 až 2: 1. Špatným 
zdrojem hořčíku (ale tím i vápníku) jsou mléčné výrobky, protože obsahují mnoho vápníku, ale 
velmi málo hořčíku (mají poměr vápníku a hořčíku 10:1). Rovněž maso vepřové a hovězí obsahuje 
velmi málo hořčíku (20-25 mg/100 g). Navíc větší příjem vápníku působí zvýšené vylučování 
hořčíku a tím jeho větší nedostatek. Vzájemný poměr vylučování vápníku a hořčíku močí je 2:1 
(Labeeuw et al. 19869). To znamená, že větší konzum mléčných produktů zvyšuje vylučování 
hořčíku a tím zvyšuje jeho deficit v těle. To může být jeden z hlavních důvodů, proč u osob s větší 
konzumací mléčných produktů se zvyšuje riziko osteoporosy a zlomenin kostí. Dobrým zdrojem 
hořčíku je zelenina, ovoce a obecně všechna semena (obiloviny a jiné zrniny, luštěniny, ořechy 
apod.). Dostatek hořčíku zajišťují přirozené nerafinované potraviny. Velký podíl rafinovaných 
potravin, jak je dnes obvyklý, působí jeho nízký příjem. Pak je dobré jeho doplnění tabletovou 
formou (potravinovým doplňkem) cca 250 mg hořčíku na den. 
 
5.5. Zinek (Zn2+) 
 
Zinek je koenzymem pro více než 200 enzymů a je důležitý pro tvorbu bílkovin i pro enzymy, které 
mají specifické funkce v metabolismu kostí, jako je alkalická fosfatasa, která je potřebná pro 
kalcifikaci (ukládání vápníku) kostí a pro enzym kolagenasu, která je potřebná pro resorpci 
a přestavbu kostí. Koncentrace zinku v kostech je vyšší než ve většině jiných tkání a je v nich 
uloženo přibližně 30 % veškerého tělního zinku, asi vazbou na hydroxyapatit. Zinek výrazně 
podporuje tvorbu kostí. Jeho příznivé působení je prokázáno urychlením růstu kostí i urychlením 
srůstání kostí po zlomeninách. Příjem zinku potravou je poměrně nízký. Měl by činit 15 až 20 mg 
na den. Jeho potřebu zvyšuje mnoho bílkovin a mnoho fosfátů v potravě a to až o 100 %. Jeho 
zvýšený příjem působí příznivě na zdraví kostí starších lidí. Dostatek zinku zajistí jen přirozené 
potraviny. Jinak je vhodné ho doplnit tabletovou formou (cca 10-15 mg na den). Suplementace 
zinku působila zlepšení tvorby kolagenu a kostí. U žen s osteoporosou a zrychlenou ztrátou kostní 
tkáně byly nízké koncentrace zinku v krvi a kostech. Ze solí zinku se nelépe vstřebává pikolinát 
(metabolit tryptofanu). Doporučený denní příjem zinku je nízký a u žen činí 8 mg/den a u mužů 
11 mg/den. (Poznámka: některá doporučovaná množství jsou nízká proto, že v průměrné obvyklé 
stravě není obsaženo vyšší množství dané živiny, což by mohlo být napadeno při stravování osob, 
které zajišťují různé instituce jako školy, nemocnice, věznice apod.). Ovšem množství přijímaného 
zinku, které zlepšuje kvalitu kosti (BMD) je 15 mg/den. (Palacios, 2006; Cashman, 2006, 
Leszek, del Campo, 1985). 
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5.6. Měď (Cu+, Cu2+) 
 

Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 100 až 150 mg. Měď ovlivňuje tvorbu kostí, jejich 
mineralizaci a integritu pojivové tkáně. Je koenzymem enzymu lysyloxidasy, který se účastní 
syntézy kolagenu. Deficit mědi snižuje pevnost kostí. Enzym lysyloxidasa obsahuje jako kofaktor 
měď a je nezbytný pro síťování kolagenních vláken v kosti, důležitých pro jejich pevnost 
a pružnost. Suplementace mědi (potravinovým doplňkem) po dobu 2 roků snižovala odbourávání 
kostí u premenopausálních i postmenopausálních žen. Měď je nezbytná pro krvetvorbu, katalyzuje 
vstup železa do hemoglobinu. Je nutná pro tvorbu pigmentů a vlasů (keratinu). Příznaky případného 
deficitu mědi je anemie, zpomalení růstu, pokles příjmu potravy, vyvolává i poruchy reprodukce. 
Jedním z výrazných příznaků deficitu mědi je tzv. achromotrichie - depigmentace vlasů a chlupů.  

Doporučované množství mědi 1 mg/den je na hranici minimálního množství. Denní potřeba 
u dospělých činí 0,03mg na kg tělesné hmotnosti, tj. ženy cca 1,8 mg a muži 2,5 mg. Příjem 
potravou činí přibližně 3 mg na kg nerafinované potravy. Vzhledem k tomu, že strava u nás obvyklá 
obsahuje velký podíl rafinovaných potravin, (cca 60-70%), dá se předpokládat, že příjem mědi je 
u většiny lidí nízký. Příjem mědi 2,5-3 mg/den byl spojen s vyšší kostní hustotou a nižší 
ztrátou kostní hmoty u pre- i postmenopausálních žen (Palacios, 2006). Optimální příjem 
mědi by měl tedy činit 2,5-3 mg/den. Přirozenými zdroji mědi jsou obiloviny, luštěniny, 
brambory, vejce a maso. 
 
5.7. Fluor (fluorid, F−) 
 

V organismu se nachází asi 136 mmol (2,6 g) fluoridu. Včlenění fluoridu do kosti působí tvorbu 
fluorapatitu, který je méně rozpustný a je odolnější k rozpouštění než hydroxylapatitové krystaly, 
z kterých je minerální část kosti tvořena. Fluorid tedy zvyšuje stabilitu kostí a zubů. Fluorid je 
jediná známá látka, která také stimuluje aktivitu osteoblastů bez zvýšení resorpce kosti. Fluorid 
může nahradit v kostech hydroxylové skupiny hydroxyapatitových krystalů za tvorby méně 
rozpustného fluorapatitu, který zvyšuje krystalizační velikost. Fluorid zvětšuje hmotu trabekulární 
kosti. (Schaafsman et al., 1987). Při obsahu fluoru 1 mg/l vody byla u populací vyšší hustota kostí. 
Vyšší příjem fluoru stimuluje osteoblasty. Příjem fluoru se pohybuje u nás kolem 1 mg na den. 
Příjem 3 mg /den u žen a 4 mg/den u mužů snižuje riziko zlomenin kostí a zvyšuje hustotu 
kostí. Ovšem příjem fluoru nad 5 mg na den už začíná být škodlivý. Nedostatek fluoru se 
projevuje především sníženou kvalitou kostí a nedostatečnou pevností zubní skloviny a zvýšenou 
kazivostí zubů. Nadměrný přísun fluoru (5 mg a více) je nebezpečný, protože působí tvorbu velkých 
hydroxyapatitových krystalů v kostech a tím křehkost kostí a způsobuje fluorózu zubů (bílé křídové 
až hnědavé skvrny na zubech, vyskytují se při předávkování fluorem v dětském věku a dospívání). 
Dávky nad 20 mg jsou toxické (Palacios 2006). 
 
5.8. Bór (B3+) 
 

Deficit bóru vyvolává u kuřat rachitidu dlouhých kostí a zhoršuje projevy deficitu vitaminu D. 
Zdá se, že bór brání ztrátě kostní tkáně. Je již dlouho známo, že obsah boru v lidských kostech je asi 
pětkrát vyšší jako v krvi nebo v celém těle. Suplementace boru snižuje ztrátu vápníku, hořčíku 
a fosfátů močí u postmenopausálních žen o 30-40 %. Bylo ukázáno, že u pacientů bór snižoval 
čas zhojení zlomené kosti na polovinu. Příjem 3 mg 3x denně zvyšovalo rychlost, kvalitu a 
reparaci kosti. Bór je efektivní při léčbě artritidy, osteoporosy a zlomenin kostí. U universitních 
studentek byla hustota kostí úměrná suplementaci boru. V lázních zaměřených na léčbu 
pohybového ústrojí bývá v jejich minerální vodě zvýšený obsah bóru. Příjem 3 mg boru na den je 
spojen se zvyšováním kostní hmoty (Palacios 2006).  

