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Ευρεία ανασκόπηση
Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της 

οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα. Οι 
έννοιες αυτές ουσιαστικά παρουσιάζονται σε σχέση 
με τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης ενηλίκων. Δια-
γνωστικές ή θεραπευτικές πτυχές των παθήσεων 
των οστών στα παιδιά δεν καλύπτονται.

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά απόκτησης της οστικής μά-
ζας από τη γέννηση μέχρι τη λήξη τους. Στη συνέχεια, 
αναλύουμε τη βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς 
να θεωρήσει ότι η οστική μάζα και τη δύναμη που 
αποκτήθηκαν από το τέλος της περιόδου ανάπτυξης 
είναι τόσο σημαντική στο συνολικό κίνδυνο καταγ-
μάτων μηχανικής ανεπάρκειας που συμβαίνουν τόσο 
συχνά τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες κατά το 
δεύτερο μισό της ενήλικης ζωής . Στο τελευταίο μέ-
ρος του κεφαλαίου, θα συζητηθεί η σχετική συμβολή 
στην ανάπτυξη της οστικής μάζας και της αντοχής 
από κληρονομικής, ενδοκρινικής και από άποψη από 
μερικούς από τους πιο καλά μελετημένους περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες, δηλαδή τη σωματική δραστη-
ριότητα και το ποσό πρόσληψης ασβεστίου.

Χαρακτηριστικά της μελέτης 
πρόσκτησης οστικής μάζας από τα 
οστά

Πολλά είναι τα οργανικά στοιχεία που καθορί-
ζουν τη μηχανική αντοχή του οστού. Το μέγεθος 

του οστού, η ποσότητα της ιστικής μάζας του οστού 
που βρίσκεται εντός του περιοστικού φάκελου και 
χωροταξική κατανομή της, δηλαδή η μικρο - και η 
μακροαρχιτεκτονική της και ο βαθμός της επιμε-
τάλλωσης της οργανικής θεμελίου ουσίας είναι τα 
πιο σημαντικά δομικά στοιχεία που καθορίζουν την 
αντοχή σε μηχανική φόρτιση. Σε κάθε άτομο, τα 
συστατικά αυτά στο σύνολό τους ακολουθούν μια 
πορεία από την ενδομήτρια ζωή μέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας της σκελετικής ανάπτυξης, 
για την επίτευξη της μέγιστης οστικής μάζας (Peak 
Bone Mass - PBM). Σε κάθε άτομο, τα συστατι-
κά αυτά στο σύνολό τους ακολουθούν μια πορεία 
που αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή και φθάνει 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σκελετικής 
ανάπτυξης, για την επίτευξη της μέγιστης οστικής 
μάζας (PBM). Μέχρι σήμερα, η επιφανειακή πυκνό-
τητα μεταλλική οστική (aBMD εκφρασμένη σε g/
cm2), όπως μπορεί να εκτιμηθεί με τη μέτρηση της 
διπλής φωτονιακής απορρόφησης με τη βοήθεια 
ακτίνων Χ (DEXA), είναι η πιο κοινή μεταβλητή που 
μελετήθηκε κατά τη βρεφική ηλικία, την παιδική 
ηλικία και την εφηβεία. Υπάρχουν διάφορες εξηγή-
σεις για την ευρεία χρήση της μέτρησης της aBMD 
για να μελετήσει την ωρίμανσης των οστών κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης σε σχέση με τον κίνδυνο 
της οστεοπόρωσης στην ενήλικη ζωή. Ο προσδιο-
ρισμός της aBMD είναι ιδιαίτερα εύκολη από την 
άποψη της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, της 
χαμηλής έκθεσης σε ακτινοβολία, η επαναληψιμό-
τητα της μέτρησης σε διάφορα σημεία του σκελε-
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τού και, τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική, τη 
σχέση της με την έκθεση του κινδύνου στον ενήλι-
κα επέλευσης οστεοπορωτικών καταγμάτων, όπως 
τεκμηριώνονται επαρκώς σε μεγάλες ομάδες γυ-
ναικών και ανδρών. Εξαιτίας, αυτού του τελευταί-
ου χαρακτηριστικού, η aBMD αναγνωρίστηκε ως 
σημαντικός δείκτης από διάφορους εθνικούς και 
διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) 1 για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης επί του ενήλικα. Αυτά τα θετικά 
στοιχεία δεν σημαίνουν ότι η μέτρηση της aBMD εν-
σωματώνει όλους τους καθοριστικούς παράγοντες 
της αντοχής των οστών. Οργανικά και λειτουργικά 
στοιχεία συμβάλλουν στο βαθμό της ευθραυστότη-
τας των οστών και συνεπώς στην πιθανότητα του 
κινδύνου εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η πρόσφατη 
χρήση της περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής 
τομογραφίας υψηλής ανάλυσης (pQCT) μπορεί να 
παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με πιο 
λεπτή υφή των οστικών δομικών συστατικών. Η 
τεχνική αυτή προσέγγιση αναμένεται να βελτιώσει 
την πρόβλεψη της αντοχής των οστών, σε σύγκρι-
ση με την τρέχουσα χρήση των μεταβλητών που 
μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν με τη μέθο-
δο DEXA δηλαδή η aBMD, η περιεκτικότητα του 
οστού σε οστίτη ιστό (BMC), καθώς και το μέγεθος 
των οστών της περιοχής ενδιαφέροντος. Επιπλέον, 
από τις μετρήσεις αυτές, μια πρόχειρη εκτίμηση της 
κατ’ όγκο οστικής πυκνότητας(ν) BMD, που ονομά-
ζεται και φαινόμενη οστική πυκνότητα (g/cm3 σε 
BMAD}, μπορούν επίσης να υπολογιστούν. Η πο-
σοτική υπερηχογραφία (QUS) συγκρινόμενη με τη 
DEXA για τον εντοπισμό ενηλίκων με οστεοπόρω-
ση και οστεοπορωτικών καταγμάτων. Αν και οι πα-
ράμετροι που καθορίζονται από την QUS μπορούν 
να προσδιοριστούν σε ορισμένες, αλλά όχι σε όλες 
τις διαθέσιμες συσκευές μπορούν να προβλέψουν 
τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος, η χρήση 
τους δεν είναι ακόμη καθιερωμένη για τη διάγνωση 
ή την παρακολούθηση της θεραπείας της οστεοπό-
ρωσης των ενηλίκων 2. Η εφαρμογή της τεχνολο-
γίας QUS σε παιδιά είναι ελκυστική επειδή πολλά 
από τα χαρακτηριστικά της συμπεριλαμβανομένης 
της απουσίας της ιονίζουσας ακτινοβολίας, της φο-
ρητότητας και το χαμηλό κόστος είναι δεδομένα. 
Οι QUS μετρήσεις στην περιοχή της πτέρνας μπο-
ρούν να ανιχνεύσουν χαμηλή οστική μάζα κατά την 
παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ωστόσο, όπως υπο-

στηρίζεται πρόσφατα, η τεχνική αυτή παραμένει 
εργαλείο έρευνας στον παιδιατρικό πληθυσμό 3.

Οργανικές μεταβολές
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης η αύξηση της 

aBMD οφείλεται κυρίως στην αύξηση του με-
γέθους των οστών4, η οποία συνδέεται στενά με 
μια σχεδόν ανάλογη αύξηση στο ποσό του οστίτη 
ιστού που περιέχεται εντός του περιοστικού φακέ-
λου. Κατά συνέπεια η vBMD αυξάνει πολύ λίγο από 
την παιδική ηλικία μέχρι το τέλος της περιόδου της 
ανάπτυξης. Σε υγιή κορίτσια η κατά μήκος εξέταση 
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κατά 
τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης δείχνει ότι η 
τυπική απόκλιση (SD) των αποτελεσμάτων των 
Z-scores, της aBMD, της BMC και της vBMD καθώς 
επίσης και το πλάτος και το ύψος του σπονδυλικού 
σώματος που συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, με 
τους συντελεστές «r» που κυμαίνονται από 0,70 
έως 0,82, σε σύγκριση με 0,85 στην όρθια στάση 5. 
Πριν από την εφηβεία, δεν υπάρχει ουσιαστική δια-
φορά μεταξύ των δύο φύλων έχει αναφερθεί στην 
οστική μάζα του αξονικού σκελετού (οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης) και του περιφερικού σκε-
λετού (π.χ. κερκίδα και στο μηρό). Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις διαφορών της οστικής μάζας μεταξύ των 
δύο φύλων κατά τη γέννηση στην. Η vBMD φαί-
νεται να είναι παρόμοια σε θήλεα και άρρενα νε-
ογέννητα. Η απουσία αυτή σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των φύλων στην οστική μάζα διατηρείται 
μέχρι την έναρξη της εφηβικής ωρίμανσης. Η δι-
αφορά μεταξύ των δύο φύλων στην οστική μάζα 
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Αυτή 
η διαφορά φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε μια 
πιο παρατεταμένη περίοδο ωρίμανσης των οστών 
στους άνδρες από ό, τι στις γυναίκες, με μεγαλύτε-
ρη προκύπτουσα αύξηση στο μέγεθος των οστών 
και το πάχος του φλοιού. Η εφηβεία επηρεάζει το 
μέγεθος των οστών πολύ περισσότερο από ό, τι 
επηρεάζει την vBMD. Δεν υπάρχει σημαντική δι-
αφορά μεταξύ των δύο φύλων της ογκομετρικής 
σπογγώδους πυκνότητας στο τέλος της εφηβικής 
ωρίμανσης4, 6, 7. Ο ρυθμός συσσώρευσης της οστι-
κής μάζας τόσο οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης όσο και του μηριαίου αυχένα αυξάνει 4 
έως 6 φορές σε περίοδο 3 - και 4- στα θήλεα και 
άρρενα άτομα αντίστοιχα (Εικ. 1). Το συστατικό της 
αύξησης της οστικής μάζας είναι λιγότερο έντονο 
στις διαφύσεις μακρών οστών 8.
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Εικόνα 1. – Η αύξηση της οστικής μάζας στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης παραμένει σταθερή κατά τα 

χρόνια της εφηβικής ωρίμανσης. Η αύξηση της οστικής μάζας 
κατά προσέγγιση είναι 4-πλάσια, όπως εκτιμάται από τη μέ-

τρηση της επιφανειακή οστικής πυκνότητα (BMD), η μέτρηση 
της διπλής φωτονιακής απορρόφησης με ακτίνες x, είναι 

εμφανής ιδιαίτερα σε γυναίκες κατά τη διάρκεια 3 - 4 ετών, 
(11-14) και σε άνδρες (από το 13ο έως το 17ο έτος), αντίστοι-

χα (Theintz et al.8).

Στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που παρατηρεί-
ται όταν ΡΒΜ φθάνει στο μέγιστό της οφείλεται 
ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διάμετρο του σπονδυ-
λικού σώματος στο μετωπιαίο επίπεδο από εκείνο 
επί των αρρένων σε σχέση προς τα θήλεα9. Αυτός 
ο φυλοσύνδετος διμορφισμός δεν ελαττώνεται με 
την πάροδο της ηλικίας. Αυτό αποτελεί σίγουρα 
καθοριστικό παράγοντα από πλευράς μακροαρχι-
τεκτονικής όσον αφορά στη διαφορά στη συχνό-
τητα εμφάνισης των σπονδυλικών οστεοπορωτι-
κών καταγμάτων που παρατηρήθηκε μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών άτομα αργότερα στη 
ζωή. Όσον αφορά και στα δύο φύλα, αυτή η ορ-
γανική διαφορά διαδραματίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στην εμφάνιση κατάγματος στην σπονδυλική 
κίνδυνο. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με-
τρήθηκε μικρότερο εμβαδόν διατομής των σπον-
δυλικών σωμάτων σε σχέση με εκείνες στις οποίες 
δεν παρατηρήθηκαν κατάγματα της σπονδυλικής 
στήλης, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες εμ-
φάνισαν εξίσου χαμηλό αριθμό δοκίδων της vBMD 
όπως προσδιορίστηκε με το σπονδυλικό QCT. ‘° 
Η διαφορά μεταξύ των δύο των φύλων είτε στη 
aBMD είτε στη BMC που παρατηρήθηκε στην κερ-
κιδική ή στη μηριαία διάφυση φορά PBM που επι-
τυγχάνεται, επίσης, φαίνεται να οφείλεται κυρίως 
σε μια μεγαλύτερη αύξηση στο μέγεθος των οστών 
σε άνδρες από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής ωρίμανσης. Μια πρόσφατη μελέτη που 
συνέκρινε τις μεταβλητές των οστών (BMC, aBMD 

και vBMD) σε αντίθετου φύλου διδύμων επιβεβαι-
ώνει αυτή την άποψη.

