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Osteoporózou, tedy onemoc-
n!ním projevujícím se "ídnutím 
kostní tkán!, v# $esku trpí asi 
p%l milionu obyvatel. V!t&ina 
se v&ak nelé'í. Nemoc postihu-
je obvykle star&í osoby, zvlá&t! 
(eny po menopauze. 

„P"i nemoci jsou kosti mén! 
odolné v%'i úraz%m, sni(uje se 
jejich pevnost a# pru(nost 
a# snadno dojde ke zlomeni-
nám,“ soudí profesor Vladimír 
Pali'ka, p"edseda Spole'nosti 
pro metabolická onemocn!ní 
skeletu $eské léka"ské spole'-
nosti Jana Evangelisty Purky-
n!.

Ka(dá t"etí $e&ka a# ka(d) 

$ech ve v!ku nad 50 let utrpí 
alespo* jednu osteoporotickou 
zlomeninu, ve v!ku nad 70 let 
ka(dá druhá (ena. Správná lé'-
ba se v&ak podle Pali'ky dosta-
ne jen k#malému po'tu pacien-
t%. „Podlé'enost se blí(í k#hra-
nici 80 procent,“ "ekl.

Ztráta v!"ky i 6 cm
Typick)mi projevy jsou 

zvlá&t! ztráta t!lesné v)&ky 
o#více ne( &est centimetr% a#vy-
tvo"ení kyfózy, tedy hrbu na 
zádech. Mnohdy v&ak nemocní 
netrpí (ádn)mi p"íznaky cho-
roby, tudí( o#svém onemocn!ní 
v%bec nev!dí.

„Jedná se o#záke"nou choro-
bu. Projevuje se pomalu a#v!t-
&inou a( v#dob!, kdy u( se roz-
vinula,“ doplnil profesor. Dia-
gnóza b)vá 'asto stanovena a( 
p"i náhodném rentgenovém vy-

&et"ení nebo náhlé zlomenin!. 
Objevit se dá pomocí denzito-
metrického vy&et"ení.

Nelé'ená osteoporóza zhor-
&uje pacient%m kvalitu (ivota. 
Ka(dá fraktura podporuje po-

stupující v)voj choroby a#zvy-
&uje riziko dal&ích zlomenin. 
Ty pacient%m, zvlá&t! v#oblasti 
páte"e, zp%sobují podle Pali'ky 
a( paralyzující bolest.

Náklady zdravotních poji&+o-

ven na lé'bu osteoporózy ros-
tou. V&eobecná zdravotní po-
ji&+ovna, která hradí pé'i za 
p"ibli(n! 60 procent $ech%, 
platila v#roce 2013 asi 501 mi-
lion% korun, o# t"i roky pozd!ji 
to bylo o#40 milion% více. 

Lé#ba stojí stovky 
milion$ korun

V)razn! náchyln!j&í k#osteo-
poróze jsou (eny, zvlá&t! pak 
(eny po menopauze. Potvrzují 
to i#údaje Zdravotní poji&+ovny 
ministerstva vnitra $R (ZP 
MV $R). Z# celkového po'tu 
klient% s# osteoporózou tvo"í 
90 % (eny. 

„Osteoporózou trp!lo loni 
28#685 klient% na&í poji&+ovny, 
z#nich bylo 25#808 (en a#pouze 
2877 mu(%,“ potvrzuje Hana 
Kade'ková, tisková mluv'í po-
ji&+ovny. Lé'ba t!chto pacient% 
stojí poji&+ovnu ro'n! 227 mi-
lion% korun, p"i'em( 60 % tvo-
"í v)daje na léky a#zvlá&+ ú'to-
van) materiál, pou(ívan) na-
p"íklad p"i opera'ních "e&eních 
komplikací osteoporózy, kter)-
mi b)vají patologické fraktury.

!ídnutí kostí hrozí p"l milionu lidí. V#t$ina se nelé%í

Um!lé oplodn!ní (IVF) je pro 
mnoho pár% jedinou &ancí na 
vysn!né miminko. Lé'ba ne-
plodnosti je ale proces fyzicky, 
psychicky, 'asov! i#, nan'n! ná-
ro'n) a#ani v#roce 2020 neum!jí 
léka"i stoprocentn! zaru'it ot!-
hotn!ní. 

„Úsp!&nost a( o# 30 % ov&em 
v)razn! zvy&uje novinka v#oblas-
ti IVF – &etrn!j&í v)b!r nejkvalit-
n!j&ích spermií pomocí mikro-
- uidních 'ip%,“ "íká MUDr. Lu-
ká& Bittner z#odd!lení andrologie 
pra(ské kliniky ISCARE, a#tam-
ního Centra reproduk'ní medicí-

ny. Napodobuje p"irozen) proces 
v)b!ru v#t!le (eny a#hodí se i#pro 
páry, které absolvovaly u( n!ko-
lik neúsp!&n)ch pokus% asistova-
né reprodukce.

