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Aпстракт 
 

Главна цел на истражувањето беше утврдување на влијанието на исхраната и начинот 

на живот врз појавата на остеопорозата кај женската популација во Република Македонија, 

како еден од сегментите на мултифакторијалната етиопатогенеза на остеопорозата. Исто 

така, истражувањето имаше за цел да го проучи влијанието на возраста, степенот на 

образование, работниот статус, практикувањето на физичка активност и изложеноста на 

сонце врз коскената минерална густина (КMG); и да сугерира профил на жени со најголем 

ризик за развој на остеопороза. 

За таа цел анализирани се 210 испитанички, кои доаѓаа на преглед на КMG во Јавната 

Здравствена Установа (ЈЗУ) “Борка Талески” во Прилеп. КMG е мерена со 

дексадензитометар - DEXA. За начинот на исхрана и стилот на живеење, користен е 

прашалник. Испитаничките беа поделени во старосни групи. Анализата на податоците 

изведена е во статистичка програма Statistica 7.1 for Windows и SPSS Statistics 17.0,  со 

примена на различни статистички методи: дескриптивна статистика;  Kolmogorov-Smirnov 
test; Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p); Pearson-ов коефициент на линеарна регресија (r),  
Spearman-ов коефициент на ранг корелација (R); и мултипла регресија (R). 
Сигнификантноста е одредувана за p<0,05. 

Утврдена е статистички сигнификантна разлика на КMG по старосни групи (p<0,001)  и 

умерено јака значајна корелација во испитаниот однос (R=0,37). Утврдена е јака значајна 

позитивна корелација на КMG и телесната висина-ТВ (r=0,73) т.е. со покачувањето на ТВ 

за единечна вредност (1 см) коскената минерална густина значајно се зголемува (p<0,05). 
Во односот на КMG и телесната тежина – ТТ, утврдена е умерено слаба значајна позитивна 

корелација (r=0,24). Имено, со покачувањето на телесната тежина за единечна вредност (1 

килограм), коскената минерална густина значајно се зголемува (p<0,05). Констатирана е 

умерено јака значајна позитивна корелација меѓу коскената минерална густина и 

изложеноста на сонце, r=0,31 и p<0,05; средно јака значајна корелација меѓу КMG и 

консумирањето на млеко и млечни производи за R=0,42 и p<0,001; меѓу КMG и 

консумацијата на овошје R=0,51 и p<0,001; и меѓу КMG и консумацијата на лиснат зеленчук 

R=0,47 и p<0,001. Умерено јака значајна негативна корелација е евидентирана меѓу КMG и 

високата количина на консумација на сол, r=-0,32, p<0,001, а средно јака значајна негативна 

корелација меѓу КMG и консумацијата на говедско и свинско месо, r=-0,32 и p<0,001. 

Врз основа на добиените резултати, сугерираме профил на жени, кои се под најголем 

ризик да развијат остеопороза, а тоа се жени со: ниска телесна висина и тежина, низок 

индекс на телесна маса, со ран почеток на менопаузата или во постменопаузален период, 

кои не се во работен однос или не практикуваат физичка активност, често консумираат 

кофеински пијалаци, не се изложуваат на сонце, не консумираат јаткасто овошје, ретко 

консумираат млеко и млечни производи, лиснат зеленчук и овошје, а често консумираат 

говедско и свинско месо. 

Клучни зборови: нутриција, остеопороза, коскена минерална густина, женска популација  
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Abstract 

The main objective of the research was determining the impact of nutrition and lifestyle on 
the osteoporosis occurrence in female population in the Republic of Macedonia, being one of the 
segments of the multifactorial ethiopathogenesis of osteoporosis. Also, the research had intended 
to examine the influence of the age, level of education, working status, physical activity and 
exposure to the sun on the bone mineral density (BMD); and to suggest the profile of females at   
highest risk of developing osteoporosis.  

For this purpose 210 females who were checking BMD in the public health institution 
"Borka Taleski" in Prilep were analyzed. BMD was measured with DEXA deksadenzitometar. For 
the manner of nutrition and lifestyle a Questionnaire was used. The females were divided into age 
groups. Data analysis was performed by statistical program Statistica 7.1 for Windows and SPSS 
Statistics 17.0, with application of different statistical methods: descriptive statistics; Kolmogor-
Smirnov test; Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p); Pearson's coefficients of linear regression (r) 
and Spearman's rank correlation coefficient (R); and a multiple regression (R). The significance 
was determined by p <0,05. 

Statistically significant difference in BMD per age groups (p <0,001) and a significant 
moderately high correlation in the ratio investigated (R = 0,37) was determined. A strong 
significant positive correlation between BMD and body height-BH (r = 0,73) was determined i.e 
by raizing of BH for unit value (1 cm) BMD increased significantly (p <0,05). A moderately strong 
significant positive correlation between BMD and body weight (BW) was detected (r=0,24). 
Namely, by rizing the BW for unit value (1kg) BMD was significantly increased (p<0,05). A 
moderately strong significant positive correlation between  BMD and sun exposure, r = 0,31 (p 
<0,05); medium strong significant correlation between BMD, milk and milk products consumption 
- R = 0.42 and p <0,001; between BMD and fruit consumption - R = 0.51 and p <0,001; and 
between BMD and leafy vegetable consumption- R = 0,47 and p <0,001 was detected. Moderately 
strong negative correlation was recognized between BMD and the high amount of salt 
consumption, r = -0,32, p <0,001. However, medium strong significant negative correlation 
between BMD and beef and pork consumption was found, r = -0,32, p <0,001. 