Η οστική κατασκευή και 
ανακατασκευή κατά τη διάρκεια της 
αύξησης

Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλι-
κίας, οι δύο εξεργασίες που εμπλέκονται, προκει-
μένου να καθοριστεί η μέγιστη αντοχή των οστών 
του σκελετού: «οστική κατασκευή» και «οστική 
ανακατασκευή». Ο λόγος της οστικής κατασκευής 
των οστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι 
να οικοδομηθεί και να σχηματιστεί νέο οστό (κα-
τασκευή) και της οστικής ανακατασκευής είναι η 
αφαίρεση των κατεστραμμένων οστών και την 
αποκατάσταση της δομής (ανακατασκευή) (εικ. 2).

Εικόνα 2. – Διαμόρφωση των οστών και αναδιαμόρφωση 
κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία (αναπαραγωγή από 

Rauch και Glorieux) 12

Η οστική διαμόρφωση λαμβάνει χώρα σε δι-
αφορετικές οστικές επιφάνειες και με διαφορε-
τικές ταχύτητες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 
Η επαναπορρόφηση του οστού είναι ανεξάρτητη 
του σχηματισμού του εφόσον οι οστεοκλάστες και 
οστεοβλάστες ενεργούν χωριστά σε διαφορετικούς 
σημεία του οστού. Αυτή η εξεργασία επιτρέπει στα 
επιμέρους οστά να αυξηθούν κατά μέγεθος και να 
εξαπλωθούν στο χώρο. Η οστική κατασκευή γίνεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου επιτευχθεί 
η σκελετική ωρίμανση. Η διαδικασία σταματά στη 
σκελετική ωρίμανση. Κατά τη διάρκεια της οστικής 
ανακατασκευής η απορρόφηση από τους οστεο-
κλάστες προηγείται σχηματισμό οστού από τους 
οστεοβλάστες. Οι οστεοβλάστες και οστεοκλά-
στες σχηματίζουν το οστούν από την πολυκύτταρη 
οστική μονάδα (BMU), που αναδομεί το οστού σε 
διαφορετικές θέσεις (ενδοφλοιώδης, διαφλοιϊκή 
και δοκιδώδης). Αυτή η εξεργασία επηρεάζει την 
πυκνότητα, την επιμετάλλωση και τη μικροαρχιτε-
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κτονική του οστού. Ο σκελετός έχει αναδιαμορφώ-
νεται με μια ομαλή αλληλουχία της οστικής επα-
ναπορρόφησης που ακολουθείται από σχηματισμό 
οστών, ως αποτέλεσμα αναπόδραστης αλληλουχί-
ας. Η παιδική και η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζονται 
από ανάπτυξη κατά το διαμήκη άξονα καθώς και 
από τις αλλαγές στο σκελετικό μέγεθος και σχήμα. 
Τα οστά αναπτύσσονται μέσω δύο διαδικασιών: με 
περιοστική απόθεση (αύξηση σε πλάτος) και με εν-
δοχόνδρια οστεοποίηση (ανάπτυξη σε μήκος). Κατά 
τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τα οστά μεγαλώ-
νουν επειδή επαναπορρόφηση λαμβάνει χώρα στο 
εσωτερικό του οστού, ενώ ο σχηματισμός νέου 
οστού λαμβάνει χώρα στην εξωτερική (περιοστική) 
επιφάνειά του. Η οστική κατασκευή εμφανίζεται 
κυρίως στις περιοστικές επιφάνειες και έτσι είναι 
κυρίως υπεύθυνη για μια μεγάλη αύξηση στο μέ-
γεθος των οστών που συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. Οι οστεοβλάστες είναι τα πιο ευ-
ρέως διαδεδομένα κύτταρα, από τα οποία γίνεται 
η κατασκευή και η δημιουργία νέου οστού, προκα-
λώντας μεγάλες αυξήσεις στην οστική μάζα. Κατά 
την εφηβεία η οστική κατασκευή αυξάνει επειδή 
ο σχηματισμός του γίνεται και στις δύο την εξω-
τερική (περιοστική) και την εσωτερική (ενδοστική) 
επιφάνειες. Ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την 
εφηβεία, η ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητας 
των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών είναι υπέρ 
του σχηματισμού οστού, με μικρότερη δραστηριό-
τητα της οστικής επαναπορρόφησης.

Παροδική ευθραυστότητα
Υπάρχει μια ασυγχρονία μεταξύ της διαρκούς 

αύξησης καθ’ ύψος και την αύξηση της οστικής 
μάζας κατά τη διάρκεια της εφηβικής και της επι-
μετάλλωσης κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης 8 ‘13. 
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι υπεύθυνο για 
την εμφάνιση μιας παροδικής ευθραυστότητας 
των οστών στην εφηβεία που μπορεί να συμβάλει 
στην υψηλότερη συχνότητα των καταγμάτων που 
εμφανίζεται όταν ο διαχωρισμός είναι μέγιστη με-
ταξύ των ποσοστών των μονίμων ύψος και οστικής 
accrual.14 ‘15 Παρόλα αυτά, υπάρχουν κατάγματα 
τραύμα που παρατηρήθηκε κατά την παιδική ηλικία 
ή την εφηβεία μπορεί να μη σχετίζεται με παρο-
δική ευθραυστότητα των οστών που εμφανίζεται 
στη μέγιστη ταχύτητα αύξησης του ύψους κατά τη 
διάρκεια της προεφηβικής φάσης της ανάπτυξης. 
Είναι πιθανό ότι ορισμένες από αυτές τις καταγμά-

των μπορεί επίσης να προσδιορισθεί από την πα-
ρακολούθηση, από τη βρεφική έως το τέλος της 
σκελετικής ωρίμανσης, κατά μήκος ενός σχετικά 
χαμηλή οστική μάζα εκατοστημόριο (Ζ-score) .16 
Έτσι, το έλλειμμα θα είναι μόνιμη και να εκφρά-
ζεται από ένα σχετικά χαμηλή PBM και αυξημένο 
κίνδυνο κατάγματος αστάθειας στη μετέπειτα ενή-
λικη ζωή.

Χρόνος επίτευξης μέγιστης οστικής 
μάζας

Σε έφηβες γυναίκες, αύξηση στην οστική μάζα 
μειώνεται γρήγορα μετά την εμμηναρχή. Δεν υπάρ-
χει περαιτέρω στατιστικώς σημαντική αύξηση ύστε-
ρα από 2 χρόνια, τουλάχιστον σε περιοχές όπως η 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή του αυ-
χένα του μηριαίου οστού. Σε έφηβους άρρενες, η 
αύξηση της BMD και BMC που επιταχύνεται κυρί-
ως κατά την ηλικία από 13 έως 17 ετών μειώνεται 
αισθητά στη συνέχεια, αν και παραμένει σημαντικά 
αυξημένη μεταξύ 17 και 20 ετών στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης τόσο η BMD όσο 
και η BMC και καθώς και η μεσοδιαφυσιακή BMD 
στον άξονα. Αντίθετα, δεν παρατηρείται σημαντική 
αύξηση της BMD στον αυχένα του μηριαίου 8. Σε 
άτομα που έφτασαν στάδιο της εφηβείας P5 και 
σημείωσαν αύξηση μικρότερη από 1 cm / y, συνεχί-
στηκε σημαντική αύξηση της οστικής μάζας στους 
άνδρες, αλλά όχι σε θήλεις 8. Αυτό υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύ-
λων στο μέγεθος ή / και τη διάρκεια του φαινόμενο 
της λεγόμενης «ενοποίησης» που συμβάλλει στην 
PBM. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η μεταβολή 
της vBMD κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση με την αύξηση των οστών 
στο μέγεθος. Επιπλέον, αυξημένη vBMD προσδι-
οριζόμενη με QCT έχει ανιχνευθεί σε σπονδυλικό 
σπογγώδες οστού αλλά όχι στο φλοιώδη ιστό του 
περιφερικού σκελετού 6. Στα οσφυϊκά σπονδυλικά 
σώματα, δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά ανά-
μεσα στις μέσες τιμές μεταξύ ατόμων16 και 30 
ετών 17. Η παρατήρηση αυτή στηρίζει την άποψη 
ότι μικρή αύξηση της vBMD των σπονδυλικών δο-
κίδων επιτυγχάνεται αμέσως μετά την εμμηναρχή. 
Αυτό είναι σύμφωνο με τις πολυάριθμες παρατη-
ρήσεις που δείχνουν ότι στα περισσότερα σημεία 
του σκελετού, η συνολική οστική μεταλλική μάζα 
δεν αυξάνει σημαντικά από την τρίτη έως την πέ-
μπτη δεκαετία. Παρόλα αυτά, μερικές ιστολογικές 
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μελέτες δείχνουν ότι η πρόσκτηση οστικής μάζας 
μπορεί να εξακολουθεί να είναι σημαντική κατά τη 
διάρκεια της τρίτης και της τέταρτης δεκαετίας. Σε 
κάθε περίπτωση, το υπόλοιπο των δημοσιευμένων 
δεδομένων δεν υποστηρίζει την άποψη ότι η οστι-
κή μάζα σε κάθε θέση του σκελετού συνεχίζει να 
αυξάνει, σε κάθε φυλετική, εθνική ή γεωγραφική 
ομάδα του πληθυσμού, κατά τη διάρκεια της τέ-
ταρτης δεκαετίας.

Μέγιστη διακύμανση της οστικής 
μάζας

Στην αρχή της τρίτης δεκαετίας και σε υγιή άτο-
μα, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές της 
aBMD που μετρώνται τόσο στον αξονικό όσοι και 
στον περιφερικό σκελετό 4 (εικ. 3).

Εικόνα 3. - Σχέσεις μεταξύ της μεταλλικής οσφυϊκής 
οστικής μάζας (BMC) και του ύψους στην όρθια στάση σε 

υγιείς γυναίκες και άνδρες από την προεφηβική ηλικία μέχρι 
την ολοκλήρωση της εφηβικής ωρίμανσης. Τα στάδια της 
εφηβείας από Ρ1 έως P5 που αναφέρεται σε σχέση με το 

ύψος στην όρθια στάση. Οι κάθετες μπλε γραμμές δείχνουν 
την έντονη μεταβλητότητα της οστικής μάζας στο τέλος 

της εφηβικής ωρίμανσης, στο ύψος της όρθιας στάσης που 
αντιστοιχεί στην μέση τιμή του πληθυσμού νεαρών ενηλίκων. 
Παρατηρείται 2-πλάσια διαφορά της ποσότητας της οστικής 
μάζας που περιέχεται εντός του τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου 
που παρατηρείται για το ίδιο ύψος στην όρθια στάση τόσο 

στα θήλεα όσο και στα άρρενα άτομα. Η μέση BMC στο τέλος 
της εφηβικής ωρίμανσης όπως υποδεικνύεται από οριζόντιες 
λευκές γραμμές ήταν 10% μεγαλύτερη σε άνδρες από ότι στις 

γυναίκες (προσαρμοσμένο από τους Bonjour et al18).

Ο μεγάλος συντελεστής μεταβλητότητας (CV 
= [μέση σταθερή απόκλιση SD] × 100) της PBM 
που παρατηρείται σε ιδιαίτερα ύποπτα σημεία για 
την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων κατά 
την μετέπειτα ζωή όπως είναι η οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης, σπάνια μειώνεται κατά την 
όρθια στάση 9. Ο μεγάλος συντελεστής μεταβλη-
τότητας της οστικής μάζα που παρατηρείται πριν 
από την εφηβεία φαίνεται να αυξάνει περαιτέρω, 

ανεξάρτητα από το ύψος στην όρθια στάση, κατά 
τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης σε περιο-
χές ενδιαφέροντος όπως στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης και στον αυχένα του μηριαίου. 

