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Δήλωση συμφερόντων

 Ουδέν σε σχέση με την εν 

λόγω παρουσίαση



Ασβέστιο (Ca)

 Ολικό Ca σώματος: 400mg/kg σε νεογνά & 950mg/kg σε 
ενήλικες

 99% του Ca του σώματος στα οστά
       -ως υδροξυαπατίτης [Ca10(PO4)6(OH)2]

 1% στον ενδο- & εξω-κυττάριο χώρο & στις κυτταρικές 
μεβράνες

 Ca ορού διαιρείται σε 3 μέρη:

-50% ιονισμένο (βιολογικά ενεργό)

-40% δεσμευμένο με πρωτείνες (λευκωματίνη, σφαιρίνες)

-10% ως σύμπλεγμα με ανιόντα {κιτρικά, φωσφορικά, κτλ}



Ομοιοστασία ασβεστίου
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Οστό
• Οργανικό στοιχείο (κολλαγόνο, λοιπές πρωτεΐνες) – 35%

• Ανόργανο στοιχείο (υδροξυαπατίτης) – 65%



Κατασκευή – 
ανακατασκευή





ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ  
Το ποσό του οστού ανά μονάδα όγκου

ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ  
Το ποσό του οστού ανά μονάδα όγκου

  ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
Η  ανώτερη οστική μάζα που μπορεί να αποκτήσει 

ένα άτομο μέχρι  την  ηλικία  των 30 - 35 

  ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
Η  ανώτερη οστική μάζα που μπορεί να αποκτήσει 

ένα άτομο μέχρι  την  ηλικία  των 30 - 35 
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Adapted from Finkelstein JS. Cecil Textbook of Medicine, 21st ed. 1996;1379-84.
Riggs BL, Melton LJ III. N Engl J Med. 1986;314:1676-86.
Adapted from Finkelstein JS. Cecil Textbook of Medicine, 21st ed. 1996;1379-84.
Riggs BL, Melton LJ III. N Engl J Med. 1986;314:1676-86.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Εμμηνόπαυση
Οστική απώλεια

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ



1. Άσκηση 

2. Διατροφή

Μεταβολισμός ασβεστίου



 μύες και οστά αλληλοεπηρεάζονται & 
λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

 Άσκηση 

 Πρόληψη οστικής απώλειας

 Διατήρηση μυϊκής ισχύος  πρόληψη πτώσεων



Άσκηση

 Μηχανική φόρτιση σκελετού απαραίτητη για επίτευξη – 

διατήρηση κορυφαίας οστικής μάζας (ΚΟΜ) 

  10% ΚΟΜ   50% κατάγματος στην ενήλικη ζωή

 Θήλεα:  οστού μεταξύ 11-13 ετών =  οστού τα 30 πρώτα 

έτη μετά την εμμηνόπαυση 
1 Welten DC et al, JBMR 1994; 9(7):1089 
2 htps://www.iofonehealth.org/eeer罕ise





Άσκηση
 Σημαντικά οφέλη για τον σκελετό

Τουλάχιστον 30-40’ 3-4 φορές /εβδ

Κυρίως η άσκηση με αντιστάσεις (weight-bearing) 

ή δονήσεις/κραδασμούς







Θεωρία μηχανοστάτη

Σύστημα παλίνδρομης ρύθμισης με το οποίο οι 

ασκούμενες δυνάμεις διαμορφώνουν το σχήμα των 

οστών ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

συνήθεις απαιτήσεις



Μυοσκελετική μονάδα

Σύσπαση μυών  τάση στα οστά  ενεργοποίηση 

modeling στην έσω και έξω επιφάνεια του φλοιού 

μέσω μηχανο-υποδοχέων των οστεοκυττάρων

 αύξηση οστικής μάζας

 βελτίωση γεωμετρικών παραμέτρων



Άσκηση  επιμετάλλωση

Bozzini et al, Biomed Mater Eng 2017; 28(4):431-441





Άσκηση και ενδοκυττάριο Ca
μυϊκή σύσπαση  απελευθέρωση ενδοκυττάριου Ca

το περισσότερο χρησιμοποιείται για έναρξη σύσπασης

μικρή ποσότητα διαρρέει  ενεργοποιεί πρωτεΐνες 

απαραίτητες για διαχείριση ενέργειας & προσαρμογή στην 

άσκηση (PGA-1)  εκκρίνονται μυοκίνες (ιρισίνη)  