Bór se váže se sloučeninami obsahujícími hydroxylové skupiny, aktivuje specifický enzym – 
hydroxylasu. Může se tedy podílet na hydroxylaci, která je nezbytná po syntézu 17-beta-estradiolu 
a 1,25-dihydroxyvitamin D3 (viz výše Vitamin D). U mužů bór zvyšuje hladinu sérového 
testosteronu. Bór také zlepšuje funkci mozku. Je aktivní v parathyroidální žláze krys 
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Ženy léčené borem vykazovaly již po 8 dnech zřetelně zvýšenou hladinu estrogenu. Bór tedy 
ovlivňuje metabolismus steroidních hormonů. Může působit na zdraví kostí svým účinkem při 
syntéze steroidních hormonů, které zpomalují ztrátu vápníku a demineralizaci kosti. Bor zvyšuje 
v krvi hladinu estradiolu, nejaktivnější formy přirozeně se vyskytujícího estrogenu u žen a zvyšoval 
vstřebávání vápníku u peri- a postmenopausálních žen. Podporuje potřebnou hladinu estradiolu, 
prekurzoru estrogenu. Ve studii u starších žen bór obnovil hladinu estrogenu. Při suplementaci 3 mg 
bóru na den byla hladina 17 beta-estradiolu (biologicky nejaktivnější forma lidského estrogenu) 
stejná jako u žen, které dostávaly estrogenovou terapii. Bór zvyšuje hladinu endogenního estrogenu, 
ale nevystavuje organismus riziku nadměrné hladiny estrogenu, jako při estrogenové suplementaci.  

 
Tabulka 6. Obsah boru v některých potravinách (mg/100 g) 
Hovězí, syrové <0.0015 -<0.005 
Kuřecí, prsa <0.0015-0.009 
Krocan prsa <0,0015    - 
Maso 0,004 
Mléko                   <0.0015-0,003   
Sýr, smetana <0.0015- 0.0019 
Sýr Kamembert        0.06 
Vejce                    0,012-0,07 
Chléb, bílý,  0.02 -0.05 
Chléb pšeničný       0,09 
Brambory               0,10 
Nudle                     0,08 
Kornflakes obohacené 0.03-0.09 
Mouka, pšeničná, bílá 0.03  
Nudle,vaječné, suché 0.04  
Rýže, bílá, instanční <0.0015  
Špagety, suché <0.0015 
Sleď      0,04 
Jikry sledě    400-500? 
Mlíčí sledě         90? 
Ústřice             100–400? 
Polní salát         2,7-3,5 
Salát, ledový <0.015 - 
Cibule, celer      3,0–4,5? 
Červená řepa          2,1? 
Hrách žlutý       1,3–2-3? 
Ředkev černá         2,1? 

Fazol, zelené lusky 0.05-0,16 
Brokolice květ 0,19 - 
Brokolice, stonek 0.09 - 
Mrkev, konzervovaná 0.075 - 
Tuřín                 2,5–6,7? 
 

Okurky              1,8–4,6? 
Čekankové puky     2,1? 
Mandle               2,3–3,8             
Lískové ořechy        1,6-2,2 
Kokos   1,4-1,8 
Rybíz červený        1,9 
Rybíz černý            1,3 
Brusinky                1,3 
Jablka, červené 0,24-0,27 
Jablečný džus 0,19-0,24 
Jablkový kompot 0,28-0,10 
Banán    0,37 
Třešně, tmavé 0,09-0,16 
Hroznová šťáva 0,2-0,21 
Pomerančová šťáva 0.16-0.04 
Broskve, konzervované 0,19 
Hruška, konzervovaná 0,12 
Broskve            0,5–0,87 
Rozinky                 1,2-2,5 
Datle                      0,9-1,0 
Švestky sušené 2,1-2,7 
Avokádo                1,9 
Čaj černý                1,6 
Kakao                      3,4 
Pekařské kvasnice   5,4 
Pampeliška       8,5 – 16,0? 
Žampiony         4,9 – 5,8? 
Kečup 0.085-0,14 
Med   0,61-0,72    
Cukr, bílý <0.0015-0.03 
Víno    -   0,35 
Pivo   0.013-0,18   

 

Optimální potřeba není známá. Jako minimální potřeba se odhaduje 1-10 mikrogramů na den. 
Denní příjem činí přibližně 2-3 mg. Optimální příjem bóru může být okolo 9–12 mg. Maximální 
příjem byl stanoven na 20 mg na den. Dobrým a hlavním zdrojem boru jsou potraviny rostlinného 
původu (ovoce, listová zelenina, luštěniny, ořechy). Naopak maso, ryby a mléčné výrobky mají 
nízký obsah bóru. Potřeba bóru u lidí může být přibližně 1-2 mg/den. Studie toxicity u zvířat 
ukazují, že pro člověka i dlouhodobější příjem 117 mg bóru na den by nebyl škodlivý. V některých 
částech světa mají lidé příjem bóru 41 mg na den a nebyly zjištěny u nich žádné zdravotní 
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problémy. Dobré malé jablko organicky vypěstované může obsahovat 1 mg bóru. Při osteoporose 
nebo artritidě je dobré mít příjem cca 10 mg bóru na den, je možné brát i 2x 40 mg na den. 
 
5.9. Mangan (Mn) 
 
Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 10 mg manganu. Mangan je koenzymem několika 
enzymů. Mangan je potřebný pro syntézu pojivové tkáně v chrupavkách a kostech a mineralizaci 
kostní tkáně. Krysy na potravě s deficitem manganu měly menší a méně husté kosti s menší 
odolností proti zlomení. Nedostatek manganu působí zpomalení růstu, abnormality kostí, zvýšené 
ukládání tuků, dystrofii varlat a vaječníků. Mangan je potřebný pro biosyntézu mukopolysacharidů 
v kostní matrix a je koenzymem několika kostních enzymů. Nedostatek manganu brání účinnému 
zabudovávání vápníku do kostí. Další příznaky jsou poruchy nervového systému, a narušení 
odbourávání cukrů a tuků. Potřeba manganu je částečně ovlivněna geneticky, takže někteří lidí 
mohou mít jeho zvýšenou potřebu. Doporučené množství manganu je stanoveno podle jeho 
průměrného obsahu v potravě. Zvýšený příjem nad 1,8 mg/den u žen a nad 2,3 mg u mužů byl spojen 
se zvyšováním kostní hustoty (5 mg/den). Deficit manganu působí abnormality kostí a osteoporosu. 
Denní potřeba je 28 µg /kg tělesné hmotnosti, tj. přibližně u mužů 2 mg a u žen 1,7 mg. Doporučené 
dávky dospělí 2,5-5 mg/den (vstřebá se 15-80 %). Příjem u nás činí přibližně 1,1 mg/den a je tedy 
nízký. Zdrojem manganu jsou hlavně rostlinné potraviny (obecně semena, luštěniny, ovesné vločky, 
ořechy, celozrnné produkty, petržel, maliny, borůvky); nejvíce manganu obsahuje pravý čaj, kakao, 
pšeničné klíčky a zázvor. Mletím bílé mouky je více jak polovina manganu ztracena. V živočišných 
potravinách je mangan obsažen málo (Palacios 2006). 
 
5.10. Křemík (Si4+) 
 

Křemík je esenciální prvek. Účastní se tvorby kostí ovlivněním složení chrupavek a především 
kalcifikace organické matrix. Je koncentrován v aktivní růstové zóně mladých kostí a 
v osteoblastech. Má klíčovou roli při zesítění kolagenu a elastinu a zvyšuje tvorbu kolagenu. 
Křemík se účastní tvorby kostí ovlivněním složení chrupavek a především kalcifikace chrupavek. Je 
obsažen především v pojivových tkáních, včetně aorty, trachey, šlach, kostí a v kůži, v menší míře 
v játrech, srdci a svalech. 

Při deficitu křemíku u kuřat dochází ke zpomalení růstu a vývoje. Vznikají abnormality kostí 
a chrupavek s výrazným snížením kostního kolagenu, zejména u lebky a dlouhých kostí, které jsou 
tenké a slabé. Dochází k redukci osteoblastů. U kuřat 10–20x větší příjem křemíku byl příznivý 
a neprojevoval se škodlivě.  