Based on the results obtained, we are suggesting a female profile at highest risk of 
developing osteoporosis, and those are the women with a low body height and weight, a low body 
mass index, early menopause, or in a postmenpausal period, who are unemployed or not practicing 
physical activity, often consume caffeine drinks, do not expose to the sun, do not consume nut 
fruits, rarely consume milk and dairy products, as well as leafy vegetables and fruits, but often 
consume beef and pork. 

Key words: nutrition, osteoporosis, bone mineral density, female population 
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ВОВЕД 

Остеопорозата се дефинира како прогресивна  системско-скелетна болест, карактеризирана 

со нарушување на микроанатомијата на коската, со ниска коскена маса и минерална 

густина, што предизвикува кршливост на коските и зголемување на нивната осетливост до 

фрактура. Оваа болест на денешната цивилизација, со поголема инциденца во развиените 

западни земји, се јавува почесто кај жените по менопаузата (постменопаузална остеопороза) 

и постарите лица (сенилна остеопороза), но може да резултира со значителен морбидитет и 

морталитет и кај мажите  (Halling, еt al. 2005). Се проценува дека остеопорозата погодува 

преку 100 милиони луѓе во светот, а во Европската унија 22 милиони жени и 5,5 милиони 

мажи страдаат од остеопороза (Hernlund, еt al. 2013). 

Етиопатогенезата на остеопорозата е мултифакториaлна, зависи од бројни фактори: 

генетска предиспозиција, мутации на проколагени гени, раса, пол, неповолен квалитет на 

живот, недоволна активност и неадекватна исхрана, консумација на алкохол, пушење, 

дефицит на сексуалните хормони после менопауза, нарушувања на функцијата на 

паратироидната жлезда и останатите делови на ендокриниот систем, витаминот Д  

(со круцијална улога во апсорпцијата на калциум во коските) како и од прогресивното 

слабеење на функцијата на остеобластите во текот на стареењето, пратено со нарушување 

на цитокинската мрежа (Janackovic, 1995). 

Начинот на живот и правилната исхрана се значајни фактори во намалувањето на 

ризикот од коскени фрактури. Консумацијата на прехранбените продукти може да има 

позитивно или негативно влијание врз состојбата на коските. Храната, која изобилува со 

протеини, особено од растително потекло богата со минерали, е истакната како особено 

важен фактор за адекватни вредности на коскената маса (Cashman, 2004). Податоците од 

литературата сугерираат помал внес на животински протеини, бидејќи тие ја намалуваат 

апсорпцијата на калциум во коските. Микронутритиентите, кои имаат значајна улога во 

превенцијата и настанокот на остеопорозата се: калциум (најважниот градител на коските); 

бор и магнезиум (ја подобруваат апсорпцијата и задржувањето на калциумот); бакар 

(учествува во производството на коскеното ткиво); манган (го зацврстува сврзното ткиво во 

коските) и силициум (за отпорност на коските) (Harter, еt al. 2013).  
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ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ  

1. ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОСТЕОПОРОЗАТА 

Остеопорозата претставува патолошки губиток на коскената маса, кој иницира нарушување 

на коскената микроархитектура и допринесува до фрактурна дијатеза. Можеме да ја 

дефинираме како метаболичка болест на коските, која се карактеризира со редукција на 

коскеното ткиво по единица волумен анатомска коска, при што доаѓа до помала механичка 

отпорност на коската и веројатен настанок на фрактура при непозната траума (Spelsberg, еt 

al. 1993). 

Остеопорозата настанува како резултат на паралелно губење на коскените минерали 

и на матриксот. Со остеопороза се зафатени два типа на коски: трабекуларни и кортикални, 

иако трабекуларната коска е метаболички поактивна во однос на кортикалната и затоа е 

прва опфатена од хормонските стимуланси, па затоа и нејзиниот губиток е поголем. 

 

                                                               а)                                                                                      б)                                                                                    

Слика 1. Трабекуларна и кортикална коска при а) нормален состав на коска и б) остеопоротичен 

(Nadim, еt al. 2013) 

Морфолошки гледано, остеопорозата на трабекуларните коски се карактеризира со 

губиток на хоризoнталните трабекули, со појава на дисбаланс помеѓу хоризoнталните и 

вертикалните трабекули, што резултира во вулнерабилност на структурите при механички 

стрес, a паралелно со тоа, сигнификантно се намалува кортексот на долгите коски. 

Паралелниот губиток на коскените минерали и матриксот ја прави остеопорозата различна 

од останатите болести на коските каде постои абнормална структура (Janackovic, 1995). 
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Според патогенезата, остеопорозата се дели на :  

1. Примарна остеопороза 

Примарната остеопороза е најчест тип. Таа се дели на  1.1 Идиопатска (кога причините за 

настанок се непознати); 1.2 Постменопаузална остеопороза (Тип I); и 1.3 Сенилна 

остеопороза (Тип II). 