μεταβολισμού, λίπους, βελτίωση μεταβολικού προφίλ,  

οστικής μάζας &  κινδύνου καταγμάτων

Baar K, Sports Med 2014; 44 Suppl 1:S5-12
Anastasilakis AD et al, Osteoporos Int 2014 25(5):1633-42
Polyzos SA et al, Endo罕rine 2017



Μυοκίνες



Υπερβολική άσκηση

Μπορεί αν επιβαρύνει σημαντικά τον οστικό 
μεταβολισμό και τον σκελετό:
 αμηνόρροια των αθλητριών
  πρόσληψη θρεπτικών συστατικών σε κάποια 

αθλήματα (π.χ. μπαλέτο)
 υπερκαταβολισμός (π.χ. υπερμαραθώνιος)



 Διαταραχή – διακοπή κιρκάδιου ρυθμού & 

στέρηση ύπνου  

αποσύζευξη ( δεικτών οστικού σχηματισμού – 

αμετάβλητοι δείκτες οστικής απορρόφησης) 

Οστική απώλεια

Κιρκάδιος ρυθμός - ύπνος

Swanson C et al, JCEM 2017, 102(10):3722-3730



1. Άσκηση 

2. Διατροφή

Μεταβολισμός ασβεστίου



    ΣΥΝΟΛΙΚΑ    Η    ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
    καθορίζει πολλούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τον μεταβολισμό ασβεστίου
-Επάρκεια διατροφής 
   -Παράγοντες που εμποδίζουν την 

απορρόφηση και χρησιμοποίηση των 
θρεπτικών συστατικών

   -Ενέργεια (αύξηση και διατήρηση του 
οστού)

   -Οξεοβασική ισορροπία



• Ασβέστιο

• vitD

• Φώσφορος

• Πρωτεΐνες

• Μαγνήσιο – άλλα ιχνοστοιχεία 

• Οξεοβασική ισορροπία



ΣΚΕΛΕΤΟΣ=ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου επένδυση για 
το μέλλον

Ca: κύριο δομικό συστατικό των 
οστών – 99% Ca σώματος στον 

σκελετό



Επαρκής πρόσληψη Ca

Μεγιστοποίηση κορυφαίας οστικής μάζας

Ελαχιστοποίηση κινδύνου καταγμάτων σε νεαρή 

ηλικία

Ελαχιστοποίηση εμφάνισης οστεοπόρωσης σε 

μεγαλύτερες ηλικίες



2011 report on dietary requirements for calcium and vitamin D from 
the Institute of Medicine (IOM)

Ασβέστιο Vitamin D
Ομάδες 
(ηλικία/φύλο)

RDA (mg/d)
Κάλυψη 
αναγκών
 >97.5% 
πληθυσμού

UL 
(mg/d)

RDA (IU/d)
Κάλυψη 
αναγκών
 >97.5% 
πληθυσμού

Επίπεδα 
25(OH)D 
ορού (ng/ml 
αντίστοιχα 
με το RDA)

UL (IU/d)

1-3 χρ (M+F) 700 2500 600 20 2500
4-8 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 3000

9-13 χρ (M+F) 1300 3000 600 20 4000
14-18 χρ (M+F) 1300 3000 600 20 4000
19-30 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 4000

31-50 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 4000
51-70  χρ (Μ) 1000 2000 600 20 4000

51-70 χρ (F) 1200 2000 600 20 4000
71+ χρ (M+F) 1200 2000 800 20 4000

Κύηση/θηλασμός

14-18 χρ 1300 3000 600 20 4000
19-50 χρ 1000 2500 600 20 4000

Βρέφη
0-6 μηνών (M+F) 200 (AI) 1000 400 (AI) 20 1000

6-12 μηνών (M+F) 260 (AI) 1500 400 (AI) 20 1500



 Προτίμηση επάρκειας προσλαμβανόμενου Ca από τις 
τροφές- σε ανεπάρκεια μόνο συμπληρώματα (δυσκοιλιότητα, 
μετεωρισμός, νεφρολιθίαση)

 Από μη γαλακτοκομικά  προϊόντα πρόσληψη ~300mg Ca 
ημερησίως

 Παρατηρήσεις έδειξαν με λήψη Ca <700-800 mg ημερησίως 
αύξηση οστικής απώλειας και κινδύνου καταγμάτων

 Ακόμα και αν είναι υψηλή η διατροφική πρόσληψη  Ca 
έχουμε λιγότερο κίνδυνο νεφρολιθίασης

    (παρουσία οξαλικών ) 