8 ‘9 ‘13. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συντελεστής με-
ταβλητότητας (CV) του ύψους σε όρθια θέση δεν 
αυξάνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας .9 ‘13. Σε 
νέους υγιείς ενήλικες, ο συντελεστής μεταβλητό-
τητας (CV) του BMC στην οσφυϊκή μοίρα της σπον-
δυλικής στήλης είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος από 
το ύψος στην όρθια στάση 9. Όπως συζητείται σε 
επόμενο κεφάλαιο, όταν η PBM ολοκληρώνεται, 
η μεγάλη διακύμανση των τιμών της aBMD τιμών 
δεν φαίνεται να αυξάνει σημαντικά κατά τη διάρ-
κεια της ενήλικης ζωής.

Η σημασία του μέγιστου της οστικής 
μάζας του σώματος

Η σχετική συμβολή της PBM στην αποτροπή κα-
τάγματος έχει διερευνηθεί μέσω της εξέτασης της 
μεταβλητότητας των τιμών της aBMD κάθε ατό-
μου σε σχέση με την ηλικία. Αν η PBM είναι σχετικά 
μικρής σημασίας για τον προσδιορισμό των τιμών 
της aBMD και τον κίνδυνο κατάγματος στη μετέ-
πειτα ζωή των ατόμων, θα περίμενε κανείς ευρύτε-
ρη διακύμανση των τιμών των aBMD τιμών με την 
πάροδο της ηλικίας. Ωστόσο, αρκετές παρατηρή-
σεις δεν συνάδουν με αυξημένες μια σειρά τιμών 
της aBMD σε σχέση με την ηλικία. Σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες χωρίς θεραπεία, η SD (σταθερή 
απόκλιση) της οστικής μεταλλικής μάζας μετράται 
και στο κεντρικό και περιφερικό άκρο της κερκίδας 
και αποδείχθηκε δεν ήταν μεγαλύτερη σε γυναίκες 
ηλικίας 70-75 ετών σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 
55-59 ετών19. Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερ-
θεί σε δύο άλλες κλινικά σημαντικές σκελετικές 
θέσεις με κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων. 
Τόσο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
όσο και του αυχένα του μηριαίου οστού, το εύρος 
των τιμών της aBMD δεν ήταν ευρύτερα σε γυ-
ναίκες ηλικίας 70-90 ετών σε σύγκριση με άτομα 
ηλικίας 20-30 ετών 20. Αυτή η συνέχεια της διακύ-
μανσης των επιμέρους τιμών της aBMD τιμών που 
παρατηρήθηκε παρά την αισθητή μείωση των τιμών 
των aBMD της σπονδυλικής στήλης και του αυχένα 
του μηριαίου οστού σε μεγαλύτερες γυναίκες 20. Σε 
συμφωνία με ιστολογικά ευρήματα, μια διαχρονική 
μελέτη επί γυναικών που κυμαίνονταν στην ηλικία 
20 έως 94 ετών (μέση ηλικία 60 ετών), μετά πα-
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ρακολούθηση 22ετών, έδειξε ότι ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός της οστικής απώλειας ήταν σχετικά σταθε-
ρός και έβαινε ομαλώς σε κάθε άτομο 21. Υψηλές 
συσχετίσεις (r = 0,80) παρατηρήθηκαν μεταξύ των 
τιμών αναφοράς των aBMD και αυτών που προέ-
κυψαν μετά από 22 χρόνια παρακολούθησης και 
άνω 21. Αυτό το πρότυπο της παρακολούθησης των 
τιμών των aBMD, το οποίο ήδη παρατηρείται κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης, φαίνεται να διατηρείται 
πάνω από την έκτη δεκαετία της ενήλικης ζωής. Η 
έννοια της «παρακολούθησης» έχει δύο σημαντι-
κές συνέπειες. Πρώτον, η πρόβλεψη του κινδύνου 
κατάγματος βασίζεται σε μια ενιαία μέτρηση των 
τιμών των aBMD του αυχένα του μηριαίου και πα-
ραμένει αξιόπιστη σε μακροπρόθεσμη βάση 21. Και 
δεύτερον, στο μεγάλο εύρος των τιμών των aBMD 
στον αυχένα του μηριαίου και παρατηρείται μικρή 
διακύμανση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 
στα επιμέρους μετρήσεις των Ζ-σκορ των εκατο-
στιαίων θέσεων. Από αυτές τις δύο επιπτώσεις, 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η οστική 
μάζα που αποκτήθηκε κατά τη λήξη της περιόδου 
ανάπτυξης φαίνεται να είναι πιο σημαντική από την 
απώλεια οστικής μάζας που συμβαίνει κατά τη δι-
άρκεια της ενήλικης ζωής.

Σε ένα μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιώντας 
διάφορες πειραματικές μεταβλητές για την πρό-
βλεψη των σχετικών επιδράσεων της ΡΒΜ κατά 
την εμμηνόπαυση και τη σχετιζόμενη με την οστική 
απώλεια με την πάροδο της ηλικίας, για την ανά-
πτυξη της οστεοπόρωσης 22, υπολογίστηκε ότι η 
αύξηση της ΡΒΜ κατά 10% θα καθυστερήσει την 
εμφάνιση της οστεοπόρωσης για13 χρόνια. Σε 
σύγκριση με τα παραπάνω, μια αύξηση κατά 10% 
της ηλικίας της εμμηνόπαυσης, ή μια μείωση της 
απώλειας οστικής μάζας κατά 10% που σχετίζεται 
με την ηλικία (χωρίς εμμηνόπαυση), θα καθυστε-
ρήσει την εμφάνιση της οστεοπόρωσης για μόλις 2 
χρόνια 22. Έτσι, αυτή η θεωρητική ανάλυση δείχνει 
ότι η PBM θα μπορούσε να είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης 
στη μετέπειτα ζωή 22. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις 
ότι ο κίνδυνος κατάγματος μετά την έκτη δεκαετία 
μπορεί να σχετίζεται με δομικές και μηχανικές ιδιό-
τητες του οστού που αποκτήθηκαν κατά τις πρώτες 
δύο έως τρεις δεκαετίες της ζωής. Οι Duan et al.23 

υπολόγισαν ότι ο δείκτης κινδύνου κατάγματος 
(fracture risk index (FRI) των σπονδυλικών σω-
μάτων με βάση τη σχέση άσκησης συμπιεστικών 

καταπονήσεων και των ασκούμενων φορτίων σε 
νέους και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (-30 έως 
70 ετών). Τα ασκούμενα φορτία προσδιορίστηκαν 
με ανώτερο το ανώτερο σωματικό βάρος, το ύψος 
και το μοχλοβραχίονα δράσης των μυών με βάση 
τη διατομή των οστών (cross-sectional area CSA) 
και των τιμών των vBMD. Από τους νέους στους 
μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, ο δείκτης αυτός 
αυξήθηκε περισσότερο στις γυναίκες (Κινέζικης και 
Καυκασιανής καταγωγής), από τους άνδρες της 
ίδιας φυλής .23. Ωστόσο, η διασπορά των τιμών της 
CSA, vBMD και του FRI τιμών γύρω από την οσφυ-
ϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης δεν αυξάνει με 
την ηλικία σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα φύλα 
και στις επιμέρους εθνοτικές ομάδες ομάδες23, γε-
γονός που υποδηλώνει σημαντικό το ρόλο της πο-
σότητας του οστού που αποκτήθηκαν πριν από την 
ηλικία των 30 ετών.

Η σημασία της μεγιστοποίησης της PBM έχει 
επίσης εκτιμηθεί από τον προσδιορισμό του κινδύ-
νου εμφάνισης ενός οστεοπορωτικού κατάγματος 
στην ενήλικη ζωή. Από τα αποτελέσματα επιδημιο-
λογικών μελετών, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ότι 
αύξηση κατά 10% (περίπου 1 μονάδας σταθερής 
απόκλισης SD) της PBM θα μπορούσε να μειώσει 
τον κίνδυνο κατάγματος κατά 50% στις γυναίκες 
μετά την εμμηνόπαυση 24’25’’.

Μαζί με αυτά τα ευρήματα ενισχύεται η άποψη 
ότι η μεγιστοποίηση της σκελετικής υγείας κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης μπορεί να αντιπροσωπεύ-
ει μια σημαντική στρατηγική για την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης και των καταγμάτων κατά τη γή-
ρανση. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, υπήρξε με-
γάλο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση κατά πόσον 
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να τροπο-
ποιήσουν το γενετικά προκαθορισμένο ποσό οστι-
κής μάζας κατά τη διάρκεια του νήματος της ζωής 
και της ανάπτυξης. Πριν από τη συζήτηση αυτής 
της δυνατότητας, ο ρόλος της κληρονομικότητας 
και υποθετικών υποψήφιων γονιδίων που μπορεί 
να εμπλέκονται στον προσδιορισμό της ΡΒΜ πα-
ρουσιάζονται παρακάτω.

Κληρονομικότητα και μέγιστη 
οστική μάζα

Συγκριτικές μελέτες μεταξύ γονέα-απογόνου 
αποκαλύπτουν μια σημαντική σχέση του κινδύνου 
οστεοπόρωσης στα μέλη των οικογενειών, με εμ-
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φανή μετάδοση είτε από τις μητέρες ή τους πατέ-
ρες στα παιδιά.5 τους ‘26 ‘27. Η οικογενειακή ομοιό-
τητα της οστικής μάζας ανάμεσα στις μητέρες και 
τις κόρες εκφράζεται πριν από την έναρξη της εφη-
βικής ωρίμανσης 5.

Σύγκριση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των 
ζευγών των ομοζυγωτικών έναντι ετεροζυγωτι-
κών διδύμων επιτρέπει σε κάποιον να εκτιμηθεί η 
συμβολή της κληρονομικότητας στη διακύμανση 
της μεταλλικής φάσης της οστικής μάζας με με-
γαλύτερη ακρίβεια 28. Ο υπολογισμός αυτός δεί-
χνει ότι η κληρονομικότητα, δηλαδή οι αθροιστικές 
επιδράσεις των γονιδίων, ερμηνεύουν το 60- 80% 
της διακύμανσης της οστικής μάζας που παρατη-
ρείται στην ενήλικο ζωή. Αυτή η «γενετική επίδρα-
ση» φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε σημεία του 
σκελετού, όπως η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης σε σχέση με εκείνη του αυχένα του μηρι-
αίο 28. Είναι πιθανό ότι μηχανικοί παράγοντες (π.χ. 
φυσική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος, τη δύ-
ναμη των μυών) ασκούν μεγαλύτερη επίδραση επί 
του φλοιώδους οστού του εγγύς μηριαίου από ό, 
τι εκείνη που ασκείται επί του δοκιδικού πλέγμα-
τος των σπονδυλικών σωμάτων, εξηγώντας έτσι τη 
σχετικά χαμηλή κληρονομικότητα των τιμών των 
aBMD του κεντρικού μηριαίου. Παρά την ισχυρή 
επίδραση της κληρονομικότητας στις τιμές της 
aBMD, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξακολου-
θούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομέ-
νου ότι μπορεί να ευθύνονται έως και για το 20-
40% διακύμανσης της PBM.

Η έρευνα για τα γονίδια που 
ευθύνονται για την οστεοπόρωση

Δύο κύριες προσεγγίσεις έχουν κυριαρχήσει 
στην αναζήτηση των γενετικών παραγόντων που 
ενδέχεται να επηρεάζουν την πρόσκτηση οστικής 
μάζας και έτσι να τροποποιήσει την ευαισθησία στην 
οστεοπόρωση στη μετέπειτα ζωή. Μία προσέγγιση 
είναι η αναζήτηση των θέσεων του γονιδιώματος 
που πλαισιώνεται από μικροδείκτες DMA που θα 
συμψηφίζονται με τον φαινότυπο ενδιαφέροντος 
σε πληθυσμό σχετικών ατόμων. Η γενεαλογία που 
διερευνήθηκε μέχρι σήμερα αποτελείται κυρίως 
από οικογένειες με ένα μέλος στα δύο άκρα του 
φάσματος του σκελετικού φαινοτύπου, ιδιαίτερα 
εκείνων που παρουσιάζουν είτε πολύ υψηλή είτε 
πολύ χαμηλή οστική μάζα ή επιφανειακή πυκνότη-

τα. Η διαλογή γονιδιακών ποσοτικών χαρακτήρων 
(QTLS) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να ανιχνευ-
θούν στα μέλη των φυσιολογικών οικογενειών ή/
και αδέλφια με σημαντικές διαφορές στην οστική 
μάζα, το μέγεθος και τη γεωμετρία 29.