Potřeba křemíku u člověka je 3 (až 10) mg/den. Příjem potravou činí 21- 46 mg na den a je 
tedy dostatečný. Poměrně nízký příjem křemíku je při velkém podílu rafinovaných potravin. 
U kuřat dávky 500 mg/kg krmiva urychlovaly růst o 30-40 %. I když je příjem křemíku 
potravou dostatečný, jeho zvýšený příjem potravinovým doplňkem může být příznivý jak pro zdraví 
kostí tak při léčbě osteoporosy. Dobrým zdrojem křemíku je čaj z přesličky rolní. Přeslička a také 
kopřiva obsahuje velké množství organicky vázaného křemíku. Vstřebatelnost křemíku 
u anorganických sloučenin je pouze kolem 1 %, zatímco z organicky vázaného křemíku je až 70 %. 
Z běžené potravy je uváděna vstřebatelnost kolem 50 %. 
 
5.11. Železo (Fe2+/Fe3+) 
 

Železo je v organizmu nezbytné pro tvorbu červených krvinek, účastní se transportu kyslíku, je 
součástí hemoglobinu a myoglobinu. Železo je přítomno i v enzymech podílejících se na přenosu 
elektronů. Železo je kofaktorem několika enzymů se vztahem ke zdraví kostí jako prolyl- 
a lysylhydroxylasy, podílejících se na biosyntéze kolagenu kostní matrix. Je také koenzymem 
enzymu 25-hydroxycholekalciferol hydroxylasy, podílejícího se na tvorbě aktivní formy vitaminu 
D.  
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Zvířata s deficitem železa měla nižší kostní hustotu. U lidí v našich podmínkách je příjem železa 
obvykle dostatečný. 
Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 4 g (muži) a 2,5 g (ženy) železa. Z toho 65 - 70 % je 
obsaženo v krevním barvivu, cca 25 % je vázáno na bílkoviny a zbytek je obsažen v enzymech 
obsahujících železo. Metabolismus železa je poměrně složitý, zejména v souvislosti s tvorbou 
hemoglobinu v červených krvinkách. Kolem železa, jeho příjmu a vstřebatelnosti bývá mnoho 
diskusí a nepravdivých informací. Zejména bývá vyzdvihována dobrá vstřebatelnost hemového 
železa z masa. Ovšem skutečnost je taková, že metabolický obrat železa je pouze 1 mg na den 
a průměrná strava i bez masa obsahuje okolo 10 mg železa a z toho se vstřebá právě ten 1 mg (tj. 10 
%), protože vstřebání železa je regulováno v širokém rozmezí a to u hemového železa v rozmezí 10-40 
% a u nehemového železa 5-40 % podle potřeby organismu (Present Knowledge in Nutrition, 2006). 
Naopak je problém s nadměrným vstřebáním železa při větší konzumaci masa a krevních produktů, 
protože lidské tělo nemá žádný mechanismus, jak se nadbytku železa zbavit, protože se nevylučuje 
ani močí, ani přes játra a žluč do stolice. Deficit železa vzniká jen při velmi malém příjmu potravy 
nebo nějaké poruše jeho metabolismu a projevuje se obvykle bledostí, bolestmi hlavy, apatií 
a anemií. Železo je přítomno prakticky ve všech přirozených potravinách, ovšem v různém 
množství. 
 
5.12. Sodík (Na+) 
 
Hlavním zdrojem sodíku je kuchyňská sůl, v níž sodík tvoří 40 % hmotnosti. Sůl v potravě je hlavní 
faktor, který určuje jak mnoho vápníku je vylučováno. Čím je větší příjem soli, tím větší je 
vylučování vápníku močí u lidí i u zvířat. Zvýšené vylučování vápníku je částečně kompenzováno 
zvýšením jeho vstřebávání (Schaafsman et al., 1987). Sůl více ovlivňuje vylučování vápníku než 
příjem vápníku potravou v obvyklém rozsahu jeho příjmu. Nadměrný příjem sodíku zvyšuje 
vylučování vápníku močí a tím jeho ztrátu z krve a následně z kostí. Předpokládá se, že každých 
100 mmol sodíku působí ztrátu 1 mmol vápníku močí. Např. příjem soli 10 g/den působí ztrátu 
vápníku 40 mg, což je za rok téměř 15 g vápníku z kostí. Škodlivý je proto nadměrný příjem sodíku 
solí ve stravě západního typu (kolem 12-14 g soli na den, tj. 5,2 g sodíku). Příjem soli by měl být 
optimálně 5 g, maximálně 6-7g na den (i vzhledem k vývoji vysokého tlaku). Při dvouletém 
sledování kostní density u 124 postmenopauzálních žen byl zjištěn významný přímý vztah mezi 
vylučováním sodíku močí a redukcí hustoty kyčelní kosti. U žen s příjmem soli pod 5,2g/den proti 
obvyklému konzumu soli cca 12 g na den, nebyla prokázána redukce hustoty kosti Frassetto et al., 
2008). Vliv tohoto snížení soli byl přibližně stejný jako zvýšení příjmu vápníku o 900 mg. Zvýšený 
příjem soli byl spojen se zvýšeným vylučováním vápníku ledvinami, zvýšením hladiny 
parathyroidálního hormonu a vylučování hydroxyprolinu, což prokazuje zvýšené odbourávání kostí 
odbouráváním organické matrix i vápníku. Nadměrný příjem soli je tedy jeden z hlavních 
rizikových faktorů pro vývoj osteoporosy (Antonios, MacGregor, 1996).  
   Obsah kuchyňské soli v některých potravinách (tab. 6) (g/100g): houska, běžné pečiv, chleba 1,5; 
salámy, klobásy 4,5; šunky 2-5,3; sýr cammember 3,5; sýr tavený 2,3. V hotových výrobcích 
Vitany (polévky, omáčky a podobné výrobky) 0,8.  
 
5.13. Draslík (K+) 
 
Zatím co ve stravě západního typu (i české) je příjem sodíku nadměrný, příjem draslíku je spíše 
nedostatečný. Draslík snižuje negativní vliv nadměrného příjmu sodíku. Zvyšuje zpětnou resorpci 
vápníku v ledvinných tubulech. Nový doporučený denní příjem draslíku: děti 1-3 roky 3,5 g; 4-8 
roků 3,8 g; 9-18 roků 4,5 g a dospělí nad 18 roků 4,7 g. Bohatým zdrojem draslíku jsou rostlinné 
potraviny (zejména brambory a banány, viz tab.7) Zvýšený příjem draslíku zlepšuje vápníkovou 
bilanci, snižuje resorpci kostí a zvyšuje jejich tvorbu. Nízký příjem draslíku zvyšuje 
resorpci/odbourávání kostí (Palacios 2006).  
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Tabulka 7. Obsah vápníku, hořčíku, sodíku, soli, draslíku a fosforu v potravinách (mg/100 g jedlého 
podílu) Poznámka: tabulkové hodnoty jsou vždy jen přibližné, skutečný obsah je ovlivněn mnoha faktory. 
Potravina    Vápník    Hořčík    Sodík    Sůl (NaCl) Draslík   Fosfor  
Chléb: 
   bílý 58 24 385 980 132 89 
   žitný 22 41 220 560 100 134 
   graham 50 92 370 940 209 187 
Houska 24 24 486 1240 115 109 
Bílé pečivo 21 24 - - - 111 
Mouka pšeničná hladká 19 30 2,5 6 125 116 
polohrubá 14 26 4,2 11 111 96 
hrubá 13 14 1 3 83 62 
celozrnná 37 75 17 43 269 308 
Pšenice 59 123 18/34 46/86 368/735 320-340 
Žito 68 124 28 71 462 336 
Ječné kroupy 27 81 15 38 237 243 
Ovesné vločky 61 117 6 15 357 390 
Rýže neloupaná 32 119 9 23 150 220-320 
         loupaná 24 28 6 15 113 94 
Kukuřice krupice celozr. 169 85 6 15 362/111 331 
Jáhly 25 - 20 51 279 286 
Pohanka 17 66 1 3 271 202 
Hrách loupaný 76 122 30 76 944 343 
Fazol bílá 120 173 10 25 1211 420 
Čočka 78 99 10 25 847 370-410 
Sója 254 248 32 81 1796 550-600 
Maso: vepřové 7 20 72 183 316/400 171 
hovězí 8 25 69 176 334 150-190 
kuřecí 17 54 40 102 407 201 
králičí 14 30 35 90 286 167 
Šunka - - 1540 3900 223 197 
Sleď 32 22 73 186 284 162 
Treska-filé 15 19 55 186 217 137 
Sardinky 44 26 - - 190 181 
Kapr 34 15 22 56 131 220 
Mléko 122 10 61 155 144 92 
Jogurt 150 - 62 160 190 135 
Tvaroh měkký 90 - 36 92 95 189 
Sýr Eidam 765 27 737 1875 76 455 
Ementál 1180 55 620 1580 100 860 
Tavený sýr 547 - 1260 3200 65 945 
Vejce 52 33 127 320 120 232 
Mák 1060 456 35 89 866 909 
Ořechy vlašské 99 134 3 8 441 380-410 
Kokos sušený 26 90 29 74  588 187 
slunečnice semeno 618 
žloutek 590 
losos 266 
česnek 134 
petržel 130 
brokolice 82 
špenát 55 
karotka 35 
banán 28 
pomeranč 23 
slunečnice semeno 618 
mandle 454 
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5.14. Molybden (Mo) 
 