Едно лице го достигнува својот врв-пик на коскената маса (густина) на околу 30-годишна 

возраст; Понатака, стапката на губење на коскената маса полека се зголемува, додека 

стапката на изградба на коските се намалува. Дали некое лице ќе развие остеопороза, зависи 

од дебелината на коските во почетокот на животот, од пикот, како и од здравјето, исхраната 

и физичката активност на сите возрасти. Кај жените, забрзаното губење на коскената маса 

обично започнува по менопаузата, кога производството на естрогени кај жената забавува 

(обично на возраст меѓу 45 и 55 години). Кај мажите, постепеното слабеење на коските 

започнува од 45 до 50-годишна возраст, кога производството на тестостерон забавува 

(Nadim, еt al. 2013). 

2. Секундарна остеопороза  

Секундарната остеопороза ги има истите симптоми како примарната остеопороза. 

Меѓутоа, таа се јавува како резултат на постоење на oдредени медицински состојби или 

како резултат на долго користење на лекови кои се познати по нивниот негативен ефект врз 

здравјето на коските. Секундарната остеопороза може да се случи на било која возраст. 

Причините за настанок на секундарната остеопороза се :  

2.1 Ендокрини заболувања: хипертиреодизам, дијабетес мелитус, акромегалија, и 

хипогонадизам;  
2.2 Долготрајна употреба на одредени лекови: гликокортикоиди, тироксин, лаксативи, 

холестирамин и хепарин;  
2.3 Заболување на коскената срж: метастазирачки тумори, мастоцитоза и 

лимфопролиферативни болести;  
2.4 Ревматоиден артритис и Кронова болест;  
2.5 Болести на сврзното ткиво: Osteogenesis Imperfecta, Ehlers – Danolsov синдром;  
2.6 Неподвижност: параплегија и хемиплегија;  
2.7 Комплексна остеопатија: ренална и интестинална остеопатија (Lynn, еt al. 1997).                                                                                                                             
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2. СТРУКТУРА НА КОСКА 

Коската е динамично ткиво, кое во текот на животот се подложува на постојана адаптација 

за постигнување и зачувување на скелетната големина, обликот и структурниот интегритет, 

но и за регулација на минералната хомеостаза. За развој и одржување на скелетниот систем, 

потребни се два процеси: моделирање и ремоделирање (Raggatt, еt al. 2010). Коскеното 

моделирање е пропратено со раст и механички предизвикана адаптација, формирање и 

отстранување на коскеното ткиво (ресорпција). Кај возрасните, коскеното ремоделирање е 

одговорно за отстранување и поправка на оштетените коски, за да се задржи интегритетот 

на скелетот и минералната хомеостаза. Комплексноста на коскеното ремоделирање во 

средина на низа системски влијанија, стрес, акција, фактори на раст и цитокини, ја издвојува 

коската, како уникатен орган во однос на другите органи во човечкото тело (Zaidi, еt 

all.2003). Хомеостазата на коските, одговорна за одржување на коскената маса, е вешто 

регулирана преку остеобластите, остеокластите и остеоцитите, т.е. преку балансот меѓу 

коскената формација и ресорпција. Овој процес е регулиран преку физиолошките системи, 

а се нарушува како резултат на различни патофизиолошки состојби (Chambers, 2011). 

Микроскопски, коската кај возрасните содржи две компоненти:  

1. Спонгиоза (внатрешниот дел од коската кој е составен од голем број на трабекули); 

2. Кортикален (компактен) дел 

Трабекуларниот дел е најдоминантен, големината и бројот на трабекули е варијабилен во 

зависност од изложеноста на механички стрес. Трабекуларната коска е високо метаболички 

активна и прва реагира при промени на нивото на паратироидниот хормон (ПТХ) или при 

други хормонски промени. 
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Слика 2. Структура на компактна и спонгиозна коска (Pearson Education, Inc. by B. Cummings, 2003) 

Коската е составена од: 1. Целуларни елементи – остеобласти и остеокласти; 2. Koскен 

матрикс  – колагенски матрикс и основни супстанции; 3. Минерален дел – кој го сочинуваат 

кристалите  на хидроксиапатитот и јоните на калциум, фосфор, натриум и магнезиум.  

Остеобластите претставуваат мононуклеарни клетки одговорни за секреција и синтеза 

на органскиот матрикс. Потекнуваат од мезенхимските стем клетки и претставуваат еден 

важен прекурсор на фибробластите во медуларните строми. Покрај тоа што имаат добро 

развиен ендоплазматичен ретикулум, изобилуваат со везикули кои содржат калциум и 

алкална фосфатаза, чија што концентрација во серумот го одразува степенот на формирање 

на коската и се користи  како маркер за активноста на остеобластите. 

 Функционирањето на остеобластите започнува со нивното групирање од 100 до 400 

клетки на местата каде што има ситна ерозија, која е настаната поради остеокластичното 

разградување на коската, или со населување на места каде се врши ремоделирање на 

коската, продуцирајќи некалциумов коскен матрикс – остеоид. На површината на 

остеобластите се наоѓаат рецептори за калцитонин, естроген (82) и андроген (53). 

