Osteoporoza
Co to jest osteoporoza?
Osteoporoza to schorzenie powodujące bardzo silne
osłabienie kości, które łatwo się łamią.

W jaki sposób mogę się
dowiedzieć, czy mam
osteoporozę?

Kto jest zagrożony?

Dostępne są badania wykorzystujące promienie

Na osteoporozę może zachorować każdy, ale

jest pomiar gęstość kości. Badania te są bezbolesne.

RTG lub fale dźwiękowe, w których dokonywany

kobiety są bardziej na nią narażone niż mężczyźni.
Większe prawdopodobieństwo zachorowania na
osteoporozę występuje, jeśli:

Zapytaj swojego lekarza, czy zaleca Ci ich
wykonanie.

• Testy RTG, zwane densytometrią, badają twój

• Jesteś w wieku ponad 50 lat

kręgosłup, miednicę i przegub. W densytometrii

• Palisz

RTG.

używane jest bardzo niskie natężenie promieni

• Nowsze testy oparte na falach dźwiękowych,

• Masz niską masę ciała

zwane badaniami ultradźwiękowymi, badają piętę.
• Członkowie Twojej rodziny mieli osteoporozę lub
złamane kości

Jak leczy się osteoporozę?

• Niewystarczająco ćwiczysz

Nie istnieją metody leczenia osteoporozy. Są jednak
• Pijesz alkohol (ponad 3 kieliszki/dzień)

sposoby na spowolnienie postępu schorzenia.

• Przyjmujesz przez długi okres czasu pewne leki,
takie jak leki przeciwdrgawkowe lub sterydye

Skonsultuj się z lekarzem, aby opracować plan
dbałości o zdrowie kości.

seizure medicines or steroids
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Osteoporoza
Leki na receptę

Suplementy diety

Dostępne są leki na receptę, które można

Suplementy diety to produkty, które ludzie dodają

przyjmować. Mają one postać pigułek, plastrów

do swojej diety. Są to witaminy, proszki, batony

lub zastrzyków (wstrzyknięć). Przed zaprzestaniem

energetyczne i zioła.

przyjmowania leku zasięgnij porady lekarza,
pielęgniarki lub farmaceuty.

Zanim zaczniesz przyjmować jakiekolwiek

Typowymi lekami przepisywanymi na spowolnienie

one wpływać na inne leki, które przyjmujesz i

utraty masy kostnej są bisfosfoniany. Lekarz może

spowodować, że zachorujesz.

suplementy diety, skonsultuj się z lekarzem. Mogą

zaoferować Ci również inne leki.

• Skonsultuj się z lekarzem, jak długo musisz
przyjmować te leki.

• Poinformuj lekarza, jeśli pojawią się działania
niepożądane, takie jak nowy ból w biodrze lub
udzie. U niektórych osób, które przyjmują te leki,
nastąpiło złamanie kości udowej.

Możesz wprowadzić pewne zmiany w stylu życia,
które obniżą ryzyko osteoporozy.

• Zachowaj aktywność fizyczną. Wykonuj ćwiczenia
obciążeniowe, takie jak chodzenie.

• Niektóre z tych leków mogą powodować
podrażnienie gardła.

• Mogą one również powodować poważne problemy
z kośćmi szczękowymi.

Zmiany stylu życia

• Nie pal.
• Ogranicz spożycie alkoholu.
• Zapewnij w swojej diecie odpowiednią ilość
wapnia i witaminy D. Twój lekarz może Ci zalecić
przyjmowanie wapnia i witamin.

Niniejsza karta informacyjna została opracowana przez FDA Office of Women’s Health.
Więcej materiałów dotyczących zdrowia kobiet można uzyskać na stronie:

www.fda.gov/womens
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