
 

 

Ką reikia žinoti apie osteoporozę? 

Viena iš dažniausių judėjimo organų ligų vyresniame amžiuje yra osteoporozė. Tai aktuali 

visuomenės sveikatos problema, kuri grėsmingai didėja, sparčiau gausėjant vyresnio amžiaus 

žmonių. Pagal gydymo kaštus osteoporozė prilyginama tokioms ligoms kaip bronchinė astma, 

hipertenzija ar lėtinis širdies-kraujagyslių nepakankamumas. 

Osteoporozė – sisteminė kaulų liga, kuriai būdinga maža kaulų 

masė bei kaulinio audinio mikroarchitektūros pokyčiai. Ši liga yra 

klastinga, nes dažnai klinikiniai jos požymiai pasireiškia jau įvykus 

osteoporoziniams lūžiams (Pasaulinė sveikatos organizacija, 1993). 

Osteoporozės atsiradimui ir progresavimui turi įtakos 

skirtingos kaulų mineralų tankio mažėjimą sąlygojančios priežastys. 

Pagrindiniai rizikos veiksniai: 

 Moteriškoji lytis; 

 Vyresnis amžius; 

 Kūno masės indeksas (KMI) mažesnis nei 19; 

 menstruacinio ciklo sutrikimai (vėlyvos mėnesinės, ciklo sutrikimai, ankstyva 

menopauzė (< 45 m.), menopauzė; 

 mažas testosterono kiekis (vyrams); 

 valgymo sutrikimai, nevisavertė mityba, nepakankamas kalcio kiekis maiste, vitamino 

D stoka, gyvulinių baltymų ir druskos perteklius; 

 medicininės būklės (kaulų lūžimai po 40 metų, reumatoidinis artritas, skydliaukės ir 

paraskydinių liaukų sutrikimai, blogai gydomas 1 tipo cukrinis diabetas, laktozės netoleravimas, 

virškinimo sistemos sutrikimai); 

 nesaikingas kofeino ir alkoholio vartojimas; 

 mažas fizinis aktyvumas arba priešingai, per didelis fizinis aktyvumas; 

 vaistai (didelės skydliaukės hormonų dozės, prieštraukuliniai, priešepilepsiniai vaistai, 

kai kurie diuretikai, skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai su aliuminiu ir kt.); 



Kaulų masės mažėjimo rizikos veiksniai nėra osteoporozės diagnozės patvirtinimo arba 

atmetimo kriterijai. Tik kaulų mineralų tankio matavimas parodo, ar kaulų masė yra sumažėjusi. 

Kaulų masės mažėjimas yra pagrindinis osteoporozės požymis. Jam progresuojant, kai kurie 

kaulai jau nėra tokie tvirti, kad atlaikytų kasdienės veiklos krūvį, atsiranda ryškiausia osteoporozės 

klinikinė išraiška – įvyksta kaulų lūžis. Patys pavojingiausi – šlaunikaulio viršutinės dalies lūžiai. 

 

Keturi žingsniai, kad kaulai būtų stiprūs: 

1. Sveika ir subalansuota mityba: gausi kalcio (pieno produktai, žuvis ir mėsa, žalios 

daržovės, vaisiai, riešutai, sėklos), vitaminų D (pienas, jūros gėrybės, žuvų aliejus, kiaušiniai), K, C, 

mineralinių medžiagų – magnio, cinko, vario mityba, kalcio ir vitamino D papildai. 

Rekomenduojamas kalcio paros kiekis vidutiniškai yra 1 200 mg, vitamino D – 400–800 TV. 

Kalcio ir vitamino D reikia skirti papildomai: 

 esant osteoporozės rizikos veiksnių; 

 netoleruojant laktozės, esant alergijai pienui; 

 nevalgant pieno produktų; 

 laikantis griežtos dietos; 

 esant ankstyvai menopauzei; 

 vyresniems nei 50 metų žmonėms, 

 ilgai gydantis steroidiniais hormonais. 

2. Vengti žalingų įpročių: nerūkyti, nepiktnaudžiauti alkoholiu, kofeinu, nesilaikyti 

griežtos dietos, keisti gyvenimo būdą. 

3. Būti fiziškai aktyviems: 

 fiziniai pratimai (30 min. kasdien, ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę): vaikščiojimas, 

bėgiojimas, šokinėjimas, laipiojimas, čiuožinėjimas, aerobika, tenisas, krepšinis, tinklinis; 

 stiprinantys pratimai (2 kartus per savaitę) – lengvų svorių kilnojimas, pritūpimai, 

atsispaudimai, kojų kilnojimas; 

 pusiausvyrą gerinantys pratimai (3 kartus per savaitę). 

4. Kaulų mineralų tankio (KMT) tyrimas ir kaulų masę didinantys vaistai. KMT yra 

vienintelis kiekybinis rodiklis, objektyviai ir tiksliai nusakantis kaulų masę.  Jo metu matuojamas 

kaulinio audinio mineralinis medžiagų kiekis kaule gramais. Matuojant kaulų tankį, osteoporozė 

diagnozuojama dar nelūžus kaului. 

Žmogaus gyvenimo būdas turi didelę įtaką osteoporozės vystymuisi. Osteoporozė yra lėtinė 

liga, ankstyvoji prevencija ir gydymas – geriausi būdai išvengti rimtesnių komplikacijų. 

 



Literatūra: 

1. Osteoporozės diagnostika ir gydymas. Prieiga per internetą: 

<http://www.kmu.lt/endokrinologija/rodyti_tekst.php?id=170> 

2. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras „Osteoporozė - tylioji epidemija“. Prieiga per 

internetą: <http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&nod=renginiai&data=20151020> 

3. <http://www.emedicina.lt/site/files/farmacija_ir_laikas/2006_09/paciento_puslapis.pdf> 

http://www.kmu.lt/endokrinologija/rodyti_tekst.php?id=170
http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&nod=renginiai&data=20151020
http://www.emedicina.lt/site/files/farmacija_ir_laikas/2006_09/paciento_puslapis.pdf