Паратироидниот хормон (ПТХ), 1,25 витамин Д и прогестеронот делуваат на остеобластите 

преку сопствените рецептори со што се остварува активна соработка меѓу хормоните – 

актуелните регулатори на коскениот метаболизам (Raisz, 1988; Janackovic, 1995). 
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Остеокластите се мултинуклеарни клетки со 5-20 јадра кои потекнуваат од 

хематопоетичните стем клетки. Тие се во блиска врска со моноцитите што им овозможува 

да имаат особини на макрофаги. Остеокластите содржат лизозоми исполнети со кисела 

фосфатаза и колагеназа и со помош на овие компоненти тие ја реализираат својата примарна 

функција – коскената ресорпција, создавајќи Howship – ови празнини како резултат на 

нивните ресорптивни активности. Се наоѓаат на површината на коската каде ерозијата 

создава кисела средина. Коскената ресорпција започнува со врзување на кристалите на 

хидроксиапатитот со колагенот, при што колагенските влакна лизираат колагеназа или го 

активираат катепсинот во средина со ниска pH. Откако е разграден колагенот тип 1, кој што 

изобилува со хидроксипролин, настанува хидроксипролинурија која има улога на маркер за 

активностите на остеокластите или е показател на степенот на коскената ресорпција, заедно 

со покаченото ниво на калциум во плазмата и покачената концентрација на плазматскиот 

тартрат кој е резистентен на киселата фосфатаза. За да се создаде потребната количина на 

коскено ткиво кое е разградено од еден остеокласт – потребни се 100 – 150 остеобласти 

(Raisz, 1988). 

 

Слика 3. Структура на трабекуларна коска (Brodsky, 2005) 

Коскениот матрикс се состои од: а) Неоргански матрикс (69%), кој се состои од 

хидроксиапатит (99%); б) Органски матрикс (22%), содржи 90% колаген кој е распореден 

во накрсни пентоаголни микрофибрилни снопови и в) неколагенски структурни протеини 

(9%) - протеогликани, сиалопротеини, неколагени протеини од серумот  (албумин и α 2 – 

гликопротеини), како и протеини кои се синтетизирани во остеобластите, особено гама 

карбоксиглутаминската киселина која содржи ГЛА протеин или остеокалцин (Janackovic, 

1995). 
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Функционалната компонента на коската вклучува фактори на раст и цитокини. 

Ригидноста и цврстината на коските се должи на присуството на минерални соли во 

остеоидниот матрикс кој е кристален комплекс од калциум и фосфат (хидроксиапатит). 

Калцифицираната коска содржи 25% органски матрикс, 5% вода и 70% неоргански 

минерали. Примарната минерализација на матриксот почнува после неговата секреција, 

каде остеобластите се заробени од сопствениот продукт – коскенот матрикс и се 

трансформираат во остеоцити кои својата виталност ја одржуваат преку крвниот доток од 

бројните канали. После неколку недели настапува секундарната минерализација. 

Количината и типот на минерализација на коската зависи од организацијата на колагенот. 

Примарната структура на коскениот колаген е слична со структурата на колагенот од 

кожата, се разликуваат само по гликолизацијата, хидроксилацијата и по распоредот и бројот 

на интермолекуларните накрсни врски. Освен колагенот, ГЛА протеинот има 

сигнификантна улога во формирањето на минерализацијата на коската. За разлика од нив, 

неорганскиот пирофосфат претставува потенцијален инхибитор на минерализацијата при 

ниски концентрации, пониски од оние што се потребни за врзување на јонот од калциумот. 

Затоа е присутна алкалната фосфатаза која има способност да ја катализира хидролизата на 

неорганскиот пирофосфат и да доведе до неутрална pH средина. Јоните на флуорот  кога се 

инволвирани во минерализацијата, ја смалуваат количината на аморфниот калциум фосфат 

и ја зголемуваат кристализацијата (Brodsky, 2005). 

Еден од најсигнификантните коскени минерали е кристалниот хидроксиапатит                 

[Ca5(PO4)3(OH)] кој што сочинува околу една четвртина од волуменот и половина од масата 

на нормалната коска кај возрасните. Овие минерални кристали се во тесна врска и се 

депонираат заедно со колагенските фибрили во коската. Неорганскиот фосфор и калциумот 

од овој кристал се добиени од крвната плазма, а примарно доаѓаат од нутритивни извори. 

Аморфниот калциум фосфат поминува низ неколку фази за да формира хидроксиапатит. 

Крајниот резултат претставува високо организирана мешавина од протеини, најмногу 

колаген и минерали, односно хидроксиапатит кој што има доволен структурен интегритет 

за да му служи на механичките функции на скелетот. Паратироидниот хормон како и сите 

метаболити на витаминот Д, претставуваат важни медијатори во регулацијата на 

калциумот. Дефициенција на витамин Д или хиперпаратироидизам, резултира во губиток 

на коскените минерали (Plotkin, еt al. 2005). 
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2.1 Формирање на коска 

Осификација (остеогенеза) е процес на формација на нова коска од страна на остеобластите, 

кои заедно со коскениот матрикс, претставуваат клучни елементи во овој процес. 

Формирањето на здрави нови коски се врши преку два важни процеси:  

1. Интрамембранозна (месенхимална) осификација која се одвива во примитивното 

мезенхимско сврзно ткиво кое осифицира (клавикула, долна вилица, коските на 

черепот). Ова може да се забележи и при процесот на лекување на скршеници, кои 

се стабилизираат со соединување на фрактурата со плочки и шрафови.  

2. Интрарскавична (ендрохондална) осификација каде ‘рскавицата делува како 

прекурсор (тибија, бутна коска, надлактица). Овој е најважен процес кој се одвива 

при имобилизација на фрактура. Ако локацијата на формирање на коскено ткиво е 

екстраскелетна, тогаш оваа осификација се нарекува хетеротопска. 