Úsp!&nost oplodn!ní ovliv*u-
je také kvalita spermií. Ta se 
bohu(el u# mu(% v# posledních 
dekádách stále zhor&uje. 

%ip napodobí 
v!b&r v t&le 'eny

„O# zvy&ující se neplodnosti 
u# mu(% sv!d'í nap"íklad v)-
sledky posledních zájemc% 

o# darování spermatu u# nás na 
klinice. Z#p!tadvaceti mu(% spl-
*oval pouze jeden kritéria dárce 
spermií,“ vysv!tlil léka".

U# p"irozeného oplodn!ní se 
o# v)b!r nejkvalitn!j&ích „plav-
c%“ postará samo prost"edí v#t!-
le (eny. U#asistované reproduk-
ce se nej'ast!ji vyu(ívá proces 
zvan) centrifugace, kter) me-
chanicky od, ltruje nevyhovují-
cí spermie. Tato metoda je nejen 
'asov! náro'ná, ale m%(e p"i ní 
dojít k# po&kození spermií a# je-
jich DNA, co( jsou 'asto d%vo-
dy, pro' oplodn!ní není úsp!&né 

nebo dochází k#potrat%m. Tento 
problém "e&í novinka na poli 
IVF – mikro- uidní 'ipy, které 
um!jí napodobit p"irozen) v)-
b!r v#t!le (eny.

Jak v"e funguje
$ipy pracují jako , ltr, kter) 

do vzorku nechá proniknout jen 
zdravé a kvalitní spermie bez 
toho, aby do&lo k jejich po&koze-
ní. Tak se zvy&uje úsp!&nost 
oplodn!ní i#dono&ení plodu. 

Nová metoda nabízí &etrn!j&í 
a# efektivn!j&í cestu um!lého 
oplodn!ní, která je mén! 'aso-

v!, fyzicky i#psychicky náro'ná. 
Mikro- uidní 'ipy mohou zv)&it 
&anci na ot!hotn!ní u#pár%, kde 
ot!hotn!ní ovliv*oval p"ede-
v&ím mu(sk) faktor, a( o# 30 
procent. 

Lze ji pou(ít také p"i insemi-
naci, kde je také prokázána vy&-
&í &ance na ot!hotn!ní. 

Centrum reproduk'ní medi-
cíny ISCARE zahájilo svoji 'in-
nost u( v# roce 1995 jako jedno 
z#prvních nestátních center asis-
tované reprodukce v#$R. Dopo-
sud p"ivedlo na sv!t více ne( 
11 000 d!tí.

&etrn#j$í v'b#r spermií zv'$í $ance na po%etí a( o 30 procent

Imunitní systém je v# dob! 
koronavirové infekce a# také 
o'ekávaného nástupu ch"ipko-
vé epidemie d%le(it) proto, (e 
ob!ma vir%m, které nemoci 
zp%sobují, m%(e do zna'né mí-
ry 'elit. Kdy( k#tomu p"idáme, 
(e práv! na podzim a#v#zim! je 
na&e t!lo celkov! oslabené, 
dvojnásob platí, (e denn! posi-
lovat imunitu by m!lo b)t sa-
moz"ejmostí.

„Imunita je varovn) systém, 
kter) rozpoznává rozdíl mezi 
bu*kami na&eho t!la a# bu*ka-
mi cizími. Kdy( objeví vet"el-
ce, pomáhá t!lu &kodlivé bu*ky 
ni'it,“ vysv!tluje pra(sk) inter-
nista a# celostní léka" MUDr. 
Bohumil .dichynec.

Podle n!ho, je-li imunitní 
systém v# dobré kondici, jeho 
správné fungování vlastn! ani 
nepoznáme a#nezjistíme, (e nás 
ka(d) den chrání proti vir%m 
a# bakteriím. Jeho v)znam ov-
&em pocítíme v#p"ípad!, kdy je 
s# imunitou n!co v# nepo"ádku 
a# my se opakovan! pot)káme 
s#náporem nemocí.

První linie 
Aby viry 'i bakterie pronikly 

do na&eho t!la, musejí nejd"íve 
p"ekonat mnohé bariéry. 

První ú'innou zábranou pro-
ti &kodlivinám je k%(e. V#mís-
tech, kde nás k%(e nechrání, 
tuto funkci p"ebírají slzy, sliny 

a#hlen, které mají antibakteriál-
ní ú'inky a#mohou zni'it cho-
roboplodné zárodky. 

Díky této první linii v#obra-
n! proti vir%m a# bakteriím 
je v!t&ina &kodliv)ch bun!k 
zachycena a# nedostane se do 
krve. 

Klí#em k imunit& 
jsou zdravá st(eva

Tuto ochranu lze podpo"it 
nap"íklad d%kladn)m mytím 
rukou, no&ením rou&ky nebo 

v!tráním ve vytáp!n)ch míst-
nostech, aby nedocházelo k#vy-
su&ování sliznic.