Η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη προ-
σέγγιση είναι να ψάξει κανείς για μια συσχέτιση 
μεταξύ των αλληλίων ή πολυμορφισμό των γο-
νιδίων που κωδικοποιούν για τα αποτελέσματα 
που εμπλέκονται στην πρόσκτηση ή των απώλεια 
οστικής ουσίας 28 «30. Ο πιο ευρέως μελετημένος 
φαινότυπος είναι εκείνος της aBMD ή BMC, λόγω 
της ευκολίας πρόσβασης και της αξιοπιστίας των 
μετρήσεων, καθώς και η σχετικά καλή προβλεψι-
μότητα κινδύνου οστεοπορωτικών καταγμάτων1 ‘24 

‘25. Η συσχέτιση μεταξύ των υποψήφιων πολυμορ-
φικών γονιδίων και κατάγματος έχει επίσης ανα-
φερθεί 28-30. Η φαινοτυπική συσχέτιση κατάγματος 
είναι σίγουρα ελκυστική, δεδομένου ότι είναι η πιο 
πειστική απόδειξη της οστεοπόρωσης που προκα-
λείται από ευθραυστότητα των οστών. Ωστόσο, το 
κάταγμα ανεπάρκειας συνδέεται με πολύ σύνθετο 
φαινότυπο που εξαρτάται όχι μόνο από την ποσό-
τητα και την ποιότητα των οστών, αλλά επίσης και 
από άλλους ενδογενείς παράγοντες, όπως η τάση 
πτώσεις, τα προστατευτικά αντανακλαστικά, τα μα-
λακά μόρια όπως επί παχύσαρκων και εξωγενών 
στοιχείων που υπάρχουν στο περιβάλλον διαβίω-
σης, όπως καλώδια στο πάτωμα ή ολισθηρές επι-
φάνειες.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρονται στη σύνδεση 
μεταξύ φαινοτύπου των οστών και πολυμορφικό-
τητας γονιδίων που ευθύνονται για την παραγωγή 
ορμονών, ορμονικών υποδοχέων, ή ενζύμων που 
εμπλέκονται σε βιοχημικές διεργασίες που σχετίζο-
νται με την τοπική ρύθμιση του μεταβολισμού των 
οστών ή δομικά στοιχεία της θεμελίου ουσίας 28-

30. Υπάρχουν μετα-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί για 
τις πιο ευρέως μελετημένους πολυμορφισμούς, οι 
οποίες περιλαμβάνουν μελέτη του υποδοχέα της βι-
ταμίνης D (VDR), του υποδοχέα οιστρογόνου άλφα 
(ESR1) και της αλυσίδας του κολλαγόνου τύπου Ι 
Α1 (CollA 1) 28 – 30. Οι πολυμορφισμοί που παρατη-
ρούνται σε αυτά τα τρία γονίδια θεωρούνται σημα-
ντικοί στη συσχέτισή τους με τη aBMD, τη BMC ή 
/ και τον κίνδυνο κατάγματος. Ωστόσο, κανείς από 
αυτούς τους από πολυμορφισμούς δε φαίνεται να 
είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό ποσοστό, δη-
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λαδή περισσότερο από το 1-3%, των τιμών της 
διακύμανσης της ΡΒΜ. Επιπλέον, σημαντικές συ-
σχετίσεις φαίνεται να εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σκελετι-
κών μετρήσεων, την ηλικία, το φύλο, την εθνικό-
τητα, τη γενετική ομοιογένεια του πληθυσμού και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων και περιβαλ-
λοντικών παραγόντων. Μόνο λίγες μελέτες έχουν 
διερευνήσει τη συμβολή αυτών των γονιδίων που 
είναι υπεύθυνα χρησιμοποιώντας γεωμετρία των 
οστών ή την ασκούμενη καταπόνηση ως αποτέλε-
σμα. Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες είναι αντι-
φατικά, και λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μεγέθη 
των δειγμάτων, αυτό μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 
εξηγήσει την έλλειψη στατιστικής ισχύος.

28-30

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές που 
αφορούν στην κληρονομικότητα της οστικής μά-
ζας και τις καταπονήσεις είναι η επίπτωση της έκ-
φρασης του γονιδίου που κωδικοποιεί την ευαι-
σθησία του υποδοχές της λιποπρωτεΐνης-5 (LRP5) 
30. Η LRP5 είναι μέλος της λιποπρωτεϊνών χαμη-
λής πυκνότητας που σχετίζονται με τον υποδοχέα 
κωδικοποιεί τη διαμεμβρανική σηματοδότηση του 
συστήματος Wnt. Αρκετά στοιχεία ενδείξεων του 
ότι η LRP5 σχετίζεται με γονίδιο υπεύθυνο για την 
οστεοπόρωση. Μετάλλαξη στο γονίδιο LRP5 έχει 
βρεθεί σε ασθενείς με το σύνδρομο οστεοπόρω-
σης που συνοδεύει το ψευδογλοίωμα (OPPG), μια 
διαταραχή κληρονομούμενη κατά τον αυτοσωμα-
τικό υπολειπόμενο χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή οστική μάζα, αυτόματα κατάγματα και 
τύφλωση. Είναι ενδιαφέρον ότι επί μυών με ανε-
πάρκεια της ανεπάρκεια της LRP5 αναπτύσσουν 
οστεοπόρωση και υφίστανται κατάγματα λόγω του 
μειωμένης πολλαπλασιασμού τη λειτουργία των 
οστεοβλαστών. Σε έντονη αντίθεση με μεταλλάξεις 
LRP5 που σχετίζονται με μείωση της οστεογόνου 
λειτουργικής ικανότητας, άλλες μεταλλάξεις στο 
ίδιο γονίδιο μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο 
σχηματισμό οστού. Ένα τέτοιο κέρδος στη μεταλ-
λαξιογόνο ικανότητα τηςLRP5 σχετίζεται με την 
υψηλή οστική μάζα που παρατηρείται στις αυτοσω-
ματικής κληρονομικής επιβάρυνσης σκληρυντικές 
δυσπλασίες των οστών. Πιο σημαντικό είναι ότι ένα 
ποσοτικό QTL για τη aBMD της LRP5 στο γενικό 
πληθυσμό χαρτογραφήθηκε στη θέση 11q12-13. 
Μια πληθυσμιακή μελέτη των πέντε πολυμορφι-
σμών της LRP5 με συχνότητες αλληλίων 2%, που 
διαπιστώθηκε ότι η χωρίς έκφραση υποκατάσταση 

στο εξόνιο 9 και των απλοτύπων του εξονίου 9 
με βάση τα αλλήλια του εξονίου 18 συσχετίστηκε 
σημαντικά με την οστική μάζα στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης στη και την προβλεπόμενη 
περιοχή σε ενήλικα άρρενα άτομα, αλλά δεν παρα-
τηρήθηκε σε θήλεα. Οι πολυμορφισμοί αυτοί που 
αντιπροσωπεύουν το 15% της διακύμανσης στο 
γενικό πληθυσμό για αυτά τα γνωρίσματα στους 
άνδρες31. Συνεπής με την παρουσία ενός QTL γονι-
δίου για το ανάστημα στη θέση 11q12-13, παραλ-
λαγή του εξόνιου 9, σχετίζεται με ύψος με το ύψος 
στην όρθια στάση και στα δύο φύλα 31. Επιπλέον, 
μεταβολές 1-έτους στην οστική μάζα και το μέγε-
θος σε προεφηβικά αγόρια στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης συνδέθηκαν με αυτές τις πα-
ραλλαγές της LRP5, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
οι πολυμορφισμοί της LRP5 που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στον κίνδυνο της οστεοπόρωσης στη 
σπονδυλική στήλη στους άνδρες επηρεάζοντας 
σπονδυλική ανάπτυξη των οστών κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας31.

Είναι ενδιαφέρον ότι δύο μελέτες δεν έδειξαν 
κάποια σχέση μεταξύ των πολυμορφισμών της 
LRP5 και τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης σε ενή-
λικες άνδρες. Πρώτον, σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
οστεοπόρωση, μια μάλλον ασυνήθιστη μορφή της 
οστεοπόρωσης με σαφή κληρονομική συνιστώσα 
που επηρεάζει μεσήλικες άνδρες και χαρακτηρίζε-
ται από χαμηλή ΡΒΜ και αυξημένη συχνότητα των 
σπονδυλικών καταγμάτων με απουσία οποιωνδή-
ποτε δευτερογενών αιτίων, τα αλλήλια της LRP5 
συνδέθηκαν με σπονδυλικά κατάγματα32. Δεύτερον, 
σε μια μεγάλη προοπτικού χαρακτήρα, πληθυσμι-
ακή μελέτη σε ηλικιωμένους λευκούς άνδρες, μια 
παραλλαγή του γονιδίου της LRP5 συσχετίστηκε 
με μειωμένη aBMD και μειωμένης οστικής μάζας 
τόσο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
όσο και του μηριαίουαυχένα.33. Αυτές οι διαφορε-
τικές μελέτες δείχνουν ότι ορισμένες παραλλαγές 
του γονιδίου LRP5 αυξάνει το προφίλ κινδύνου της 
οστεοπόρωσης στους άνδρες, πιθανώς επηρεάζο-
ντας το μέγεθος των οστών κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης και κατά συνέπεια επηρεάζει μια σημα-
ντική συνιστώσα της μέγιστης αντοχής των οστών.

Εκτός από τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραμα-
τίζει η κληρονομικότητα, πολλοί άλλοι αλληλοε-
ξαρτώμενοι καθοριστικοί παράγοντες μπορούν να 
επηρεάσουν την επίτευξη της PBM (εικ. 4).
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Εικόνα 4. – Καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μέ-
γιστη οστική μάζα των οστών. Τα μαύρα βέλη καταδεικνύουν 
τη διασύνδεση των τεσσάρων κατηγοριών των παραγόντων 

των IGF-1.

Ενδοκρινικοί παράγοντες
Μεταξύ των ενδοκρινικών παραγόντων που 

ακούν επιταχυντικό αποτέλεσμα στα οστά, τόσο οι 
ορμόνες της αναπαραγωγής7-34’35 όσο το σύστημα 
της αυξητικής ορμόνης (GH) – ινσουλινόμορφου 
αυξητικού παράγοντα – 1 (IGF-1) 36-37 διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη φάση της 
εφηβικής ωρίμανσης.

Ορμόνες της αναπαραγωγής
Όπως έχει ήδη εκτεθεί, η ολοκλήρωση της με-

ταλλικής φάσης της οστικής μάζας καθ΄ όλη την 
περίοδο της αύξησης, περιλαμβανομένης της φά-
σης της εφηβικής ωρίμανσης, είναι κρίσιμη λόγω 
της αύξηση της οστών, με πολύ μικρές αλλαγές της 
επιμετάλλωσης των ιστών εντός του περιοστικού 
φακέλου 4’7’3»8. Παρομοίως, άπαξ και επιτευχθεί 
η εφηβική ωρίμανση, η διαφορά των δύο φύλων 
στην οστική μάζα προκύπτει ουσιαστικά από μια 
μεγαλύτερη αύξηση μεγέθους των οστών στους 
άρρενες 4’7’35’38. Στα αγόρια, η έναρξη της εφηβεί-
ας συμβαίνει αργότερα από ό, τι στα κορίτσια και 
η περίοδος της ταχείας ανάπτυξης των οστών δι-
αρκεί 4, σε σύγκριση με 3 χρόνια που γίνεται στα 
θήλεα 8. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πιθανόν να 
αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά 
των δύο φύλων όσον αφορά στη μέση της PBM 
παρατηρήθηκε σε υγιείς νέους ενήλικες 4.