Три основни чекори кои се вклучени во остеогенезата се: a) Синтеза на органскиот 

екстрацелуларен матрикс; б) Минерализација на матриксот кој води до формација на коска; 

в) Ремоделирање на коската преку процесите на ресорпција и реформирање (Clarke, 2008). 

Создавањето на коскена маса се одвива во текот на растот и во тој период се депонира 

околу 90% од коскената маса, се додека не дојде до затворање на епифизите.  

Потоа настапува фаза на консолидација, која трае 10 до 15 години, кога коскената маса го 

достигнува својот врв-пик, а потоа следува фаза на инволуција, која ги погодува и 

трабекуларната и кортикалната коска и доведува до постепено  губење на коската (Clarke, 

2008). 
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2.2 Моделирање на коска 

Моделирање или преобликување е процес во кој коските ја менуваат севкупната форма како 

одговор на физиолошки влијанија или механички сили, при што би можеле да се прошират 

(при стареењето) поради периостална апозиција на нова коска и ендостеална ресорпција на 

старата коска, или да ја променат својата оска со одземање или додавање на дел од коска на 

соодветна површина при независни акции од страна на остеобластите или остеокластите 

поради дејствување на биомеханичките сили. Моделирањето на коската е поредок процес 

од ремоделирањето кај возрасните (Kobayashi, еt al. 2003). Тоа може да се зголеми во 

хипопаратироидизмот (Ubara, еt al. 2003) или со анаболни агенси (Lindsay, еt al. 2006). 

 

     2.3 Ремоделирање на коска  

Кога завршува растот кај трабекуларните и кортикалните коски, настануваат промени кои 

што траат до длабока старост, а претставуваат феномен на ремоделирање  на коските. 

Коската е енормно активно ткиво кое перманентно се менува во текот на изградувањето и 

разградувањето. Ремоделирањето на коските се случува во текот на целиот живот, но само 

до третата декада билансот е позитивен, т.е. кога коскената маса е на максимум и така се 

одржува, со мали варијации, до 50 годишна возраст. Понатаму доминира ресорпцијата и 

масата на коската се намалува. Коскеното ремоделирање се зголемува во перименопауза и 

почетокот на постменопауза, а потоа во текот на понатамошното стареење се забавува но 

со побрза стапка отколку кај пременопаузалните жени. Цитолошки гледано, под 

ремоделирање се подразбира постоење на два процеси – ресорпција и создавање коскена 

маса, чиј однос е секогаш ист, што значи дека количината на старата коска што се ресорбира 

е еднаква со количината на новоформираната коска (Cohen, 2006). 
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Процесот на ремоделирање се одвива во шест фази: 

 1. Летаргична фаза – тоа е состојба кога коската е во мирување и факторите кои го 

иницираат процесот на ремоделирање остануваат непознати. 

 2. Фаза на активација – првиот феномен што се случува е активирање на коскената 

површина пред ресорпција и колагеназата врши дигестија на ендостеалната мембрана. Оваа 

фаза вклучува регрутирање и активирање на мононуклеарни моноцити-макрофаги 

остеокласни прекурсори, што резултира со интеракција на остеокластите и остеобластите 

како прекурсор клетки (Bruzzaniti and Baron, 2007). Ова води до диференцијација, фузија и 

миграција на големи мултинуклеарни остеокласти, кои се закачуваат на минерализираната 

површина од коската и започнува процесот на ресорпција преку секреција на водородни 

јони и лизозомни ензими посебно катепсин К кој има способност да ги деградира сите 

компоненти на коскениот матрикс вклучувајќи го и колагенот, при ниска pH.  

3. Фаза на ресорпција – Остеокластите почнуваат да го раствораат минералниот, а се 

декомпонира остеоидниот матрикс. Овој процес го довршуваат макрофагите и се 

овозможува ослободување на факторите на раст кои се содржат во матриксот, така што 

фундаментално се трансформира фактор на раст – b (TGF-b), тромбоцитен фактор на раст 

(PDGF) и инсулин фактор на раст I и II (IGF – I или II). Ресорпцијата на остеокластите 

продуцира неправилни кавитети на трабекуларната коскена површина наречени Howship-

ови лакуни или цилиндрични Хаверсови канали во кортикалната коска.  

4. Реверзибилна фаза – кога ресорпцијата на коската преминува во коскена формација.  

По завршувањето на коскената ресорпција, ресорпциските кавитети содржат голем број на 

мононуклеарни клетки вклучувајќи и моноцити, остеоцити ослободени од коскениот 

матрикс и преостеобласти регрутирани да го започнат формирањето на коската. 

Поврзаноста меѓу сигналите за крајот на ресорпцијата и почетокот на формацијата на 

коската сеуште е непознат, но се смета дека битна улога играат факторите како што се      

TGF -/3, IGF-I, IGF-II, морфогеничните коскени протеини, PDGF и фибробластичниот 

фактор на раст (Hock, еt al. 2004). 
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5. Фаза на формирање - Остеокластите се откачуваат од коскената површина и се 

заменуваат со остеобласти, кои почнуваат да го иницираат формирањето на коска. Група 

преостеобласти, стимулирани од факторите на раст присутни во матриксот пролиферираат 

и секретираат цементни супстанции. Младите преостеобласти секретираат колаген и 

формираат неминерален матрикс на цементната линија.  