 Προτίμηση επάρκειας προσλαμβανόμενου Ca από τις 
τροφές- σε ανεπάρκεια μόνο συμπληρώματα (δυσκοιλιότητα, 
μετεωρισμός, νεφρολιθίαση)

 Από μη γαλακτοκομικά  προϊόντα πρόσληψη ~300mg Ca 
ημερησίως

 Παρατηρήσεις έδειξαν με λήψη Ca <700-800 mg ημερησίως 
αύξηση οστικής απώλειας και κινδύνου καταγμάτων

 Ακόμα και αν είναι υψηλή η διατροφική πρόσληψη  Ca 
έχουμε λιγότερο κίνδυνο νεφρολιθίασης

    (παρουσία οξαλικών ) 



Τρόφιμο Ca (mg)

Γάλα πλήρες 3.5% ή ελαφρύ 1,5% (1 φλιτζάνι) 290

Γάλα εβαπορέ 329

Γιαούρτι πλήρες ή ελαφρύ 1,5% (1 φλιτζάνι) 320

Φέτα (30 γρ) 160

Γραβιέρα (30 γρ) 300

Κεφαλοτύρι (30 γρ) 243

Τυρί gouda 198

Μοτσαρέλα 207

Παρμεζάνα 414

Cottage (30 γρ) 135

Cheddar (30 γρ ) 200

Edam (30 γρ) 207





Φυσικές πηγές vitD

ΒΑΚΑΛΑΟΣ (ηπατικό έλαιο) 400-1000 IU/κουταλιά σούπας vitD3

ΣΟΛΩΜΟΣ (άγριος/ιχθυοκαλλιέργειας) 600-1000 /100-250  IU/100gr vitD3

Σολωμός (κονσέρβα) 300 – 600 IU/100 gr vitD3 

Σαρδέλες (κονσέρβα) 300 IU/100 gr vit D3 

Τόνος (κονσέρβα) 236 IU/100 gr vitD3 

Σκουμπρί (κονσέρβα) 250 IU/100 gr vitD3 

Κρόκος αβγού 20 IU/κρόκο vitD3 or D2 

Ήλιος/UVB ακτινοβολία 20,000 IU ισοδύναμο σε έκθεση  
1 Μinimal Εrythemal Dose (MED) με μαγιό. 
(χέρια-πόδια σε 0.5 MED ισοδύναμο 
πρόσληψης 3,000 IU vitamin D3). 



2011 report on dietary requirements for calcium and vitamin D 
from the Institute of Medicine (IOM)

Ασβέστιο Vitamin D
Ομάδες 
(ηλικία/φύλο)

RDA (mg/d)
Κάλυψη 
αναγκών
 >97.5% 
πληθυσμού

UL 
(mg/d)

RDA (IU/d)
Κάλυψη 
αναγκών
 >97.5% 
πληθυσμού

Επίπεδα 
25(OH)D 
ορού (ng/ml 
αντίστοιχα 
με το RDA)

UL (IU/d)

1-3 χρ (M+F) 700 2500 600 20 2500
4-8 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 3000

9-13 χρ (M+F) 1300 3000 600 20 4000
14-18 χρ (M+F) 1300 3000 600 20 4000
19-30 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 4000

31-50 χρ (M+F) 1000 2500 600 20 4000
51-70  χρ (Μ) 1000 2000 600 20 4000

51-70 χρ (F) 1200 2000 600 20 4000
71+ χρ (M+F) 1200 2000 800 20 4000

Κύηση/θηλασμός

14-18 χρ 1300 3000 600 20 4000
19-50 χρ 1000 2500 600 20 4000

Βρέφη
0-6 μηνών (M+F) 200 (AI) 1000 400 (AI) 20 1000

6-12 μηνών (M+F) 260 (AI) 1500 400 (AI) 20 1500



Φώσφορος
-Πρόσληψη σε φυσιολογικά επίπεδα , δεν επηρεάζει 

την οστική ομοιόσταση  (Ενήλικες : 700 mg/ημ.)
-Υψηλότατη πρόσληψη P 
                +                               οστική απώλεια 
  χαμηλή πρόσληψη Ca
(δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός)

Γάλα και προϊόντα τους – Ψάρια – πουλερικά – κρέας – 
αβγά – σιτηρά – όσπρια

Φώσφορος
-Πρόσληψη σε φυσιολογικά επίπεδα , δεν επηρεάζει 

την οστική ομοιόσταση  (Ενήλικες : 700 mg/ημ.)
-Υψηλότατη πρόσληψη P 
                +                               οστική απώλεια 
  χαμηλή πρόσληψη Ca
(δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός)