Molybden je stopový esenciální prvek. Vstřebává se v žaludku a v tenkém střevě (sulfát a měď 
vstřebávání snižují), vylučuje se ledvinami a do žluči. Nejvíce molybdenu je obsaženo v játrech, 
slezině a ledvinách, menší množství ve svalech a dalších orgánech. Množství Mo v těle stoupá do 
20 let a potom klesá. Molybden se aktivně účastní v řadě enzymatických systémů, které jsou 
zodpovědné za metabolismus železa. Molybden je také koenzymem enzymu přeměňujícího toxické 
molekuly sulfitu na důležitou molekulu sulfátu, který je potřebný pro mnoho biochemických reakcí. 
Je potřebný pro tvorbu a regeneraci chrupavek a kloubů. Chondroitinsulfát, glucosaminsulfát, N-
acetylglukosamin a hyaluronová kyselina jsou stavební složky proteoglykanů v chrupavkách 
a kostech. Molybdenový enzym poskytuje také síru pro detoxikační reakce v játrech, zejména pro 
detoxikaci těžkých kovů (kadmium, olovo, rtuť). Podporou ukládání fluóru působí zvyšování 
pevnosti kostí a zubů. Nedostatek molybdenu se v praxi neobjevuje. Naopak nadměrný příjem 
molybdenu je častější. Vede ke zvýšení hladiny kyseliny močové a dně. Nadbytek molybdenu brzdí 
vstřebávání mědi, což může vést k anemii.  

Bohaté na molybden jsou luštěniny, obiloviny a rýže. Poměrně dobrými zdroji jsou i vnitřnosti, 
mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina, ryby a tuky. Vstřebatelnost molybdenu je poměrně 
vysoká. Denní potřeba molybdenu se pohybuje kolem 30 µg u dětí a přibližně 60 až 80 µg u dospělých 
což snadno zajistí běžná potrava.  
 
5.15. Selen (Se2-) 
 

Selen je v přírodě poměrně vzácný a je potenciálně nedostatkový. Je potřebný pro funkci 
některých enzymů jako např. glutathionperoxidasy, který má antioxidační aktivitu. Potřeba selenu 
činí 2 µg na kg tělesné hmotnosti, tj. pro ženy 120 µg na den. Množství 1 µg/kg tělesné hmotnosti 
dostatečně kryje jeho potřebu. Tělo dospělého člověka obsahuje velmi malé množství selenu, uvádí 
se údaj kolem 5 mg. Pokud je však zajištěn vyšší příjem potravou, jeho obsah v těle se výrazně 
zvýší. Selen se vstřebává v tenkém střevě, v organismu se neuskladňuje do zásoby a rychle vzniká 
nedostatek. Selen se účastní syntézy a metabolizmu thyreoidních hormonů, procesu tvorby bílkovin 
a je důležitý při reprodukci. Nedostatek selenu vede ke svalové slabosti, ztuhlosti, bolesti, 
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu provázené poruchou jeho funkce) a osteoartritidě. 
Deficit selenu také vede ke snížení výkonnosti a poruchám reprodukce. Doporučená denní dávka 
selenu je 55 µg. Ve vyšších dávkách je selen vysoce toxický a karcinogenní, k otravám člověka 
může dojít při předávkování minerálními doplňky na bázi selenu. Při akutní otravě bývá pozorován 
zápach z úst po česneku, nevolnost, průjem, podrážděnost, únava, deprese, bolesti hlavy, periferní 
neuropatie (parestézie), vypadávání vlasů, nehtů a kožní puchýřky. 

Přirozenými zdroji selenu jsou především mořské ryby, česnek, cibule, pažitka a pórek, 
vnitřnosti (játra, ledviny), vepřové a hovězí maso, některé druhy ořechů, rovněž celozrnné obiloviny 
(ovesné vločky, hnědá rýže). Obsah v µg/kg: obiloviny 16-20; kukuřice 15; cibule 18; hovězí 
ledviny 1500-2000; játra, slezina, svaly (maso) 200-500; voda 1-2. Údaje o obsahu Se v potravinách 
se však velice různí, zejména u poživatin rostlinného původu. Vyplývá to z proměnlivého obsahu 
Se v půdě. Výborným kumulátorem selenu jsou houby. 
 
5.16. Vanad (V) 
 

Úloha vanadu v lidském organismu není dosud zcela objasněna. Předpokládá se působení 
v thyroidálním metabolismu, proti-nádorový efekt, schopnost imitovat inzulin a další biochemické 
funkce. Nedostatek tohoto stopového prvku byl popsán experimentálně pouze u zvířat. Vanad je 
důležitý pro regulaci mineralizace kostí a zubů. Denní potřeba je nižší než u chrómu, skutečný 
příjem není dostatečně prozkoumán. Vyšší obsah vanadu je v měkkýších, houbách, petrželi, 
semenech kopru a pepři. Tuky, oleje, ovoce, zelenina a nápoje obsahují velmi malé množství 
vanadu.  
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5.17. Hliník, olovo, kadmium  
 

Větší příjem hliníku je škodlivý a působí osteomalacii, tj. poruchu obměny kostní tkáně. Limit 
pro pitnou vodu je 50 mg na litr. Zdrojem hliníku může být hliníkové nádobí. Už povaření vody 
v hliníkové konvici významně zvyšuje obsah hliníku ve vodě. Obecně je hliník málo vstřebáván. 
Hliník však byl obsažen v některých anacidech (léky proti překyselení žaludku) a příjem 
hliníku jimi činil 3-4 g na den. Hliník blokuje funkci hořčíku. 
Olovo porušuje syntézu kolagenu (viz kolagen). 
Kadmium  snižuje obsah minerální složky v kostech a tím přispívá k osteoporose. 
 
6. Významné vitaminy pro zdraví kostí 
  
   Pro zdraví kostí jsou významné prakticky všechny vitaminy, ovšem některé z nich jsou přijímány 
v menším než optimálním množství, zejména u některých starších lidí. Jejich zvýšený příjem je 
příznivý pro urychlení obnovy (regenerace) kostí. Na vstřebávání a využití vápníku v organismu 
a zvýšení aktivity osteoblastů mají velký vliv zejména vitamin D, A, K, C, a vitaminy skupiny B, 
zejména B2

 a B6. 
 
6.1. Vitamin A  
 
U vitaminu A jsou tři účinné deriváty - retinol, retinal, kyselina retinová). Vitamin A se významně 
podílí na růstu a obnově kostí zejména tím, že se účastní tvorby bílkovin a diferenciace kostních 
buněk v prvních fázích tvorby kostní tkáně. Vitamin A je nezbytný v procesu remodelace kosti, 
protože osteoklasty i osteoblasty mají jaderné receptory pro retinovou kyselinu. Nepříznivý je 
nadměrný i nízký příjem vitaminu A. Deficit vitaminu A působí u zvířat morfologické změny kostí 
zvýšením tloušťky kosti. Nadměrný příjem vitaminu A zvyšuje riziko zlomenin. Vitamin A je také 
důležitý pro proces vidění a diferenciaci všech epitelů. Optimální denní příjem činil 2330 IU (= 0,8 
mg) u žen a 3000 IU (= 1 mg) u mužů (je to obvyklé doporučované množství). Zdrojem vitaminu A 
jsou jen živočišné potraviny (µg/100 g): mléko 20-400, mléčné produkty, vejce 180-680, játra 9000-
40000, makrela 100, ne maso). U člověka se vitamin A také vytváří z provitaminu karotenů (je 
obsažen zejména v mrkvi, špenátu aj. listové zelenině, i některých dalších rostlinných potravinách). 
Ve 100 g mrkve je přibližně 10 mg β-karotenu i α-karotenu. 1 mg vitaminu A se vytvoří ze 6 mg β-
karotenu nebo 12 mg α-karotenu.  