Ένας υποδοχέας ανδρογόνων έχει εντοπιστεί 
σε χονδροκύτταρα του επιφυσιακού χόνδρου στον 
άνθρωπο κατά τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμαν-
σης35’38. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι 
τα ανδρογόνα διεγείρουν διαμήκης ανάπτυξη των 
οστών με άμεση δράση επί του σκελετού. Στην ενή-

λικη ζωή, ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο 
έλλειψης ευαισθησίας στα ανδρογόνα, με γονότυπο 
ΧΥ και έντονο θηλυκό φαινότυπο είναι ψηλότεροι 
από το μέσο ύψος του αντίστοιχου γυναικείου πλη-
θυσμού35’38. Σε αντίθεση, είναι καλά τεκμηριωμένο 
ότι τα οιστρογόνα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
σε διαμήκη ανάπτυξη των οστών. Ασκούν διφασι-
κή δράση με την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
οστών κατά την έναρξη της εφηβείας, ενώ και στα 
δύο φύλα, τα οιστρογόνα αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για τη σύγκλειση των συζευκτικών χόν-
δρων7’35. Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης, 
η συγχρονική ανάλυση των οστών του περιφερικού 
σκελετού, τουλάχιστον στο άνω άκρο, αποκαλύπτει 
κάποια διακριτό φυλετικό διμορφισμό. Στις γυναί-
κες, η μεταλλική οστική μάζα αυξάνεται περισσότε-
ρο με ενδοστική διεργασία παρά με περιοστική39.

Στο τέλος της εφηβικής ωρίμανσης, το πάχος 
του φλοιού είναι μεγαλύτερη στους άνδρες από 
ό, τι στις γυναίκες. Όσον αφορά τα σπονδυλικά 
σώματα, ο φυλετικός δομικός διμορφισμός εκ-
φράζεται κυρίως στο μετωπιαίο άξονα, αυτός είναι 
δηλαδή κατά 10-15% μεγαλύτερος στις γυναίκες 
από ό, τι είναι στους άνδρες9 . Αυτές μορφολογικές 
διαφορές στη γεωμετρία και την κατανομή της με-
ταλλικής οστικής μάζας τόσο στον αξονικό όσο και 
στα οστά του περιφερικού σκελετού προσδίδουν 
μια μεγαλύτερη μηχανική αντίσταση στην φόρτιση 
του σκελετού επί των ανδρών. Σε μεγάλο βαθμό, 
εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών 
καταγμάτων που συμβαίνουν σε ενήλικες γυναίκες 
από ό, τι σε άνδρες. Η αυξημένη οστική εναπόθε-
ση στο επίπεδο της ενδοστικής επιφάνειας κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας στα θήλεα φαίνεται να απο-
τελεί, σύμφωνα με μια τελεολογική εξήγηση, μια 
βιολογική προσαρμογή που επιτρέπει την ταχεία 
κινητοποίηση της οστικής μάζας για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια 
της κύησης και της γαλουχίας.

Μια επιβράδυνση κατά την ηλικία της εμμηναρ-
χής βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλότερες τιμές 
aBMD στη σπονδυλική στήλη και του κεντρικού 
μηριαίου »και με υψηλότερο κίνδυνο σπονδυλικών 
42 και καταγμάτων του ισχίου 43 στην ενήλικη ζωή 4, 

40. Έμμεση ένδειξη προερχόμενη από μια αναδρομι-
κή επιδημιολογική έρευνα υποδεικνύει ότι αυτός ο 
συσχετισμός είναι πιθανό να σχετίζεται με την επί-
δραση του χρονισμού της εφηβείας στην επίτευξη 
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PBM. Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες παρατη-
ρείται ότι η πρώιμη εμμηναρχή συνδέεται με υψη-
λότερο aBMD44 ‘45. Αυτός ο συσχετισμός θεωρείται 
συνήθως μια έκφραση της πρώιμης, και ως εκ τού-
του πιο παρατεταμένης έκθεσης στα οιστρογόνα. 
Αν και αυτή η διαισθητική εξήγηση φαίνεται να 
είναι αρκετά λογική, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η ορμονική έκθεση είναι 
η ουσιαστικός αιτιώδης παράγοντας που αντιπρο-
σωπεύει τη σχέση μεταξύ εμφάνισης της εφηβείας 
και τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Μια πρόσφα-
τη αναφορά δείχνει επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα 
έναρξης της εφηβείας, όπως εκτιμήθηκε σε άνδρες, 
χρησιμοποιώντας την ηλικία στη μέγιστη ταχύτητα 
αύξησης του ύψους σε νεαρούς ενήλικες άνδρες, 
για την πρόβλεψη καταγμάτων που συμβαίνουν 
πριν από την επίτευξη της PBM και της aBMD46.

Σε μια προοπτική μελέτη σε υγιείς γυναίκες με 
φυσιολογική εφηβική ανάπτυξη, παρατηρήθηκε μία 
σημαντικά μεγαλύτερη τιμή της aBMD κατά το εγ-
γύς μηριαίο σε άτομα με μέση ηλικία εμμηναρχής 
των 12 ετών, σε σύγκριση με αντίστοιχα που την 
εμφάνισαν κατά την η ηλικία των 14 ετών47. Αυτή 
η μελέτη δείχνει επίσης μια αλληλεπίδραση μετα-
ξύ των παραγόντων που πυροδοτούν την έναρξη 
της εφηβικής ωρίμανσης και την πρόσληψη ασβε-
στίου47. Ο ρόλος των θρεπτικών ουσιών στον κα-
θορισμό χρονισμού της εφηβείας έχει από μακρού 
εγείρει υπόνοιες, αν και η θρεπτική ουσία (-ες) που 
εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Σε 
πολλές χώρες και στις πέντε ηπείρους, μια παγκό-
σμια τάση για πρόωρη έναρξη της εμμηναρχής έχει 
αναφερθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 120 
χρόνων. Η εμμηναρχή φαίνεται να έχει εμφανιστεί 
νωρίτερα κατά μέσο όρο 3 ή 4 μήνες για κάθε δε-
καετία. Παρά το γεγονός ότι τόσο η αύξηση του 
ύψους στην όρθια στάση και η μείωση της ηλικίας 
εμφάνισης της εμμηναρχής έχουν αρχίσει να καθυ-
στερούν σε ορισμένους πληθυσμούς αλλά συνεχί-
ζουν να αυξάνουν σε άλλους. Η παγκόσμια τάση 
επιτάχυνση της έναρξης της ηλικίας εμμηναρχής 
έχει αποδοθεί σε μεταβολές των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, ιδίως για την καλύτερη υγεία και βελτι-
ώσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη 
διατροφή. Η παγκόσμια τάση για πρόωρη έναρξη 
της εμμηναρχής σε συσχετισμό με την αύξηση της 
παχυσαρκίας υποδηλώνει μια κάποια επίδραση της 
διατροφής. Ωστόσο, αν υπάρχει άμεση αιτιώδης 
σχέση μεταξύ της αύξησης μάζας σώματος και της 

επιτάχυνσης της εμμηναρχής παραμένει αβέβαιη. 
Η λεπτίνη μπορεί να εμπλέκεται στο ανθρώπινο 
αναπαραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα στην έναρ-
ξη της εφηβείας. Ο ρόλος της λεπτίνης στο μετα-
βολισμό του ασβεστίου και των οστών παραμένει 
αμφιλεγόμενη. Αν ανεξαρτήτως της χορήγησης ή 
όχι συμπληρωμάτων ασβεστίου που μπορεί να χο-
ρηγούνται κατά την έναρξη της εφηβικής ωρίμαν-
σης 47 είναι δυνατό να επηρεαστεί ο υποθάλαμο-
υποφυσιο - γοναδικός άξονας, από ένα μεταβολικό 
δρόμο ένα εξαρτημένο ή ανεξάρτητο από τη λεπτί-
νη, και έτσι να επισπεύσει την εμφάνιση της εμμη-
ναρχής, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

Η αυξητική ορμόνη – το σύστημα 
του ινσουλινόμορφου αυξητικού 
παράγοντα-1

Από τη γέννηση έως το τέλος της εφηβείας, το 
σύστημα GH-IGF-1 είναι απαραίτητο για τη σταθε-
ρή ανάπτυξη του σκελετού. Κατά την εφηβεία, τα 
επίπεδα του IGF-1 στο πλάσμα αυξάνονται παρο-
δικά σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που είναι παρό-
μοιο με την καμπύλη αύξησης της οστικής μάζας 
και το μεγέθους του σκελετού 4. Ο IGF-1 επηρεάζει 
θετικά την ανάπτυξη τόσο σε μήκος και το πλάτος 
των σκελετικών τμημάτων.

Ο IGF-1 επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη τόσο σε 
μήκος και το πλάτος των σκελετικών κομμάτια. Ο 
παράγοντας αυτός ασκεί άμεση δράση τόσο στα 
χονδροκύτταρα της επιφυσιακού δίσκου όσο και 
στα οστεογενετικά κύτταρα που είναι υπεύθυνα 
για την διάπλαση τόσο του φλοιού όσο και στα 
δοκιδώδη συστατικά του ιστού των οστών. Αυτή η 
δραστηριότητα εκφράζεται επίσης από παράλλη-
λες αλλαγές στους κυκλοφορούντες βιοχημικούς 
δείκτες σχηματισμού οστού όπως είναι η οστεο-
καλσίνη και αλκαλική φωσφατάση. Επιπλέον, ο 
IGF-1 ασκεί σημαντική επίδραση στη ενδοκρινική 
νεφρική λειτουργία και στις λειτουργίες μεταφο-
ράς που είναι απαραίτητες για την οικονομία των 
ανόργανων αλάτων του σκελετού.

Οι υποδοχείς του IGF-1 εντοπίζονται στα κύτ-
ταρα νεφρικών σωληναρίων. Συνδέονται με τους 
μηχανισμούς της ορμονικής μορφής βιταμίνης D, 
και συγκεκριμένα 1,25-υδροξυβιταμίνης D (1,25 
(ΟΗ)2 Dκαι στο σύστημα μεταφοράς των ανόργα-
νων φωσφορικών (Ρί) που εντοπίζεται στην μεμ-
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βράνη του αυλού των κυττάρων των νεφρικών 
σωληναρίων. Με την ενίσχυση της παραγωγής και 
των κυκλοφορούντων επιπέδων της 1,25 (OH) 2D, 
ο IGF-1 διεγείρει έμμεσα την εντερική απορρόφη-
ση του Ca και Pi.

Σε συνδυασμό με τη διέγερση της σωληναρι-
ακής ικανότητας να απορροφηθεί Pi, το εξωκυτ-
τάριο Ca-Pi προϊόντος αυξάνεται κατά IGF-1, το 
οποίο, μέσω αυτής της διπλής νεφρικής δράσης, 
ευνοεί την επιμετάλλωση της θεμελίου ουσίας των 
οστών (εικ. 5).

Εξάλλου, στο επίπεδο των οστών, ο IGF-1 βελτι-
ώνει ακόμα άμεσα τον οστεοβλαστικό σχηματισμό 
της εξωκυττάριας ουσίας. Στα χονδροκύτταρα του 
συζευκτικού χόνδρου καθώς και στα κυστίδια προ-
ερχόμενα από την πλασματοκυτταρική μεμβράνη 
εξωκυτταρικής θεμελίου ουσίας που είναι εφοδι-
ασμένα με σύστημα μεταφοράς Pi και διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της πρωτο-
γενούς επιμετάλλωσής της και ως εκ τούτου στην 
ανάπτυξη των οστών. Αυτό το σύστημα μεταφοράς 
Pi είναι επίσης παρόν και σε άλλα οστεοπαραγωγά 
κύτταρα 48 και, κατά αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο, 
ρυθμίζεται από τον IGF-1.