Γάλα και προϊόντα τους – Ψάρια – πουλερικά – κρέας – 
αβγά – σιτηρά – όσπρια



Μαγνήσιο
 Σύμπλεγμα ΑΤP- σύνθεση πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων - 

οστική επιμετάλλωση
       (Άνδρες 420mg/ημέρα – γυναίκες 320mg/ημέρα)
 Όσπρια, πράσινα λαχανικά , ξηρούς καρπούς, σπόρους , φρούτα , 

γαλακτοκομικά ,σιτηρά , ψάρια

 Σπάνια η σοβαρή έλλειψη (φτωχή διατροφή, νοσήματα ΓΕΣ, 
αλκοολισμός, αγωγή με διουρητικά ή χημειοΤχ) 

 Πιθανό όφελος στην BMD, όταν συμπλήρωμα σε ανεπάρκεια 



Οξαλικά  

Τροφές πλούσιες σε οξαλικά 
Σπανάκι, παντζάρια, ξηροί καρποί , φράουλες , προϊόντα σόγιας- Επίσης 

σοκολάτα, τσάι, φιστίκια, φασόλια

Το ασβέστιο των τροφών δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
σχηματισμού λίθων, ιδιαίτερα οξαλικού ασβεστίου 
(80% λίθων)   / Σύνδεση με τα οξαλικά των τροφών , 
εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στους νεφρούς

Σε ασθενείς με ιστορικό νεφρολιθίασης (ιδίως με 
λίθους οξαλικού ασβεστίου) προτείνεται η λήψη 
ασβεστίου με διατροφή μειωμένης περιεκτικότητας 
οξαλικών



Αλάτι (Νάτριο)  

 ↑ αποβολή Ca στα ούρα (αρνητικό 
ισοζύγιο)

 ασαφή δεδομένα για την οστική μάζα

 ↑ πρόσληψη Ca αντισταθμίζει

 πρόσληψη ως 2-2.5 gr/ημ. αβλαβής



Κιτρικό άλας
 Δέσμευση ασβεστίου ούρων – μείωση έτσι του υπερκορεσμού 

των ούρων σε ασβέστιο και παρεμποδίζει τον σχηματισμό 
λίθων

    – Πηγή : Εσπεριδοειδή

Κάλιο  
Αυξημένη πρόσληψη καλίου μειώνει την νεφρική απέκκριση 

ασβεστίου αλλά και την εντερική απορρόφηση (όχι αλλαγή 
της ισορροπίας ασβεστίου)- Υποκαλιαιμία παράγων 
υποκιτρουρίας

     -Λαχανικά , φρούτα, όσπρια, γάλα
αυξημένη πρόσληψη καλίου , κυρίως από φρούτα και 

λαχανικά, συσχετίζεται με μειωμένη οστική απώλεια



VitC  : Συν-παράγοντας στο σχηματισμό κολλαγόνου και τη 
σύνθεση της υδροξυπρολίνης- υδροξυλυσίνης

- Εσπεριδοειδή, πιπεριές, μπρόκολο , ντομάτες, πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά

Vit K :ίσως επίδραση στην καρβοξυλίωση πρωτεϊνών π.χ. 
οστεοκαλσίνης  και ελάττωση της νεφρικής απέκκρισης 
ασβεστίου

   -Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, λαχανάκια Βρυξελλών, 
μπρόκολο, κουνουπίδι , λάχανο , μοσχαρίσιο συκώτι , 
αβγά, ψάρια ,ελαιόλαδο,  σογιέλαιο, δημητριακά 

Vit A : Απαραίτητη στην οστική ανακατασκευή – Πιθανά 
αντίθετα αποτελέσματα σε αυξημένη πρόσληψη (από 
συμπληρώματα μόνο)

    Κόκκινα- κίτρινα φρούτα , πράσινα λαχανικά , 
καροτενοειδή



Λευκώματα 
(πρωτεΐνες)  

Υπερ-κατανάλωση

↑ αποβολή Ca στα 
ούρα (αρνητικό 
ισοζύγιο)

παροχή άφθονου Ρ    
(↑ έκκριση PTH)

Ανεπαρκής πρόσληψη

↓ εντερική απορρόφηση Ca

αρνητική επίδραση στην 

οστική μάζα –καθυστερημένη 

ήβη (παιδιά)

↓ κινητικότητα (ηλικιωμένοι)