6. Фаза на минерализација – започнува 30 дена по таложењето на остеоидот, а завршува 90-

от ден во трабекуларната, и 130-от ден во кортикалната коска. Минерализацијата се врши 

преку депонирање на соли на калциум фосфат, кој се трансформира во кристален облик на 

калциум апатит во коскениот матрикс, со што завршува комплетниот циклус на 

ремоделирање и започнува повторно летаргичната фаза (Cadigan and Liu, 2006). 

 

Слика 4. Фази на ремоделирање на коска (Enciclopedia Britanica, Inc., 2010) 
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3. РЕГУЛАЦИЈА НА КОСКЕНИОТ МЕТАБОЛИЗАМ  

Постојат голем број важни функции кои ги вршат коските. Примарната функција на 

скелетот е да обезбеди движење и поддршка на телото со цел издржување на секојдневните 

предизвици на тежината, да ги заштити внатрешните органи и да го координира правилното 

држење на телото. Коските, исто така, претставуваат минерален резервоар и значаен фактор 

на раст на човечкото тело (Favus, 2006).  

Зачувување на коските и одржување на минералната хомеостаза се реализира со 

минерализација на 90% од калциумот и 85% од фосфатот. Еден од најважните регулатори 

на скелетниот метаболизам се билансот на калциум и фосфор, паратироидните хормони, 

калцитонинот, витаминот Д, инсулинот, како фактор на раст-1 и морфогените коскени 

протеини (Plotkin, еt al. 2007). 

 

3.1 Баланс на калциум и фосфат 

   3.1.1 Растворлив Ca 2+, хидроксиапатит и калцитонин 

Калциумот (Ca2+) е еден од најважните компоненти во нашите коски, кој е присутен во 

големи количини во нашето тело. Истовремено, релативно ниската екстрацелуларна 

концентрација на Ca2+ е искористена за регулација на многу важни функции.  

Оваа дихотомија е можна благодарение на ниската растворливост на продуктот од Ca2+ и 

фосфатот (PO4
3-); ако еден јон е додаден како замена за друг, поголемиот дел од него се 

таложи како калциум фосфат. Во коската, двата јони се комбинираат со хидроксид (OH-), 

формирајќи хидроксиапатит Ca5(PO4)3(OH), тврд минерал во форма на шестоаголен кристал 

(Cusano and Bilezikian, 2012). 

Хидроксиапатитот е одговорен за 70% од целокупната тежина на коската. 

Концентрацијата на Ca2+ во плазмата се одржува помеѓу 2.2 – 2.7 mmol/L. 

Оваа концентрација е измерена од сите форми на калциум: Ca2+ врзан за плазматските 

протеини (околу 45%), Ca2+ во комбинација со мали органски анјони (10%) и слободно 

јонизиран Ca2+ (околу 45%), што значи дека вкупната концентрација на Ca2+ зависи од 

концентрацијата на плазмините протеини. 
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     Калциумовата рамнотежа главно се балансира преку два хормона: паратироидниот 

хормон (PTH) и калцитриолот (1,25 дихидроксивитамин Д), но исто така од калцитониниот, 

кој е од минорно значење за возрасните. Калцитонинот кој се секретира од 

парафоликуларните Ц клетки во тироидната жлезда ги намалува плазматските нивоа на 

калциум за кратко време, преку директна инхибиција на активноста на остеокластите, а 

потоа пак се враќа во неутрална позиција. Овој хормон, синтетизиран од рибите (лососот) 

се користи за лекување на пациенти со остеопороза, Paget-ова болест и метастази во коските 

и за намалување на Ca2+ при акутни хиперкалцемични ситуации. Денес се произведува 

рекомбиниран или преку пептидна синтеза. Но зошто не се користи човечката верзија? Тоа 

е така, бидејќи калцитонинот од лососот е 10 пати помоќен од човековиот. Иако се 

разликуваат во 14 од 32 аминокиселини, имунолошките компликации се многу ретки. 

Калцитонинот се користи за намалување на Ca2+ при акутни хиперкалцемични ситуации 

(Helmberg, 2014).  

     Човековиот коскен морфоген биоактивен протеин (BMP), учествува во остеобластната 

диференцијација, додека тие истовремено продуцираат реактивен вид на кислород (ROS) – 

претставува природен биопродукт добиен при нормален метаболизам на кислородот кој 

има важна улога при испраќање сигнали од страна на клетките и во хомеостазата. Во 

меѓувреме, се зголемува лепливоста на моноцитите на васкуларниот ѕид. Делувањето на 

BMP се блокира од страна на матрикс ГЛА протеинот (MGP), зависен протеин на витамин 

К кој, исто така, ја инхибира васкуларната минерализација како ко-фактор на α-2-HS-

гликопротеинот (уште познат како фетуин-A). Рецептор активаторот на нуклеарниот 

фактор капа Б лиганд (RANKL) претставува клучен фактор за остеобластното созревање и 

делува како антикалцификаторна молекула. Остеопротегеринот (OPG) превенира од 

интеракција помеѓу RANKL и рецепторот. WNT сигнализацијата која е важна при 

остеобластната диференцијација се инхибира од склеростинот и DKK1 (протеин кодирачки 

ген), при што настанува повишена васкуларна калциферација. Фосфатот кој го пробива 

ѕидот со посебен Pit1 транспортер, директно ја стимулира васкуларната калциферација, а 

пирофосфатот делува како инхибитор на калциферацијата. Остеопонтинот (OPN), е 

гликопротеин секретиран од остеобластите кој ги врзува во овој случај јоните на калциум и 

хидроксиапатитот и со тоа се инхибира формирањето на кристали и на васкуларната 

калциферација; се поврзува со интегрин рецептори што резултира со остеокластна 
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активација. Витаминот Д го зголемува внесот на калциум во васкуларните клетки со што се 

зголемува калциферацијата, додека оксидираниот ЛДЛ холестерол предизвикува јака 

остеокласна диференцијација. На крајот ангиотензинот 2 учествува во остеокластната 

активација (Christos, еt al. 2012). 