Εικόνα 5. - Σχέσεις μεταξύ απαραίτητων θρεπτικών συ-
στατικών και οστικής μάζας, ινσουλινόμορφου αυξητικού 

παράγοντα - 1, του μεταβολισμού του ασβεστίου και φωσφο-
ρικών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Η ηπατική παραγω-
γή του IGF-1 τελεί υπό την θετική επίδραση της αυξητικής 
ορμόνης (GH) και τα απαραίτητα αμινοξέα (αα). IGF-I, ασκεί 
άμεση δράση για την ανάπτυξη των οστών Επιπλέον, στο 
επίπεδο των νεφρών, ο IGF-I αυξάνει τόσο τη μετατροπή 
της 1,25-υδροξυκοβαλαμίνης (1.250) μετατροπή από 25-

υδροξυβιταμίνης D (25D) και η μέγιστη σωληναριακή παλιρ-
ρόφηση Pi (TmPi). Με αυτή τη διπλή νεφρική δράση ο IGF-1 
ευνοεί ένα θετικό ισοζύγιο ασβεστίου και φωσφορικών, όπως 
απαιτείται από τον αυξημένο οστικό μεταβολισμό . Βλέπε το 

κείμενο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ηπατική παραγωγή του IGF-1, η οποία είναι 
η κύρια πηγή του κυκλοφορούντος παράγοντα, 
επηρεάζεται όχι μόνο από την GH, αλλά επίσης και 
από άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα από τα αμινο-
ξέα διαιτητικών πρωτεϊνών. Κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής ωρίμανσης, υπάρχει αλληλεπίδραση με-
ταξύ των στεροειδών του φύλου και του συστή-
ματος GH-IGF-1. Οι λεπτομέρειες αυτής της αλ-
ληλεπίδρασης δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί στον 
άνθρωπο. Από μελέτες σε ζώα, παρατηρήθηκε ότι 
σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων φαί-
νεται να διεγείρουν την παραγωγή ηπατικής του 
IGF-1, ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις ασκούν προ-
φανώς ένα ανασταλτικό αποτέλεσμα 35. Τα ανδρο-
γόνα φαίνεται ότι δρουν κυρίως στο επίπεδο της 
υπόφυσης, αλλά μόνον αφού μετατρέπονται σε 
οιστρογόνα από την ενζυματική δραστικότητα της 
αρωματάσης35.

Μηχανική παράγοντες
Μηχανικές δυνάμεις που δρουν επί σκελετού 

ενισχύουν μέσω των οστεοβλαστών το σχημα-
τισμό οστού, ενώ αναστέλλεται η οστεοκλαστική 
επαναπορρόφησή του49. Η επίδραση στον αριθμό 
των οστεοβλαστών και δραστηριότητα περιλαμβά-
νει πιθανώς πολλές τοπικούς παράγοντες. Κάποιοι 
φαίνεται να παράγονται από τα οστεοκύτταρα.

Η πυκνότητα, τη κατανομή και το εκτεταμένο 
δίκτυο επικοινωνίας των οστεοκυττάρων τους κά-
νουν ιδιαίτερα οργανικώς προσανατολισμένα για 
να λειτουργούν ως ανιχνευτές της μηχανικής κα-
ταπόνησης μέσω αισθητήρων, της κινητικότητας 
εντός των οστικών σωληναρίων. Μπορούν να κα-
τευθύνουν το σχηματισμό νέου οστού με την ενερ-
γοποίηση των επενδυματικών κυττάρων να διαφο-
ροποιηθούν προς προοστεοβλάστες 49. Ένα βασικό 
μόριο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία μηχανικής 
διαβίβασης φαίνεται να είναι εκείνο της σκληροστί-
νης, που αποτελεί προϊόν του γονιδίου SOST 50.

Ασθενείς με σκληροστέωση και υψηλή οστική 
μάζα 51 μπορούν να έχουν μεταλλάξεις, είτε στην 
LRP5 ή του γονιδίου SOST.

Η σκληροστίνη μπορεί να δεσμεύσει και να 
ανταγωνίζεται την LRP5, ένα Wnt συν-υποδοχέα 
που απαιτείται για το σχηματισμό οστού σε απά-
ντηση άσκησης μηχανικού φορτίου. Η μηχανική 
φόρτιση μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση 
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της σκληροστίνης σε οστεοκύτταρα και στο δίκτυο 
των οστικών σωληναρίων 50. Επιπλέον, ενδείξεις 
για το ότι αυτός ο μοριακός δρόμος διαδραματίζει 
βασικό ρόλο έχουν αναφερθεί πρόσφατα αποδει-
κνύοντας ότι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισω-
μάτων έναντι της σκληροστίνης στα πρωτεύοντα 
οδηγεί σε μια δραματική αύξηση στο σχηματισμό 
οστού, στο πάχος των δοκίδων της κερκιδικής, 
της μηριαίας και της σπονδυλικής BMD, και στην 
αντοχή των οστών52. Συνεπώς, τα γονίδια που 
κωδικοποιούν τον LRP5 Wnt-συνυποδοχέα και 
σκληροστίνης εμπλέκονται στην οστική αναβολική 
απόκριση στην αυξημένη μηχανική καταπόνηση. Η 
μηχανοευαισθησία και μεταγωγή σε οστεοκύττα-
ρα συνεπάγονται εμπλοκή και άλλων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του νιτρικού οξειδίου, των 
προσταγλανδίνών και του ΑΤΡ 49. Ο IGF-1, οι δί-
αυλοι ιόντων της μεμβράνης, οι ιντεγκρίνες και οι 
συνδετίνες επίσης εμπλέκονται τοπικά στην από-
κριση των κυττάρων των οστών σε μηχανική ση-
ματοδότηση.

Τα αναπτυσσόμενα οστά συνήθως ανταποκρί-
νονται περισσότερο στη μηχανική φόρτιση περισ-
σότερο από τα ενήλικα οστά. Η σωματική δρα-
στηριότητα αυξάνει την οστική μάζα συσσώρευση 
μεταλλικών αλάτων σε παιδιά και εφήβους. Ωστό-
σο, η επίδραση φαίνεται να είναι ισχυρότερη  από 
ό, τι πριν κατά την διάρκεια ή μετά την περίοδο 
της εφηβικής ωρίμανσης 53. Τα παιδιά και οι έφη-
βοι που συμμετέχουν σε διάφορα ανταγωνιστικά 
αθλήματα, όπως γυμναστική, σκι, πατινάζ ταχύ-
τητας ή ποδόσφαιρο, και ως εκ τούτου υφίσταται 
έντονη προπόνηση, εμφανίζουν αυξημένη πρό-
σκτηση οστικής μάζας. Η μεγαλύτερη αύξηση των 
τιμών της BMC και της aBMD σε νεαρούς αθλη-
τές σε σύγκριση με λιγότερο δραστήρια άτομα της 
ομάδας ελέγχου κατά προτίμηση εντοπίζεται στις 
φέρουσες το βάρος οστών περιοχές όπως το εγγύς 
μηριαίο. Μελέτες σε ενήλικες αθλητές δείχνουν 
έντονα ότι οι αυξημένη άθροιση της οστικής μάζας 
που προκύπτει από την έντονη σωματική δραστη-
ριότητα κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβι-
κής ηλικίας που διατηρείται μετά την προπόνηση 
μειώνει ή ακόμη και εντελώς παύει μετά από αυ-
τήν. Αν η αυξημένη PBM που προκαλείται από τη 
σωματική άσκηση θα διατηρηθεί σε μεγάλη ηλικία 
και επιτρέπει μείωση της συχνότητας των καταγ-
μάτων παραμένει αβέβαιο. Μια συγχρονική μελέτη 
επί συνταξιούχων Αυστραλών υψηλών προδιαγρα-

φών ποδοσφαιριστών κατατείνει στο ότι αυτό δεν 
μπορεί να συμβαίνει 54. Ωστόσο, σε μια άλλη μελέ-
τη, τα οφέλη ήταν μικρά, αλλά όχι ανύπαρκτα 55. 
Έτσι, σε παίκτες χόκεϊ επί πάγου και ποδοσφαίρου, 
αν και προκαλούνται μετά από άσκηση οφέλη επί 
των τιμών της BMD κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξης ελαττώνονται μερικώς μετά την απομάκρυνση 
από τον αθλητισμό, ενώ οι υψηλότερες τιμές PBM 
μπορεί να συμβάλουν στη χαμηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης των καταγμάτων ανεπάρκειας που πα-
ρατηρήθηκαν σε αποσυρθέντες αθλητές άνω των 
60 ετών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρ-
τυρες 55. Σε μια προοπτική μελέτη προγραμμάτων 
δημόσιας υγείας που στόχευαν στην αύξηση της 
αύξηση της μεταλλικής οστικής μάζας σε παιδιά 
και εφήβους, έγινε προφανές ότι μόνο η σωματική 
άσκηση μέτριας έντασης, τόσο κατά τη διάρκεια και 
τη συχνότητα, αλλά η οποία θα εξακολουθήσει να 
είναι ωφέλιμη, μπορεί να ληφθεί υπόψη. Σε παιδιά 
της προεφηβικής ηλικίας ή άτομα σε πρώιμο στά-
διο της σεξουαλικής ωρίμανσης, αρκετές παρεμβά-
σεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των οστών. 
Παρ ‘όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο σε ποιο βαθ-
μό η μεγαλύτερη αύξηση της aBMD ως απάντηση 
στην μέτρια και εύκολα προσβάσιμη με βάρη άσκη-
ση σχετίζεται με ανάλογη αύξηση της αντοχής των 
οστών. Το μέγεθος του οφέλους από την άποψη 
της αντοχής των οστών θα εξαρτάται από τη φύση 
της οργανικής μεταβολής. Ένα αποτέλεσμα που 
προκύπτει κυρίως από μια αυξημένη περιοστική 
απόθεση και συνεχόμενους αύξησης της διαμέτρου 
θα προσδώσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από ό, 
τι μια ανταπόκριση που περιορίζει στην ταχύτητα 
της ενδοστική εναπόθεσης και οδηγεί ουσιαστικά 
σε μία μείωση της υποφλοιώδους διαμέτρου.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τοπογραφικές 
διαφορές όσον αφορά στον τρόπο που αναπτύσ-
σεται ο σκελετός προεφηβικά σε απόκριση σε 
επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις 56.Σε μερικές 
περιοχές, όπως η διάφυση της κνήμης, η φόρτιση 
θα οδηγήσει σε γεωμετρικές μεταβολές με περισ-
σότερη οστική μάζα και μεγαλύτερες φλοιώδεις 
περιοχές, ενώ στις θέσεις που αποτελούνται κυρί-
ως από δοκιδώδη ιστό, όπως το περιφερικό πέρας 
της κερκίδας και της κνήμης η σωματική δραστη-
ριότητα μπορεί να αυξήσει την ογκομετρική με-
ταλλική πυκνότητα. Ποσοτική δομική ανάλυση των 
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οστών σε παιδιά και εφήβους 3 θα παράσχει μια 
σαφέστερη εκτίμηση των πραγματικών επιπτώ-
σεων των μηχανικών αποτελεσμάτων φόρτισης, 
όπως είναι η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα 
των διαφόρων τύπων ασκήσεων ως προς την πυ-
κνότητα, το μέγεθος, τη γεωμετρία και την επιμε-
τάλλωση του φλοιού όσο και στα σπογγώδη οστά 
τόσο στα παιδιά όσο και στους εφήβους. Σε υγιή 
άτομα, η ενεργειακή πρόσληψη ρυθμίζεται από αυ-
ξημένη φυσική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι 
δύσκολο να αποδώσουμε το επιπλέον κέρδος σε 
οστική μάζα σε μηχανική φόρτιση και μόνο. Πράγ-
ματι, τα θρεπτικά συστατικά όπως το ασβέστιο και 
οι πρωτεΐνες, οι οποίες συνήθως καταναλώνονται 
σε διάφορες ποσότητες σε σχέση με τη σωματι-
κή δραστηριότητα, θα μπορούσαν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην θετική επίδραση στην πρόσκτηση 
οστικής μάζας. Η ανεξάρτητη μηχανική συνεισφορά 
μπορεί να μετρηθεί με τη διαφορική επίδραση που 
παρατηρείται σύμφωνα στις διάφορες σκελετικές 
θέσεις. Ωστόσο, η καλύτερη απόδειξη της διακρι-
τής επίδρασης της μηχανικής φόρτισης από την 
ταυτόχρονη αύξηση στην διατροφική πρόσληψη 
παρέχεται από μελέτες για τη χρήση των αθλητών 
αντισφαίρισης, όπως προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
της διαφοράς οπλισμένων όπλων και μη. Ένα προ-
τεινόμενο μοντέλο υποδεικνύει ότι η αύξηση της 
οστικής μάζας που επάγεται από την άσκηση, το 
μέγεθος και τα αποτελέσματα επί της αντοχής ου-
σιαστικά αποτελεί μία δευτερεύουσα προσαρμογή 
στην αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης57. Το 
μοντέλο αυτό έχει προσφάτως αμφισβητηθεί από 
αρκετές παρατηρήσεις που αποδεικνύουν ότι η αύ-
ξηση των οστών μπορεί να διαχωριστεί από εκείνη 
της ανάπτυξης των μυών 58’59. Μειωμένη πρόσκτη-
ση οστικής μάζας μπορεί να συμβεί όταν η εντατική 
σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε υπογοναδισμό 
και χαμηλής μάζας σώματος60. Τόσο η διατροφή 
όσο και ορμονικοί παράγοντες είναι πιθανό να 
συμβάλουν σε αυτή την ανεπάρκεια. Η πρόσληψη 
ενέργειας, πρωτεΐνης και ασβεστίου μπορεί να εί-
ναι ανεπαρκής, οι αθλητές καταφεύγουν σε δίαιτες 
για να διατηρήσουν μια εξιδανικευμένη σωματική 
διάπλαση για τις αθλητικές τους δραστηριότητες. 
Η εντατική εκπαίδευση κατά την παιδική ηλικία 
μπορεί να συμβάλει σε μια μεταγενέστερη έναρξη 
και ολοκλήρωση της εφηβείας. Ο υπογοναδισμός, 
όπως εκφράζεται από την εμφάνιση ολιγομηνόρ-
ροιας ή αμηνόρροιας, μπορεί να οδηγήσει σε απώ-