Πρωτεΐνες (ASBMR 2016)
Διεγείρουν την παραγωγή IGF1 (οστική και μυϊκή 

ανάπτυξη)
Αυξάνουν την απορρόφηση και απέκκριση Ca , με 

τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της ισορροπίας Ca 
και τη μείωση του ρυθμού οστικής απώλειας

Η επίδραση στην BMD ενισχύεται με την επαρκή 
πρόσληψη Ca

RDAs για την πρωτεΐνη :

  -> Γυναίκες 46 gr/ημέρα – Άνδρες 56 gr/ημέρα 

      (κάποιοι προτείνουν 1.1 gr/kg ΣΒ / ημέρα)



• Δεν υπάρχει απόδειξη για υπεροχή των φυτικών 
έναντι των ζωικών πρωτεϊνών στον μεταβολισμό 
του ασβεστίου, στην πρόληψη οστικής απώλειας 
και στον κίνδυνο μείωσης των καταγμάτων 
ευθραυστότητας

Υπερασβεστιουρία πιθανά λόγω αύξησης της 
εντερικής απορρόφησης ασβεστίου

Dietary protein: an essental nntrient for bone health. 

Bonjour JP  J Am Coll Nutr. 2005 De罕;24(6 Suppl):5  26S-36S.

• Δεν υπάρχει απόδειξη για υπεροχή των φυτικών 
έναντι των ζωικών πρωτεϊνών στον μεταβολισμό 
του ασβεστίου, στην πρόληψη οστικής απώλειας 
και στον κίνδυνο μείωσης των καταγμάτων 
ευθραυστότητας

Υπερασβεστιουρία πιθανά λόγω αύξησης της 
εντερικής απορρόφησης ασβεστίου

Dietary protein: an essental nntrient for bone health. 

Bonjour JP  J Am Coll Nutr. 2005 De罕;24(6 Suppl):5  26S-36S.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonjour%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16373952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonjour%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16373952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373952


Οξεοβασική ισορροπία (ASBMR 2016)
Απαραίτητη για οστά και μύες

Πρωτεΐνες και δημητριακά προσθέτουν οξύ 
(περιεχόμενο θείο / μεταβολίζεται σε θειικό οξύ) 

Φρούτα και λαχανικά μεταβολίζονται 
προσθέτοντας διττανθρακικά 

Ανισορροπία υπέρ της παραγωγής οξέος 
     -αυξάνει την απέκκριση αζώτου (μυϊκή 

καταστροφή) 
     - αυξάνει την οστική εναλλαγή (οστική απώλεια)

 Αγωγή με διττανθρακικό κάλιο ή χλωριούχο κάλιο πιθανώς μειώνει 
την οστική εναλλαγή και την απέκκριση ασβεστίου





Οινόπνευμα

 μικρή - μέτρια κατανάλωση: χωρίς επιπτώσεις

 αλκοολισμός: δυσμενείς συνέπειες στα οστά
 δοσοεξαρτώμενη τοξική δράση στα οστά

 κακή διατροφή

 διαταραχή μεταβολισμού Ca & βιτ.D

 δυσλειτουργία ήπατος

 υπογοναδισμός 

 κίνδυνος πτώσεων



Κάπνισμα 

  αρνητική επίδραση στα οστά

 τοξική δράση στα οστά (δοσοεξαρτώμενη ?)

 χαμηλό σωματικό βάρος

 πρόωρη εμμηνόπαυση

 ανθυγιεινός τρόπος ζωής (αλκοόλ, ↓ άσκηση)



Καφεΐνη

 (Καφές – τσάι – ποτά τύπου Cola) 

 ↑ αποβολή Ca στα ούρα (αρνητικό 
ισοζύγιο)

 ασαφή δεδομένα για την οστική μάζα

 ↑ πρόσληψη Ca αντισταθμίζει



Συμπεράσματα – 
Φυσική δραστηριότητα

 Άσκηση: Μηχανική φόρτιση 
σκελετού απαραίτητη για 
επίτευξη – διατήρηση καλής 
σκελετικής υγείας

 Υπερβολική άσκηση: 
ενδεχομένως επιβλαβής



Συμπεράσματα – 
διατροφή 

 επαρκής πρόσληψη Ca, βιτ.D, Mg

 όχι υπερβολική πρόσληψη Ρ, πρωτεϊνών

 όχι υπερβολική κατανάλωση καφέ & αλκοόλ

 όχι κάπνισμα



  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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