Слика 5. Патогенетски механизми на васкуларна калциферација при остеопороза (Hemberg, 2014) 

 

   3.1.2 Паратироиден хормон (PTH) 

Паратироидниот хормон е полипептид кој е именуван поради четирите паратироидни 

жлезди кои што го произведуваат. Овие парни ендокрини жлезди се мали епитеолидни тела 

кои се лоцирани десно зад тироидната жлезда. Во одредени количини PTH стимулира 

коскена ресорпција, а има и анаболички ефект, ја стимулира коскената формација. Делува 

дихотомски на клетки со различен степен на матурација (Heersche, 1993). 

     Постојат различни особини на популацијата на остеобластните клетки на различни 

локации. PTH e повеќе е приврзан кон ресорпцијата на коските преку активирање на 

остеокластите, но преку т.н. заобиколен пат, така да остеокластите не можат да дојдат до 

PTH рецепторите. Начинот на делување на PTH  на биохемиско ниво, го вклучува ефектот 

на PTH врз аденил циклазата во клетките на целното ткиво, во овој случај во остеобластите. 

Како резултат на стимулација на ензимските активности кои се остварени преку 
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интеракцијата на PTH и PTH рецепторите на површинските клеточни мембрани на таргет 

клетките, доаѓа до зголемување на интрацелуларниот цикличен аденозин монофосфат - 

cAMP (Heersche, 1993). 

     Порастот на неговата концентрација, е иницијален чекор во сите физиолошки ефекти на 

PTH. До денес, не постојат сигурни податоци дека преку целуларниот механизам, 

интрацелуларната концентрација на cAMP би испровоцирала промени во транслокацијата 

на јоните од калциумот и фосфорот. Концептот за транспортот на калциумот и фосфорот – 

посредуван од cAMP се состои во врзување за специфични протеини, со што се 

предизвикува нивна дисоцијација и активација на протеин киназата (Augustine and Horwitz, 

2013).  

     Секрецијата на PTH зависи од концентрацијата на калциумот во екстрацелуларната 

течност. При зголемување на концентрацијата на слободниот Ca2+ се активира 

калциумовиот-сензорен рецептор (CaSR) кој се наоѓа во мембраните на главните клетки. 

Клетките реагираат така што го намалуваат производството на PTH. Вториот начин да се 

намали секрецијата на PTH е при високи концентрации на 1,25 дихидроксивитамин Д.  

Со намалена концентрација на калциум под 0,9 mmol/L, секрецијата на PTH драматично се 

зголемува. 

     Интактниот PTH многу брзо се губи од циркулацијата (околу 4 минути). Кај човек со 

добро здравје 5-30% од циркулирачкиот имунореактивен хормон е интактен PTH, а 

остатокот се состои од неактивни Ц фрагменти. При ниски, интермитентни дози на PTH 

доаѓа до интензивно создавање на трабекуларни коски паралелно со продукцијата на 

факторите на раст IGF-I и TGF бета (Augustine and Horwitz, 2013). 
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3.1.3 Витамин Д 

Липосолубилниот витамин Д3 се наоѓа во производите од анимално потекло, особено во 

рибите (во маслото од бакалар, скуша, лосос), или може да се продуцира во нашата кожа од 

7-дихидрохолестеролот. Ова е возможно само при сончева светлина за да се отвори вториот 

прстен на “’рбетот на холестеролот“. Оваа ултравиолетова (УВ) Б-независна синтеза 

најверојатно е причината за бледата боја на белата раса. Уште кога првиот бран на Homo 

Sapiens ја напуштил Африка пред 60.000 години, тие имале темна кожа.  

Како што мигрирале на север тие помалку апсорбирале ултравиолетови зраци.  

Други групи како Инуитите мигрирале на север, каде што го користеле морето и како нивен 

извор на храна, па затоа тие многу подобро го синтетизирале витаминот Д3 и од сонцето и 

од храната. Релацијата помеѓу недостигот на сончева светлина и рахитисот се развила кон 

крајот на 20 век. Алтернативен начин за синтеза или внес на холекалциферол (витамин Д3) 

е една многу слична молекула – ергокалциферол (витамин Д2 со малку поинаков страничен 

ланец) кој е присутен во зеленчукот, но поради неговата мала концентрација во 

намирниците, неможе да се создаде суфицит во организмот (Tracher, еt al. 2011). 

     Два последователни хидроксилациски чекори се потребни за метаболизирање на Д2 и Д3, 

кои веќе содржат по една хидроксилна група во нивната активна форма- калцитриол. 

Првата хидроксилна група се додава на позиција 25 на последниот ланец во црниот дроб. 