 
6.2. Vitamin K 
 

Obvykle se předpokládá, že vitamin K není nedostatkový. Odhaduje se, že přibližně polovina 
jeho potřebného množství pochází z potravy a polovina z produkce střevních bakterií. Ve studii, při 
které bylo sledováno 16 pacientů s osteoporosou bylo zjištěno, že měli hladinu vitaminu K v krvi 
jen jednu třetinovou ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob stejného věku. Deficit 
vitaminu K může být u osob s nízkou konzumací zeleniny. Také dlouhodobější narušení střevní 
mikroflóry (antibiotika, cytostatika, průjem) může způsobit deficit vitaminu K. Suplementace 
vitaminu K urychlovala hojení experimentálních zlomenin u králíků, i když v potravě měli vitaminu 
K dostatek. Suplementace vitaminu K u pacientů s osteoporosou redukovala ztrátu vápníku močí 
o 18-50 %. Tyto důkazy ukazují, že když je potřebná zrychlená tvorba kostní tkáně, jako např. při 
osteoporose nebo zlomenině kosti je potřebné vyšší množství vitaminu K. 

Vitamin K je znám primárně pro jeho vliv na srážení krve. Avšak tento vitamín je také potřebný 
pro syntézu bílkoviny osteokalcinu, který je jen v kostech a ve velkém množství (viz osteokalcin). 
Je tedy esenciální pro tvorbu kostí, obměnu a reparaci. Vitamin K je kofaktorem pro γ-karboxylasu, 
enzym nezbytný pro vazbu karboxylové skupiny na gama atom uhlíku glutámové kyseliny 
v hlavním nekolagenovém proteinu kostí osteokalcinu, který je nezbytný pro obnovu kostní tkáně. 
Vitamin K snižuje vylučování vápníku z kostí, zejména z obratlů. Populační studie ukázaly, že 
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nízký příjem vitaminu K je spojen s nižší kostní densitou a zvýšenou incidencí kostních zlomenin. 
Suplementace vitaminu K byla spojena se snížením vylučování vápníku močí i resorpcí kostí 
a zvýšením kostní hmoty (Palacios, 2006). 

 Příjem vitaminu K potravou by měl činit více než 110 µg (mikrogramů) u žen a 120 µg u mužů). 
Je obsažen nejvíce v listové zelenině µg/100g: květák až 3000, zelí až 400, kapusta, růžičková 
kapusta, brokolice, salát, špenát 3000 apod.) a ve žloutku 45. Z ovoce obsahuje více vitaminu K 
kiwi, avokádo, maliny, švestky, pomeranč, hrozny a broskve. Příjem je většinou dostatečný. Deficit 
může vzniknou u osob u nichž je dlouhodoběji narušena střevní mikroflóra (při delším braní 
antibiotik, cytostatik, dlouhodobější průjmy apod.). 
 
6.3. Vitamin C  
 

Vitamin C má několik důležitých funkcí, z nichž hlavní je udržovat kovy v těle v redukovaném 
stavu, pro vstřebávání železa, je důležitým antioxidantem, nezbytný pro metabolismus cholesterolu 
v játrech, pro syntézu neurotransmiteru dopaminu a tzv. stresových hormonů adrenalinu 
a noradrenalinu a je také potřebný pro tvorbu kolagenu. Spolu s flavonoidy je nezbytný pro 
hydroxylaci aminokyseliny prolinu na hydroxyprolin, což je nezbytné pro tvorbu kolagenu v kostní 
matrix. Vitamin C stimuluje aktivitu enzymu alkalické fosfatasy, která je důležitá pro tvorbu 
osteoblastů. Příznivý efekt vitaminu C na hustotu kostní tkáně byl prokázán u dětí 
i postmenopauzálních žen, konzumujících nejméně 500 mg vápníku. Příjem vyšší než je 
doporučované množství (u nás 75 mg/den, v USA 90 mg/den) byl spojen s lepším zdravím kostí. 
Vitamin C je také nezbytný pro konverzi vitaminu D hydroxylací do jeho nejaktivnější formy - 
cholekalcitriolu. (Palacios, 2006). U nás je doporučováno 70 mg (pro prevenci projevů jeho 
deficitu), skutečný příjem aktivního vitaminu C je 35 mg a optimální příjem by měl činit 200 mg 
na osobu a den (vzhledem i k prevenci degenerativních onemocnění). Většina lidí u nás má tedy 
jeho výrazný nedostatek. Zdrojem vitaminu C je pouze ovoce a zelenina (mg/100g): paprika 90-
140, zelí bílé 18, brambory 8-20, kapusta 30, květák 38, pomeranče 37, citrony 24, černý rybíz 97, 
jablka, meruňky 6). Není obsažen v živočišných potravinách. 
 
6.4. Vitaminy skupiny B 
 

Vitaminy skupiny B jsou součástí koenzymů hlavních metabolických enzymů pro všechny buňky, 
tedy i kostní, zejména vitaminy tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3) a pyridoxin (B6). Jejich 
dostatečný příjem byl spojen s lepším zdravím kostí. Zdrojem vitaminů skupiny B jsou potraviny 
rostlinného i živočišného původu. 
Vitamin B 2 (riboflavin) napomáhá zabudování vápníku do kostní tkáně.  
Niacin (vitamin B3) je součástí koenzymu NADPH (nikotinamid adenin dinukleotidfosfátu), který 
dodává do kostní tkáně fosfát. 
 
6.4.1. Vitamin B6  
 

Vitamin B6 (pyridoxin) je kofaktorem enzymu ornitin-dekarboxylasy, který se podílí na 
udržování koncentrace koenzymu NADPH v osteoblastech (zvyšuje). Koenzym NADPH přenáší 
fosfát. Je nezbytný pro aktivitu vitaminu K, který je nezbytným faktorem pro zesíťování 
kolagenních vláken v chrupavkách a kostech. Pouze přesně organizovaná bílkovinná matrice může 
sloužit pro uložení kostních minerálních hydroxyapatytových krystalů. Nedostatek vitaminu B6 
zhoršuje mechanické vlastnosti kosti a je spojen s větším výskytem zlomenin. Vitamin B6 (také 
kyselina listová a vitamin B12) pomáhá odbourávat homocystein vznikající z části metabolizované 
aminokyseliny metioninu. Osoby s abnormálně zvýšenou hladinou homocysteinu onemocněly 
těžkou osteoporosou v raném věku. Zvýšená koncentrace homocysteinu je spojována s vývojem 
degenerativních nemocí, včetně osteoporosy. Deficit tohoto vitaminu je poměrně častý u osob na 
stravě s velkým podílem rafinovaných potravin (cukr, bílá mouka tuk). Zdrojem vitaminu B6 jsou 
přirozené rostlinné i živočišné potraviny. 
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6.4.2. Kyselina listová (foláty)  
 

Kyselina listová působí jako koenzym přenášející jedno uhlíkaté jednotky v řadě biochemických 
reakcí. Je důležitá v metabolismu aminokyselin (bílkovin) a nukleových kyselin. Suplementace 
kyseliny listové u postmenopauzálních žen částečně snižovala zvýšenou hladinu sérového 
homocysteinu indukovanou podáním metioninu. Metionin se metabolizuje na homocystein a pro 
jeho odbourání jsou potřebné vitaminy B6, B12 a kyselina listová. Neodbouraný homocystein se 
může zabudovávat do bílkovin (i kostních) a poškozovat jejich funkci. Ukázalo se, že menopauza je 
spojena se zvýšenou potřebou listové kyseliny a není-li zajištěna, zvyšuje se hladina homocysteinu. 
Deficit listové kyseliny je relativně běžný a to cca u 20 % osob ve věku 65 roků. K deficitu listové 
kyseliny může přispívat užívání hormonální antikoncepce. 