λεια οστικής μάζας στις γυναίκες που αρχίζουν την 
εντατική άσκηση μετά από την εμμηναρχή 60.

Διατροφή: η διαφορική επίδραση 
του ασβεστίου

Ο βαθμός στον οποίον οι παραλλαγές στην πρό-
σληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών σε υγιή, 
καλής θρέψης παιδιών και εφήβων επηρεάζει τη 
συσσώρευση οστικής μάζας, ιδιαίτερα σε περιο-
χές επιρρεπείς σε οστεοπορωτικά κατάγματα, έχει 
τύχει μεγαλύτερης προσοχής κατά τα τελευταία 
15 χρόνια. Οι περισσότερες μελέτες έχουν επικε-
ντρωθεί στην πρόσληψη ασβεστίου. Ωστόσο, άλ-
λες θρεπτικές ουσίες όπως οι πρωτεΐνες, οι οποίες 
δεν περιγράφονται στην παρούσα ανασκόπηση, θα 
πρέπει επίσης να εξεταστούν. Στις περισσότερες 
περιοχές του κόσμου, η πρόσληψη ασβεστίου είναι 
επαρκής για να αποφευχθεί η εμφάνιση κλινικώς 
εκδήλων διαταραχών των οστών κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. Παρ ‘όλα αυτά, με την εξασφάλιση 
επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου, εφόσον η δερμα-
τική παροχή του και η από του στόματος πρόσληψη 
βιταμίνης D είναι επαρκής, αναμένεται ότι η πρό-
σκτηση οστικής μάζας μπορεί να αυξηθεί κατά τη 
βρεφική ηλικία, την παιδική ηλικία και την εφηβεία 
και ως εκ τούτου μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ΡΒΜ. Η πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων 
επί των ενηλίκων είναι ο κύριος λόγος για αυτή 
την ευρέως διαδεδομένη ανησυχία.

Συστάσεις για την πρόσληψη 
ασβεστίου

Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί έχουν υιοθετή-
σει συστάσεις για την πρόσληψη ασβεστίου από 
τη βρεφική έως τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής. 
Οι συστάσεις από αυτές που συνιστούν οι φορείς 
μπορεί να βασίζονται είτε στο ισοζύγιο του ασβε-
στίου, επιτρέποντας να γίνονται εκτιμήσεις όσον 
αφορά την μέγιστη κατακράτηση, είτε παραγοντική 
μέθοδο που υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα στοι-
χεία σχετικά με εναπόθεση του ασβεστίου και τις 
ενδογενείς απώλειες που βρίσκεται με κλασματική 
απορρόφηση. Παρατηρησιακές και παρεμβατικές 
μελέτες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Οι συ-
στάσεις ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 
διαφόρων φορέων 61 (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1

Έτσι, προκειμένου για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, 
η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, 
ορίζεται σε 500.700.800 και έως 1200 mg στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στις σκανδιναβικές χώρες, στη 
Γαλλία και στις ΗΠΑ, αντίστοιχα. Προκειμένου για 
θήλεις εφήβους ηλικίας 11-17 ετών έχουν καθορι-
στεί σε 800 900, 1200 και έως 1500 mg / ημέρα 
στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. Η μετα-
βλητότητα στις συστάσεις πρόσληψης ασβεστίου 
μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα αντιφατικά 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά παρατηρη-
σιακές και παρεμβατικές μελέτες.

Επιδημιολογικές μελέτες
Αναδρομικά επιδημιολογικά στοιχεία που λή-

φθηκαν από γυναίκες ηλικίας 20-49 ετών έδειξε 
ότι η κατανάλωση γάλακτος κατά την παιδική ηλι-

κία και την εφηβεία μπορεί να συσχετίζεται θετι-
κά με τη μεταλλική φάση της οστικής μάζας64. Σε 
ορισμένες, αλλά όχι όλες τις μελέτες παρατήρησης 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την παιδική ηλικία 
και την εφηβεία, αναφέρθηκε θετική συσχέτιση με-
ταξύ διαιτητικού ασβεστίου και της μεταλλικής φά-
σης της οστικής μάζας 36’65. Στη δική μας παρατετα-
μένη προοπτική μελέτη, βρέθηκε σημαντική θετική 
σχέση μεταξύ συνολικής πρόσληψης ασβεστίου, 
πενθήμερης βάσης και συσσώρευσης οστικής μά-
ζας, σε μια εφηβική υπο- ομάδα Ρ1-Ρ4, αλλά όχι 
σε μια άλλη υποομάδα P5 36.

Επιπλέον, όταν τα αποτελέσματα αναλύθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της ηλικίας και 
εφηβικής ωρίμανσης, η σχέση μεταξύ των απόλυ-
των τιμών της πρόσληψης ασβεστίου και το κέρ-
δους επί των τιμών BMD όσον αφορά στο Z-score 
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πρότειναν ότι το ασβέστιο μπορεί να είναι πιο ση-
μαντικό, πριν παρά κατά τη διάρκεια της εφηβικής 
ωρίμανσης 36. (εικ. 6)

Εικόνα 6. - Σχέση μεταξύ της πρόσληψης ασβεστίου και 
αλλαγών στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και 

της περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα των οστών (BMC), σε 
προ-, περι-και μετα-εφηβική σε άρρενες και θήλεις εφήβους. 

Η μέση πρόσληψη ασβεστίου από γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, λαχανικά και μεταλλικά άλατα καταγράφηκαν σε δύο 

5-ημερών προγράμματα διατροφής σε διάστημα 1 έτους σε 
193 υγιείς εφήβους (96 γυναίκες και 97 άνδρες) ηλικίας 9-19 

ετών.

Κάθε κουκίδα αντιστοιχεί στη μεταβολή της BMC 
προσαρμοσμένη στην ηλικία και το φύλο (Ζ- score). 
Μια θετική συσχέτιση βρέθηκε στην προεφηβική 
ηλικία (P1), αλλά όχι στη αντίστοιχη περιεφηβική 
(P2-P4), αλλά ούτε επί μετεφηβικών θήλεων (P5). 
Οι μέθοδοι και οι αντίστοιχες προσλήψεις σε μα-
κροθρεπτικά συστατικά περιγράφονται στο Clavien 
et al67. Τα δεδομένα BMC είναι από Theintz et al8.

Παρεμβατικές μελέτες
Αρκετές παρεμβατικές μελέτες ασβεστίου έχουν 

διεξαχθεί σε παιδιά και εφήβους 65’66 . Όπως πα-
ρουσιάζεται στον Πίνακα 2, σε γενικές γραμμές, 
αυτές οι μελέτες έδειξαν μεγαλύτερο κέρδος οστι-
κής μάζας σε παιδιά και εφήβους που λαμβάνουν 
συμπληρώματα ασβεστίου για περιόδους που κυ-
μαίνονται από 12 έως 36 μήνες. Παρ ‘όλα αυτά, 
η απάντηση φαίνεται να ποικίλλει σημαντικά ανά-
λογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανο-
μένων των σκελετικών που εξετάστηκαν χώρας, 
το στάδιο της εφηβικής ωρίμανσης, τις βασικές 
διατροφικές συνθήκες (δηλ. τη συνήθη πρόσληψη 

ασβεστίου και πρωτεϊνών), το επίπεδο της φυσικής 
δραστηριότητας και το γενετικό υπόβαθρο.

Διαφορικές κατά χώρας σκελετικές 
ανταποκρίσεις

Το όφελος από τη συμπληρωματική χορήγηση 
ασβεστίου συνήθως ήταν μεγαλύτερο στην περι-
φερικό σκελετό από ό, τι στην αξονική σκελετό 
65’66. Έτσι, σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, χορή-
γηση συμπληρωμάτων ασβεστίου είναι πιο απο-
τελεσματική στο φλοιώδες οστό του περιφερικού 
σκελετού (κερκιδική και μηριαία διάφυση) από ό, 
τι στον αξονικό πλούσιο δοκιδώδες οστού σκελετό 
(οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης) ή στο εγ-
γύς μηριαίο. (εικ. 7)

Εικόνα 7. – Κατά χώρας σκελετική επιλεκτικότητα της 
ανταπόκρισης στα συμπληρώματα ασβεστίου. Επίδραση 

των εμπλουτισμένων ή μη ιόντων ασβεστίου ή μη (placebo) 
τροφίμων στην οστική μεταλλική μάζα σε προεφηβικά κορί-
τσια. Οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές (± SEM) του 
οφέλους στην επιφανειακή οστική πυκνότητα που μετριέται 
σε έξι σημεία του σκελετού στα κορίτσια που καταναλώνουν 
εμπλουτισμένα τρόφιμα (σε Ca) ή όχι (placebo) κατά τη διάρ-
κεια 48 εβδομάδων. Τα εμπλουτισμένων σε ασβέστιο τρόφιμα 
παρέχεται ένα συμπλήρωμα από 850 mg / ημέρα. Μια θετική 
ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα αντιληπτή στη διάφυση των μα-
κρών οστών, ενώ η περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης ανταποκρίνεται λιγότερο. # Ρ = 0,075? * Ρ = 
0.037? ** Ρ = 0.015? *** Ρ = 0,007 για τις διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων (προσαρμοσμένο από Bonjour et al.73).
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Επίδραση επί του σταδίου της 
εφηβικής ωρίμανσης

Σε συμφωνία τα ευρήματα από μακράς διάρκει-
ας παρατήρηση μας σε υγιή άτομα ηλικίας 8-19 
ετών (Εικ. 6), ο σκελετός φαίνεται να αποκρίνεται 
περισσότερο σε συμπληρώματα ασβεστίου πριν 
από την έναρξη της ωρίμανσης εφηβικής από ό, 
τι κατά τη διάρκεια της περιεφηβικής περιόδου 
65’66’69(Εικ. 7). Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με ει-
κονικό φάρμακο μελέτες σε δίδυμους είναι ιδιαί-
τερα κατατοπιστικές στο θέμα αυτό. Πράγματι, ο 
σχεδιασμός μελέτης επί διδύμων για να δοκιμαστεί 
η επίδραση των συμπληρωμάτων ασβεστίου προσ-
δίδει σημαντικό πλεονέκτημα με στατιστική ισχύ, σε 
σύγκριση με μελέτες παρέμβασης σε άσχετα άτομα. 
Δύο μελέτες επί διδύμων 69’76 υποδεικνύουν έντο-
να ότι η αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου μετά 
την έναρξη της εφηβικής ωρίμανσης πάνω από τη 
συνήθη ημερήσια πρόσληψη περίπου 800-900 mg 
δεν ασκεί σημαντική θετική επίδραση στην οστική 
πρόσκτηση οστικής μάζας (εικ. 8). Αυτό είναι σε 
αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη διαισθητική 
πεποίθηση ότι η περίοδος της εφηβικής ωρίμανσης 
με την επιτάχυνση πρόσκτησης μεταλλικής οστικής 
μάζας θα είναι ο πιο ελκυστικός χρόνος για την 
ενίσχυση πρόσληψης ασβεστίου πολύ πάνω από 
τις απαιτήσεις τις προεφηβικής ηλικίας. Όπως πε-
ριγράφεται παραπάνω, η αποτελεσματικότητα των 
προσαρμοστικών μηχανισμών εξασφαλίζει επαρκή 
οστική οικονομία ως απάντηση στην αυξημένη ζή-
τηση της έκρηξη ανάπτυξης γύρω από την εφηβική 
ηλικία. Λόγω των προσαρμοστικών αυτών διεργα-
σιών, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η εξάρτηση 
από την περιβαλλοντική παροχή μεταλλικών αλά-
των για τη διασφάλιση της αύξηση της ζήτησης από 
δεν είναι απαραίτητα αυξημένη κατά την περίοδο 
γύρω από την εφηβεία, σε σύγκριση με τα έτη πριν 
από την έναρξη της σεξουαλικής ωρίμανσης.