Ve chvíli, kdy bakterie 'i vi-
ry ji( proniknou do t!la, jsou 
tím nejv)znamn!j&ím ochran-
n)m orgánem st"eva. Ve st"e-
vech se toti( nachází 70#% bu-
n!k imunitního systému, 
a# p"edstavují tak nej'ast!j&í 
boji&t!, kde jsou bakterie a#viry 
napadány a#ni'eny. 

Pro správnou imunitu je pro-
to d%le(itá dobrá kondice celé-
ho trávicího systému. Jeho 

funkci podpo"í vyvá(en) jídel-
ní'ek s# dostatkem vlákniny 
i#pravideln) pohyb. 

Sou'ástí imunity je i# lymfa-
tick) systém, v# jeho( rámci 
jsou p"ená&eny tekutiny, v)(iva 
a#kyslík do celého t!la. Krom! 
toho rovn!( odstra*uje odpadní 
látky. 

Lymfatick! systém 
Lymfatick) systém se skládá 

z#kostní d"en!, sleziny, brzlíku 
a# lymfatick)ch uzlin. Díky je-
jich funkci tak systém vytvá"í 

komplexní a#ú'inn) základ na&í 
obranyschopnosti. 

Q V#kostní d"eni se toti( pro-
dukují a#uvol*ují bílé krvinky, 
které bojují s#choroboplodn)mi 
zárodky. 

Q Slezina pak reguluje 
mno(ství krve v# t!le a# odstra-
*uje po&kozené bu*ky. 

Q Brzlík je místo, kde dozrá-
vají lymfocyty bojující s#bakte-
riemi. 

Funkcí lymfatick)ch uzlin je 
rozpoznat v&echny &kodlivé 
bu*ky a# odstra*ovat je. Proto 

se ve chvíli, kdy t!lo bojuje 
s#nemocí, do'asn! zv!t&ují. 

„Zdu"elé uzliny jsou tak jed-
ním ze signál%, (e se na&e t!lo 
s# nemocí vypo"ádává. K# pro-
'i&t!ní lymfatického systému 
pom%(e cvi'ení a# pitn) re(im, 
vhodná je voda s# citronem,“ 
soudí léka".

Zni#ující stres
Pokud máme zdrav) imunit-

ní systém, postará se o#nás. My 
se na oplátku starejme o#n!j. 

Dop"ejte svému t!lu dosta-
tek odpo'inku a#pohyb ideáln! 
na 'erstvém vzduchu, naopak 
se vyhn!me konzumaci alko-
holu. 

„Pro správnou funkci obra-
nyschopnosti je poté d%le(ité 
potla'it dlouhodob) stres. 
Dlouhodobé psychické vyp!tí 
imunitu oslabuje. Organismus 
se pak stává zraniteln!j&í a#h%"e 
odolává nemocem. P"esto(e na 
ka(dého dopadá aktuální pan-
demická situace, je t"eba ne-
podléhat strachu a# starat se 
i#o#své psychické zdraví,“ uza-
vírá léka". 

Imunitou proti covidu i)ch*ipce

Otu!ování je jednou z cest jak posílit imunitu.
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Ve st!evech 
je 70 % bun"k 
imunitního systému, 
a p!edstavují tak 
nej#ast"j$í boji$t", 
kde jsou bakterie 
a viry napadány 
a ni#eny 

MUDr. Luká" Bittner

Co posílí imunitu
Vyvá!ená strava s"dostatkem 
zeleniny a"ovoce, otu!ování, 
denní pohyb na #erstvém 
vzduchu, vitaminy C a"D.

Dostatek odpo#inku a"spánku. 

$asté a"d%kladné mytí rukou 
m&dlem pod tekoucí teplou 
vodou anebo pou!ívání bez-
oplachov&ch gel% a"také 
no'ení rou'ky.

Pokud ka'leme nebo k&chá-
me, m(li bychom si zakr&t 
ústa kapesníkem, 'átkem, 
'álou nebo p)edloktím. Nikoliv 
v'ak dlaní. 

Stranu p(ipravil
Václav Pergl

Rizikové faktory, prevence
Rodinná zát(!, nedostatek fyzické zát(!e, kou)ení, zv&'ená 
konzumace alkoholu nebo u!ívání n(kter&ch lék%, které mohou 
osteoporózu vyvolat, tedy nap)íklad kortikoid% nebo antiepileptik. 

Nízká nebo naopak vysoká t(lesná hmotnost #i nedostatek po-
hlavních hormon%, co! je d%vodem, pro# nemocí trpí zvlá't( !eny 
a"mu!i po menopauze nebo andropauze.

Prevencí je vyvá!ená strava s"dostate#n&m obsahem vápníku 
a"vitaminu D. 

Ka!dodenní svi!n(j'í ch%ze, jóga, pilates nebo rekrea#ní 
cyklistika.
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