Doporučený denní příjem kyseliny listové v µg (WHO): kojenci 40-60, děti 100, mládež 
a dospělí 200, těhotné ženy 400, kojící ženy 300. V potravě západního typu se vyskytuje kyselina 
listová poměrně málo. Jejím zdrojem jsou hlavně rostlinné potraviny, zejména listové zeleniny, 
špenát 50-115 (v µg/100 g potraviny), květák 30, zelí bílé 20, kapusta 50, petržel 38, zelený hrášek 
12-35, cibule 12, rajčata 5, okurky 6, celer 7, pomeranče 5-40, třešně 6-30, hrušky 2-16, ořechy 
vlašské 66, celozrnné obilné pokrmy (chléb žitný 16), brambory 10-20. Živočišné potraviny 
s výjimkou jater ji obsahují v menším množství (játra vepřová 220, maso vepřové 3, mléko 11, 
vejce 4-8). Kyselina listová a její deriváty (foláty) obsažené v potravě jsou velmi labilní, snadno se 
oxidují vzdušným kyslíkem a rozkládají. Stabilnější jsou v přítomnosti vitaminu C, tedy 
v rostlinných potravinách.  

 
6.4.3. Vitamin B12 (kobalamin, korinoidy)  
 

Vitamin B12 je vedle jiných významných funkcí (metabolismus železa, krvetvorba, integrita 
nervové soustavy) důležitý pro funkci osteoblastů (deficit snižuje aktivitu osteoblastů). Působí jako 
kofaktor na alkalickou fosfatasu a ostekalcin. Osteoporosa se vyskytovala častěji u osob s větším 
deficitem vitaminu B12. Zdrojem vitaminu B12 jsou jen potraviny živočišného původu. Jeho potřebu 
pokryje konzum minimálně čtyřech porcí živočišných potravin (maso, mléko, vejce) za týden. 
Nejvíce je obsažen v játrech. 

Potřeba a doporučený příjem (WHO 2004) (µg/den): odhadnutá potřeba/doporučený příjem: děti 
0-6 měsíců 0,3/0,4; 7-12 měsíců 0,6/0,7; 1-3 roky 0,7/0,9; 4-6 roků 1,0/1,2; 7-9 roků 1,5/1,8; 
dospívající 10-18 roků 2,0/2,4; dospělí 19-65 roků 2,0/2,4; nad 65 roků 2,0/2,4; těhotné ženy 
2,2/2,6; kojící ženy 2,4/2,8. Denní příjem vitaminu se odhaduje na 3-30 µg. Obsah korinoidů 
v některých potravinách (µg/kg): maso vepřové 6-10, hovězí 20, kuřecí 5, játra vepřová 500-1220, 
ryby 13-28, mléko 3-38, sýry 6-17, vejce 7. Vstřebání z potravy je poměrně malé, okolo 5 %. 
 
7. Další příznivé látky pro celkové zdraví, tedy i kostí 
 
karoten, citrusové flavonoidy, šípky, silymarin (ostropestřec), koenzym Q 10, lecitin, rutin, taurin, 
rybí tuk. Inulin a fruktooligosacharidy zvyšují absorpci Ca a snižují resorpci kosti.  
 
8. Chronická zánětlivá onemocnění  
 
Chronická zánětlivá onemocnění jsou téměř jistě spojeny se ztrátou kostní hmoty. Tato ztráta je 
způsobena důsledky zánětu, nízké výživy, nízké tělesné hmotnosti, nepohyblivostí a negativních 
vlivů léčby, speciálně glukokortikoidy. Tyto mechanismy jsou komplexní a propojené a ovlivňují 
proces kostní remodelace. Zánětlivé onemocnění zvyšuje kostní resorpci, snižuje tvorbu kostní 
tkáně a vede k poruše obnovy kosti. (Redlich, K.; Smolen, 2012) 
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9. Léčba osteoporosy 
 

Hlavní snahou léčby osteoporosy je zabránit úbytku kostní tkáně a zhoršení její kvality. Cílem léčby 
je pak snížení rizika zlomenin a zabránění dalším komplikacím, které s osteoporosou souvisí. Léčba 
osteoporosy je dlouhodobá a závisí na spolupráci pacienta. Stěžejní je co nejvíce odstranit rizikové 
faktory (viz Příčiny osteoporosy), tj. úprava životosprávy - přiměřené zvýšení tělesné aktivity 
(podle mnoha studií má rozhodující vliv na úspěšnost léčby), vhodně sestavená strava, bohatá na 
vápník, vitamin D, přestat kouřit (urychluje aterosklerosu i kostních cév) atd. Ovšem ukazuje se, že 
"konvenční léčba vitaminem D, vápníkem a estrogeny může oddálit, ale nemůže zvrátit (léčit) 
osteoporosu. Přidání fluoridu může zvýšit kostní hmotu, ale ne pevnost kostí a dokonce zvyšuje 
incidenci zlomenin neobratlových kostí. 

 
Farmakoterapie (léčba pomocí léků)  
Farmakoterapie se dělí do 2 základních skupin – na léčbu léky, jež odbourávání kostní tkáně tlumí, 
a na léky, jež přispívají ke tvorbě nové kostní hmoty. 
 
Bisfosfonáty 

Ovlivňují aktivitu buněk, jež se účastní odbourávání kostní hmoty. Jsou doporučovány jako lék 
první volby, pro jejich podávání však platí poměrně striktní kriteria. (Tato odborná informace již 
napovídá, že s jejich léčebným účinkem i vedlejšími negativními účinky jsou poměrně významné 
problémy). Mohou se podávat v tabletách jednou denně, týdně či měsíčně nebo v injekci každé 
3 měsíce. Léčba je dobře snášena. 
 
Hormonální léčba 

Ochrana hmoty kostí suplementací hormonů estrogenů, jejichž produkce klesá po menopauze. 
Selektivní modulátory estrogenových receptorů – zvyšují hustotu kostí selektivním působení 
v kostech jako estrogeny. O negativních účincích suplementace estrogenu viz. výše. Především 
u žen po menopauze může hormonální léčba zároveň ovlivňovat další nepříjemné jevy, jež 
s menopauzou souvisí (odstraňují návaly horka, pocity bušení srdce, nevolnost, škrabání v krku, 
atd.). Kromě ženských pohlavní hormonů estrogenu a progesteronu se může použít také látka zvaná 
raloxifen. Mužům se může podávat testosteron. 
Kalcitonin a parathormon 

Jsou to hormony vylučované štítnou žlázou a příštítnými tělísky. (podrobnější informace 
u příslušného oddílu). Mají důležitou roli v metabolismu vápníku v těle. Kalcitonin se aplikuje ve 
formě nosního spreje, parathormon ve formě podkožních injekcí. Používají se u mužů i u žen 
s těžkou osteoporosou a vysokým rizikem vzniku osteoporosy. PTH je považovaný za anabolikum, 
což znamená, že buduje novou kost. Ovšem toto tvrzení je v rozporu s biochemií PTH. PTH sice 
zvyšuje hladinu vápníku v krvi aktivací vitaminu D a následným zvýšením vstřebávání ve střevě 
a snížením vylučování vápníku močí, ale také zvyšuje hladinu vápníku jeho odbouráváním z kostí 
(viz oddíl Parathormon) 

V současnosti probíhá testování mnoha dalších léků a léčebných postupů. V jedné české reklamě 
na internetu (březen 2013) uvádí instituce zabývající se léčbou osteoporosy, že jako první na světě 
našli velmi efektní způsob na léčbu osteoporosy (od roku 2001), zatím co "zbytek světa" 
osteoporosu dosud nanejvýš zastavoval - a to ještě mnohdy za cenu velmi nežádoucích až vysloveně 
toxických vedlejších účinků. Tím vyjadřují dosti zatajovanou skutečnost, že tzv. léky na 
osteoporosu jsou problematické a potenciálně škodlivé.  
Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/osteoporoza-jak-ji-uspesne-
vyresit.htm#ixzz2LGqIvmxM 

O osteoporose se obvykle mluví, jako by šlo o onemocnění kostí. Osteoporosa vznikající 
nejčastěji bez zjevné patologické příčiny nelze považovat za nemoc. Je to v podstatě fyziologický 
stav kostí, které se přizpůsobily životnímu způsobu daného jedince. Má-li se kosti znovu ozdravit je 
nejlepším řešením upravit životosprávu tak, aby odpovídala požadavkům kostí na normalizování 
jejich stavu. Je to lepší řešení než náprava pomocí léků. Léčba osteoporosy tzv. léky zůstává velmi 
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problematická, protože účinnost všech používaných léků je velmi nízká a navíc mají významné 
vedlejší účinky. Pokud dochází ke zlepšení stavu kostí (kostní hustoty/denzity), není způsobeno 
fyziologickou normalizací ozdravěním) kosti. Léčba léky má opodstatnění u lidí u nichž se vyvinula 
osteoporosa v důsledku nějakého patologického vlivu (genetická porucha, onemocnění, nádor kostí, 
metastázy do kostí, léčba kortikoidy apod.), nebo u osob, které si nechtějí nebo nemohou 
zlepšit/změnit životosprávu. Uvádí se, že je-li zjištěna nižší hustota kostí, pak by pacient měl užívat 
léky (bisfosfonáty, například aledronát, bondronát, aj.), dbát na dostatečný příjem vápníku 
a vitaminu D (ten ze stravy obvykle nestačí), poradit se případně o pozitivním vlivu nasazení 
hormonální substituční léčby, provozovat přiměřenou fyzickou aktivitu a vzdát se některých 
zlozvyků. 