Εικόνα 8. - Επίδραση της εφηβικής ωρίμανσης σχετικά με 
την ανταπόκριση σε χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
από μελέτη επί διδύμων. Οι ράβδοι αντιστοιχούν στη μέση 

διαφορά μεταξύ ζευγαριών διδύμων στη μεταβολή της επιφα-
νειακής οστικής πυκνότητας (aBMD) (μετρούμενη στο επίπεδο 
της κερκίδας, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
και του ισχίου) μεταξύ προεφηβικής ηλικίας, σε σύγκριση με 

ηλικία γύρω από την εφηβεία επί θηλέων και θηλέων ατόμων 
μετεφηβικής ηλικίας. Η βασική ηλικία κυμαινόταν από 6 έως 
14 έτη. Μετά από 3 χρόνια χορήγησης συμπληρωμάτων πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου από περίπου 
900 ως 1600 mg / ημέρα, η διαφορά αυτή ήταν σημαντική 
για την aBMD σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (+2,9%), αλλά 
όχι επί θηλέων γύρω από την εφηβεία και στην μετεφηβική 

(+0,3%) (προσαρμοσμένο από τους Johnston et al 69).

Συνήθης πρόσληψη ασβεστίου
Όπως είναι διαισθητικά αναμενόμενο, το όφε-

λος που παρατηρήθηκε στο τέλος της παρέμβα-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παιδιά με σχετι-
κά χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου65’66. Σε κορίτσια 
προεφηβικής ηλικίας 8 ετών με σχετικά χαμηλή με 
πρόσληψη ασβεστίου, η αύξηση της πρόσληψης 
ασβεστίου οδήγησε σε μια πρόσθετη αύξηση κατά 
περίπου 0,25 SD σε σύγκριση με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου μετά από 1 έτος συμπλήρω-
σης της θεραπείας. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, 
το πρόσθετο κέρδος ήταν ελάχιστο σε κορίτσια με 
μια σχετικώς υψηλή πρόσληψη ασβεστίου 73. Ως εκ 
τούτου, κάτω από ένα ορισμένο όριο στην συνήθη 
προσφορά είναι πολύ πιο πιθανό ότι η αύξηση της 
πρόσληψης ασβεστίου να μπορεί να «ωθήσει προς 
τα πάνω» την ατομική τροχιά ανάπτυξης του οστού 
και ως εκ τούτου να επηρεάσει θετικά τις τιμές της 
PBM. Σύμφωνα με την θεωρία του «προσαρμοστι-
κότητας», περιβαλλοντικά ερεθίσματα κατά τις κρί-
σιμες περιόδους της πρώιμης ανάπτυξης μπορεί να 
προκαλέσουν μακροχρόνιες μεταβολές στην δομή 
και λειτουργία των διαφόρων βιολογικών συστη-
μάτων80. Παρεμβάσεις που περιορίζονται στην 
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πρώτη περίοδο της ζωής μπορεί να τροποποιήσουν 
την πορεία άθροισης της οστικής μάζας 81. Αυτή η 
θεωρία έλαβε κάποια υποστήριξη σε σχέση με την 
οικονομία ασβεστίου, δεδομένου ότι η βιταμίνη D 
δίδεται σε φυσιολογικές δόσεις (400 III = 10 μg) 
σε θήλεα βρέφη για έναν μέσο όρο 1 έτους και 
συσχετίστηκε με μια σημαντική αύξηση της aBMD 
που μετρήθηκε στην ηλικία των 7-9 ετών82. Σε αυτή 
τη μελέτη, η διαφορά της aBMD μεταξύ των βρε-
φών που ελάμβαναν συμπληρώματα βιταμίνης D 
και εκείνων που δεν ελάμβαναν ήταν περισσότερο 
σημαντική στον αυχένα του μηριαίου οστού, στον 
μείζονα τροχαντήρα και μετάφυση της κερκίδας82.

Αλληλεπίδραση πρόσληψης 
ασβεστίου και φυσικής 
δραστηριότητας

Η πιθανότητα η σωματική δραστηριότητα να 
μπορεί να διαμορφώσει την ανταπόκριση των 
οστών σε διαιτητικά συμπληρώματα ασβεστίου 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης έχει μελετηθεί σε 
βρέφη, παιδιά και εφήβους. Τα συνολικά, τα απο-
τελέσματα υποδεικνύουν μία αλληλεπίδραση: όσο 
μεγαλύτερη είναι η πρόσληψη ασβεστίου, τόσο πιο 
θετική η επίδραση που εξασκεί αυξημένη φυσική 
δραστηριότητα στην οστική ανάπτυξη. Σε μετρί-
ως χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, το αποτέλεσμα 
μπορεί να μην είναι θετικό. Έτσι, σε μία διαχρονική 
μελέτη σε βρέφη ηλικίας 6-18 μηνών, δηλαδή κατά 
τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των οστών, η 
φόρτιση του σκελετού σχετίστηκε με μειωμένη αύ-
ξηση της BMC του συνολικού σώματος επί παρου-
σία μιας μετρίως χαμηλής πρόσληψης ασβεστίου. 
Στα μικρά παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, είτε ελάμβαναν 
συμπληρώματα ασβεστίου είτε είχαν βαριά κινητική 
δραστηριότητα η εξωγενής πρόσληψη αύξησε την 
μεταλλική οστική μάζα σε σύγκριση την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου και της μειωμένης κινητικής 
δραστηριότητας83. Επιπλέον, η ανταπόκριση των 
οστών σε χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
ήταν μεγαλύτερη σε παιδιά με βαριά σε σύγκριση 
με παιδιά με μειωμένη φυσική δραστηριότητα 83. 
Σε μια άλλη μελέτη σε κορίτσια 8-9 ετών, η μεγα-
λύτερη αύξηση της οστικής μάζας σε σημεία του 
σκελετού που φέρουν βάρος παρατηρήθηκε ότι 
μέτρια άσκηση σε συνδυασμό με συμπληρώματα 
ασβεστίου ήταν ευνοϊκή 84. Έτσι, η θετική αλληλε-
πίδραση της πρόσληψης ασβεστίου και της σωμα-
τικής δραστηριότητας φαίνεται να είναι ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό συγκεκριμένων περιοχών. Αυτή 
η περιφερειακή ιδιαιτερότητα υποδηλώνει ότι η 
επίδραση της φυσικής δραστηριότητας μόνη ή σε 
συνδυασμό με σχετικά υψηλή παροχή ασβεστίου 
δεν οφείλεται απλώς σε μια έμμεση επίδραση στην 
πρόσληψη ενέργειας, η οποία με τη σειρά της θα 
επηρεάσει θετικά την αύξηση της οστικής μάζας.

Συμπερασματικά
Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας και σε όλη τη ζωή, τα οστά είναι ένας ζω-
ντανός ιστός που υφίσταται διαδικασία διαμόρ-
φωσης, ενώ οστού ανανεώνεται διαρκώς για την 
αντιστάθμιση για την καθημερινή βλάβη. Η οστική 
μάζα και η αντοχή που επιτυγχάνεται στο τέλος 
της περιόδου ανάπτυξης, απλά ορίζεται ως «μέγι-
στη οστική μάζα» (ΡΒΜ) και παίζει σημαντικό ρόλο 
στον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων που 
συμβαίνουν στην ενήλικη ζωή.

Θεωρείται ότι η αύξηση της PBM κατά 1 SD θα 
μειώσει τον κίνδυνο κατάγματος κατά 50%. Όπως 
εκτιμάται από μελέτες επί διδύμων, η γενετική είναι 
ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της τιμής PBM, 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 60-80% της δι-
ακύμανσης της. Πολυάριθμοι πολυμορφισμοί των 
«υποψηφίων» γονιδίων έχει βρεθεί ότι συνδέονται 
με την aBMD, μέχρι στιγμής το πιο βολικά μετρήσι-
μη υποκατάστατο της οστικής μάζας και της αντο-
χής. Τα γονίδια που μελετήθηκαν κωδικοποιούν τα 
μόρια που εμπλέκονται στην οστική λειτουργία και 
τη δομή, όπως είναι εκείνα των κυκλοφορούντων 
παραγόντων των ενδοκρινών αδένων, των υπο-
δοχέων των ορμονών, των τοπικών ρυθμιστικών 
αρχές της διαμόρφωσης των οστών και την αναδι-
αμόρφωση των μορίων της θεμελίου ουσίας. Κα-
νένα από αυτά τα γονίδια φαίνεται να αντιστοιχεί 
από μόνο του σε περισσότερο από ένα μικρό ποσο-
στό των τιμών διακύμανσης της PBM. Πριν από την 
εφηβεία δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ 
των δύο φύλων στις τιμές της aBMD προσαρμοζό-
μενες στην ηλικία, τους διατροφικούς παράγοντες 
και τη σωματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια 
της εφηβικής ωρίμανσης, το μέγεθος του οστού 
αυξάνει ενώ η vBMD παραμένει σταθερή στα δύο 
φύλα. Στο τέλος της εφηβείας, η διαφορά των δύο 
φύλων οφείλεται κυρίως σε μεγαλύτερο μέγεθος 
των οστών στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναί-
κες. Αυτό επιτυγχάνεται με την μεγαλύτερη περιο-
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στική εναπόθεση στα αγόρια, πράγμα που παρέχει 
καλύτερη αντίσταση σε μη- χανικές καταπονήσεις 
σε άνδρες παρά σε γυναίκες όσον αφορά στην 
ΡΒΜ. Είναι οι ορμόνες και  το σύστημα του IGF-1 
που εμπλέκονται στην οστικό φυλετικό διμορφισμό 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβικής 
ωρίμανσης. Η γενετικά καθορισμένη διαδρομή της 
ανάπτυξης της οστικής μάζας μπορεί να τροποποι-
ηθεί σε ένα ορισμένο βαθμό από τροποποιήσιμους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση της σωματικής δραστηρι-
ότητας των παιδιών έχουν αποδειχθεί ότι ασκούν 
μία θετική επίδραση στα φλοιώδη οστά του περι-

φερικού φέροντος σκελετού. Καθ’ όμοιο τρόπο, 
παρεμβατικές μελέτες χρησιμοποιώντας είτε άλατα 
ασβεστίου ή συμπληρώματα γάλακτος έχουν τεκ-
μηριώσει αυξημένο πρόσκτηση οστικής μάζας, ιδι-
αίτερα σε φέροντα φλοιώδη οστά. Ορισμένες μελέ-
τες δείχνουν μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συμπληρωμάτων ασβεστίου και της αύξησης της 
σωματικής δραστηριότητας στα παιδιά. Γύρω από 
την εφηβεία φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγ-
μή να τροποποιήσει κανείς τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην πρόσκτηση 
μεταλλικής οστικής μάζας.
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