Základní a velkou skupinu těchto léků tvoří tedy bisfosfonáty. Už samotná skutečnost, že se 
používá celá řada derivátů základní bisfosfonové kyseliny znamená, že každý z používaných 
derivátů je problematický (co do účinnosti a vedlejších negativních účinků). Navíc u mnoha 
derivátů bisfosfonové kyseliny existuje v důsledku obchodních zájmů výrobců několik obchodních 
názvů téže sloučeniny. Je možné bez nadsázky říci, že tzv. léčba osteoporosy je na prvním místě 
velký byznys pro výrobce a prodejce těchto preparátů i lékaře je používající. První bisfosfonát byl 
schválen USA FAD 29. 8. 1995 pro léčbu a prevenci osteoporosy. Brzy potom byly na výnosný 
osteoporotický trh uvedeny další deriváty bisfosfonové kyseliny.  
 
Co jsou bisfosfonáty a jak působí 
Podle chemické struktury můžeme bisfosfonáty považovat za deriváty (odvozené od) methanu (CH4), 
v kterém jsou dva vodíky nahrazeny kyselinou fosfonovou (-H2PO3) vázanou vazbou atomu fosforu na atom 
uhlíku (P-C). Další dva vodíky zůstávají nebo jsou nahrazeny halogenem nebo nějakou uhlíkatou skupinou.  
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Obecná struktura bisfosfonátů 

 
Vazbu P-C nemohou lidské enzymy štěpit, takže naváže-li se molekula bisfosfonátu do kostní tkáně, je 

tam vázána dlouhodobě a blokuje obvyklé metabolické reakce. Bisfosfonáty se váží na osteoklasty 
a primárně redukují jejich aktivitu, což působí prevenci resorpce kostí (zpomalení ostrůvkovitého 
odbourávání kostí). Bezdusíkové bisfosfonáty (etidronát, clodronát, tiludronát) přímo inhibují i mineralizaci 
kostí. Všechny bisfosfonáty obsahující N (dusík) (aledronát, risedronát, ibadronát, zoledronát) neinhibují 
mineralizaci kostí. Bisfosfonáty tedy poškozuje přirozený metabolismus kostí. Ovšem z metabolismu kostní 
tkáně víme, že odbourávání ostrůvků kosti osteoklasty je podmínkou pro syntézu nové organické kostní 
tkáně, která je pak mineralizována. Tím je výrazně potlačena tvorba nové kosti, je urychleno její stárnutí 
a kost se stává starou a seschlou. Nezvyšuje se objem kosti, kost je pouze kompaktnější a vypadá hustší. 
Ovšem fosfáty mají celou řadu dalších důležitých funkcí v buněčných strukturách, přenosu energie 
a buněčných regulacích. Protože se bisfosfonáty neváží místo fosfátu jen do kostí, ale i na mnoho jiných míst 
jejich účinku, jsou i tyto další biochemické procesy bisfosfonáty narušovány tím, že se váží do složitých 
molekul místo fosfátů (případně i na jiná místa) a poškozují jejich funkci. To vysvětluje celou řadu dalších 
škodlivých účinků bisfosfonátů i mimo kosti. 

 Také bisfosfát (pyrofosfát, jsou to dvě molekuly kyseliny fosforečné vázané spolu přes kyslík, P-O-P) 
používaný jako aditivum do masných výrobků, sýrů, pečiva atd. inhibuje odbourávání kostí osteoklasty 
i mineralizaci nově tvořené kostní tkáně osteoblasty. 

Výzkum ukázal, že dlouhodobý efekt léčby osteoporosy je méně než ideální. Užívání bisfosfonátů je 
spojen s celou řadou vedlejších škodlivých účinků. Nejenže působí nepříjemné vedlejší účinky, jako 
nevolnost, zánět jícnu a bolest svalů, ale ve skutečnosti mohou zvýšit riziko zlomenin čelistní a stehenní 
kosti. Nedávná Švédská studie ukázala na zvýšené riziko atypických fraktur kyčelního kloubu při užívání 
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bisfosfonátu. Škodlivý efekt se může projevit poměrně rychle, ale naštěstí je reverzibilní (Schilcher et al. 
2011). Degenerace čelistní kosti může vést ke zlomení a znetvoření čelisti a obličeje. Kost začíná odumírat 
a svaly degenerovat a rozvíjí se infekce. Obecně řečeno, osteonekrosa čelisti (a kterékoli jiné kosti nebo 
kloubu) vzniká v důsledku nedostatečného zásobení krvi dané oblasti. Bisfosfonáty také interferují s tvorbou 
ubichinonu (Koenzym Q 10), který plní zásadní funkci při tvorbě energie v buňkách. Evropská lékařská 
agentura (The European Medicines Agency), která hodnotila všechny publikované případy léčby zlomenin 
(způsobených tlakem) bisfosfonáty doporučila, aby lékaři předepisující léky obsahující bisfosfonáty si byli 
vědomi, že se mohou objevit (i když zřídka) atypické zlomeniny stehenní kosti, zejména po dlouhodobém 
užívání. 
 
Léky pro léčbu kostních nemocí 
Bisfosfonáty bez dusíku: 
Etidronová kyselina 
Clodronová kyselina 
Tiludronová kyselina 
Bisfosfonáty s dusíkem: 
Aledronová kyselina 
Neridronová kyselina 
Ibandronová kyselina 
Incadronová kyselina 
Pamidronová kyselina 
Risedronová kyselina  

Olpadronová kyselina 
Zoledronová kyselina 
Kostní morfogenní proteiny: 
Dibotermin alfa 
Eptotermin alfa 
Ostatní: 
Inhibitor resorpce (Ipriflavon) 
Aluminium chlorohydrát  
Dual action bone agent (Strontium ranelat) 
RANKL inhibitor (Denosumab) 
Cathepsin K inhibitor (Odanacatib) 

                                    
 Etidronová kyselina   Clodronová kys. Tiludronová kys.   Medronová kys.        (99mTc) medronová kys. 
    
Etidronová kyselina, (sůl etidronát), /1-hydroxyethan-1,1-diphosphonová kyselina) je první používaný 
bisfosfonát, má stejnou nevýhodu jako pyrofosfát, že inhibuje mineralizaci kostí. Etidronát musí být podáván 
po krátkou dobu, např. po 2 týdny každé 3 měsíce. Při každodenním podávání po delší dobu blokuje zcela 
kalcifikaci kostí (ukládání vápníku do kosti). 
 

Clodronová kyselina (sůl clodronát disodný) /(dichloro-phosphono-methyl)phosphonic acid/ (medicinské 
názvy Bonefos, Loron, Clodron, Clasteon, Difosfonal, Osteostab a několik dalších názvů) je první generace 
bezdusíkového bisfosfonátu. Inhibuje resorpci kosti a má antihyperkalcemický účinek. Je určen pro prevenci 
a léčbu osteoporosy u postmenopausálních žen a mužů k redukci zlomenin páteře, některých dalších 
patologických stavů kostí a metabolismu vápníku a bolesti při zlomeninách pro jeho protizánětlivý 
a protibolestivý účinek (redukuje zánětlivé markery IL-1β, IL-6, TNF-alfa). 
 

Tiludronová kyselina, /{[(4-chlorofenyl)thio]methylen}bis(fosfonová kyselina), známá také jako tiludronát) 
je bisfosfonát, obchodní název Skelid. 
 

Medronová kyselina Methandiylbis(fosfonová kyselina) je bisfosfonát. Její komplex s radioaktivním 
techneciem, Technecium (99mTc) medronová kyselina je používána v nuklearní medicíně k detekci 
kostních metastáz a jiných abnormalit kostí.  
 

Alendronová kyselina, nebo sůl alendronát sodný), /sodium [4-amino-1-hydroxy-1-(hydroxy-oxido-
phosphoryl)-butyl]phosphonic acid trihydrate — prodávána pod lékovým názvem Fosamax (fy Merck) nebo 
s vitaminem D jako Fosamax+D je bisfosfonát pro léčbu osteoporosy. Při ústním podání na lačno se vstřebá 
jen 0,6-0,7 % (s jídlem ještě méně), z toho se 50 % váže na kosti a druhá polovina vyloučí ledvinami. Vazba 
na jiné tkáně je velmi malá. Vázaný na kosti má biologický poločas 10 roků. Aledronát inhibuje resorpci 
kostí osteoklasty a neovlivňuje mineralizaci kostí. Jako všechny bisfosfonáty je chemicky příbuzný 
pyrofosfátu, který je endogenní regulátor kostního obratu. Jeho inhibiční účinek je závislý na dávce a je 
přibližně 1000krát účinnější než první bisfosfonát etidronát. Při léčbě se vyvíjí normální kostní tkáň 
a aledronát je uložen v kostní matrix. Pro optimální účinek je potřeba zajistit dostatek vápníku a vitaminu D. 
Léčba Fosamaxem 5 mg/den po 2 roky, následována 10 mg/den 1 rok (plus vápník a vitamin D) vedla k 50% 
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redukci zlomenin páteře, kyčle a zápěstí, ve srovnání s placebem plus vápník a vitamin D). Na druhé straně 
bylo zjištěno, že Fosamax redukuje riziko fraktur stehenní kosti o jen 1-2 %. 
 
Vedlejší účinky Fosamaxu/aledronátu: 
Trávící trakt: tvorba vředů jícnu, případně i žaludku a dvanáctníku. 
Obecné: vyrážka kůže a výjimečně až toxická nekrosa pokožky, zrakové problémy (intraokulární zánět, 
zánět bělimy); generalizovaná bolest svalů, kloubů a kostí; neurologické potíže (halucinace a poruchy 
vidění). Studie provedené na Washingtonské universitě ukázaly, že Fosamax může působit atriální fibrilace 
(nepravidelný tlukot srdce) vedoucí k infarktu. 
Kosti: Nekrosa čelistní kosti (převážně u bisfosfonátů podávaných intravenózně), Dochází ke zvýšení počtu 
osteoklastů a vývoji obrovských a vícejaderných osteoklastů. Podle zkušenosti dentistů u 4 % jejich 
dentálních pacientů beroucích Fosamax se vyvinula osteonekrosa čelisti. Fosamax působí stehenní kost 
křehkou a je spojen se vzácným typem zlomenin v horní polovině stehenní kosti po malém nebo žádném 
trauma, zejména u osob léčených 5 roků. V některých případech po týdnu nebo měsíci nevysvětlitelné bolesti 
kost při chůzi nebo stání sama praskla. 
 

Neridronová kyselina /6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1-diyl)bis(fosfonová kyselina)/ anion - neridronate) je 
bisfosfonát.  

                                    
   Alendronová kys.      Neridronová kys.         Ibandronová kys.       Incadronová kys.    Pamidronová kys.    
Ibandronová kyselina (sůl ibadronát sodný), {1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]propane-1,1-diyl}bis 
(phosphonic acid), medicínské názvy Boniva, Bondronát a Bonviva, je účinný bisfosfonát užívaný 
v prevenci a léčbě osteoporosy. USA FAD vydalo varování možnosti těžkého zneschopnění kostí, kloubů 
a bolesti svalů. Dlouhé užívání bisfosfonátů, včetně Boniva může způsobit vzácnou, ale závažnou zlomeninu 
stehenní kosti. Boniva je první bisfosfonát s aplikováním 1krát za měsíc. Působí větší náchylnost kostí na 
zlomení.  
 

Incadronová kyselina [(Cykloheptylamino)methylen]bis(fosfonová kyselina) (obchodní název Bisphonal) 
je bisfosfonát (nejsou další údaje) 
 

Pamidronová kyselina (sůl pamidronát disodný), / (3-amino-1-hydroxypropan-1,1-diyl)bis(fosfonová 
kyselina)/, obchodní název Adredia, v Indii Pamimed, je bisfosfonát obsahující dusík, užívaný pro prevenci 
a léčbu osteoporosy, ztrátě kostí při léčbě steroidy. Vedlejším efektem je bolest v kostech, nízká hladina 
vápníku, žaludeční nevolnost, závrať, osteonekrosa čelisti. Pamidronát aktivuje lidské γδ T buňky in vitro 
i in vivo, které mohou způsobit symptomy chřipky.  
 

Risedronová kyselina (sůl risedronát sodný),/ (1-hydroxy-1-fosfono-2-pyridin-3-yl-ethyl)fosfonová 
kyselina/ je bisfosfonát užívaný k posílení kostí, prevenci a léčbu osteoporosy a léčbu Pagetovy choroby 
kostí. Obchodní názvy Actonel, Actonel with Calcium, Atelvia, a Benet. Rychleji prochází jícnem a má 
menší vedlejší účinky na trávicí trakt. Méně působí nekrosu čelistní kosti. 
 

Medronová kyselina Methandiylbis(fosfonová kyselina) je bisfosfonát. Její komplex s radioaktivním 
techneciem, Technecium (99mTc) medronová kyselina je používána v nuklearní medicíně k detekci 
kostních metastáz a jiných abnormalit kostí.  

                                                          
        Risedronová kyselina         Olpadronová kys.                   Minodronová kys.             Zoledronová kys.      
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Minodronová kyselina (1-Hydroxy-2-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1-fosfonoethyl)fosfonová kyselina) je třetí 
generace bisfosfonátový lék. Je schválen v Japonsku pro léčbu osteoporosy. Mechanismus jeho účinku 
spočívá v inhibici aktivity enzymu farnesylpyrofosfát syntasy. 
 

Olpadronová kyselina (sůl olpadronát) je bisfosfonát [3-(dimethylamino)-1-hydroxypropan-1,1-
diyl]bis(phosphonová kyselina) 
 

Zoledronová kyselina (sůl zoledronát) /[1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(fosfonová 
kyselina)/ (obchodní názvy Zometa, Zomera, Aclasta a Reclast) je bisfosfonát. Je používána pro léčbu 
pacientů s metastázami do kosti a pro léčbu osteoporosy a hyperkalcemie (vznikající nadměrným 
odbouráváním kosti, např. metastázou). Podává se intravenosní infusí minimálně po dobu 15 minut. Výrazně 
redukuje kosterní komplikace u pacientů s nádory prsu a metastázami do kostí. Vedlejší účinky mohou 
zahrnovat únavu, anemii, svalovou bolest, horečku, pocení nohou. Při prvním podání může vyvolat 
symptomy chřipky v důsledku aktivace γδ T buněk. Infuse Reclastu působí toxicky na ledviny a mohou 
způsobit selhání ledvin. 
 

Prolia (Denosumab) (není bisfosfonát?), RANKL inhibitor, nový výrobek aplikovaný injekčně 2krát za rok. 
Prolia ovlivňuje imunitní systém, což má za následek vyšší výskyt infekcí, často těžkých, zvláště ucha, 
dutiny břišní, žlučníku a kůže (zánět, vyrážka, ekzém). Nejčastější vedlejší účinky jsou snížení hladiny 
vápníku, bolest zad, paží a nohou, nekrosa čelistní kosti, zvýšený cholesterol, obecná svalovo-kosterní 
bolest, zánět endokardu, infekce žlučníku a pankreatitida.  
(http://www.centerwatch.com/drug-information/fda-approvals/drug-details.aspx?DrugID=1104) 
Hypokalcemie může působit silnou bolest a křeče svalů. Léčebný efekt: redukce rizika zlomenin obratlů 
o 4,8 %, redukce rizika zlomeniny kyčle o 0,3 %, redukce rizika zlomenin neobratlových kostí o 1,5 %, 
zvýšení denzity kostí bederní páteře o 8,8 %, kyčelní kosti o 6,4 % a krčku stehenní kosti o 5,2 %. 
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