Втората хидроксилација се одвива во бубрезите на позиција 1 од првиот прстен претходник 

на холестеролната структура. Последниот одлучувачки чекор се врши во проксималните 

тубули, под строго регулирани услови. PTH ја стимулира хидроксилацијата, а крајниот 

продукт калцитриолот, делува инхибиторно и покрај зголемените нивоа на фосфат. 1,25-

дихидроксивитамин Д (калцитриол) го еквилибрира целото тело и се врзува за витамин Д 

рецепторот. Како лигант-зависен транскриптивен фактор, една од неговите функции е 

индукција на гените кои се важни за одржување на калциумовите резерви.  

Таргет орган, во овој случај, е дуоденумот, каде калцитриолот индуцира одредени 

протеини, кои ја зголемуваат апсорпцијата на Ca2+ од храната. 

Додека Ca2+ концентрации во луменот на желудникот и во крвта се во опсег на нормална 

вредност, тие се многу пониски во внатрешноста на клетката (премногу слободен Ca2+ во 

цитозолот е непожелен и опасен). Во луминалната регија од дуоденалните епителни клетки, 
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витаминот Д создава канал, кој овозможува пасивен транспорт на Ca2+ во клетката (Holick,  

2004). 

     Калцитриолот ја подобрува фосфатната апсорпција во тенкото црево, додека во 

бубрезите, витаминот Д паралелно со PTH ја зголемува ресорпцијата на Ca2+ во дисталните 

тубули, иако неговиот ефект е послаб во однос на PTH (Raeff, еt al. 2011). 

Слика 6. Влијанието на PTH и витаминот Д во калциумова хомеостаза (Raeff, еt al. 2011) 
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3.2 Хормони за раст (growth hormone - GH) и ( insulin growing factor - IGF-1) 

Хормонот за раст (GH), е од суштинско значење за надолжниот раст на коските.  

Тоа е протеин со 191 аминокиселина, произведен од соматотропните клетки во предниот 

дел од хипофизата, под строга контрола на хипоталамусот. Секрецијата на GH се врши во 

кратки т.н. распрскувачки импулси, при спиење или при физичка активност. Хормонот за 

раст има неколку директни ефекти, кои се спротивни на индиректниот ефект на инсулинот. 

Рецепторно-посредничките ефекти се дијаметрално спротивни со активностите на 

инсулинот, односно вклучуваат липолиза на масни клетки, гликонеогенеза во црниот дроб 

и инхибиција на влез на гликозата во мускулите (Locatelli and Bianchi, 2014).   

GH ги стимулира хепатоцитите да лачат инсулин фактор за раст (IGF-1) во крвта. Имаат 

помалку од 50% идентични аминокиселини. Исто така, многу други клетки вклучувајќи ги 

и хондроцитите и остеобластите се индуцирани да продуцираат IGF-1.  

Во коските, дел од него е вграден со минерализација, заедно со другите фактори на раст         

TGFβ (трансформирачки фактор на раст β) и PDGF (фактор за раст добиен од 

тромбоцитите). Со ова, се креира резервоар на фактори на раст во случај на коскена 

ресорпција (една од причините зошто метастазирачките туморни клетки ја гледаат коската 

како “плодна почва”). Дефицит на GH и на IGF-1 во рана возраст води до заостанат развој 

и џуџест раст, додека хиперпродукцијата кон гигантизам (Locatelli and Bianchi, 2014).  

 

       3.3 Тироиден хормон  

GH и IGF-1 се неопходни но не и доволни за раст на коските и одржување на коскената 

маса. Потребни се и тироидните хормони во количина зависна од полот, андрогените и 

естрогените кои се управувани од централниот нервен систем. Речиси сите ткива имаат 

тироидни рецептори, а некои ткива имаат рецептори и за естрогени и андрогени.  

Познати се три типа на рецептори. Заедно со рецепторите за витаминот Д, тироидните 

рецептори се членови на семејството на нуклеарни рецептори регулирани од голем број 

гени. До денес, многу малку се знае кои гени се одговорни за раст и одржување на коските. 

Дефицит на тироиден хормон кај деца, предизвикува забавен раст и метаболизам, а 

хипертироидизмот предизвикува секундарна остеопороза и зголемена коскена ресорпција 

(Yakar, еt al. 2010). 
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3.4 Естрогени и андрогени 

Полните стероиди влијаат на матурацијата и растот на скелетот, а исто така, превенираат 

коскен губиток кој е неизбежен во староста. Недостаток на овие хормони во различни 

форми од хипогонадизам, води до остеопороза. Зголемена продукција на естрогени и 

андрогени во детството, на почетокот го забрзува растот (како што е нормално во 

пубертетот), но завршува со рано затворање на епифизите што резултира со низок раст. 

Постеменопаузалната остеопороза започнува при пад на нивото на естрогените хормони. 

Иако андрогените имаат само еден рецептор, естрогенот има два ERα и ERβ. ERα е 

доминантен во јајниците, матката и дојките, а ERβ во други дополнителни ткива.  

Иако двата типа рецептори се изразени во клетките на коските, ERα кај остеокластите е од 

особена функционална важност (Sun, еt al. 2015).  

Адреналниот кортекс продуцира три значајни андрогени: 1. Дихидроепиандостерон 

(DHEA); 2. Дихидроепиандостерон сулфат (DHEAS); и 3. Андростенедион.  

Кај мажите, нивото на андрогените се намалува во подоцнежните години. Како резултат 

на тоа, остеопорозата кај мажите настапува 10 години подоцна, во однос на жените. 

Андроген-зависниот механизам ја стимулира коскената маса, па со тоа се преклопува со 

функцијата на естрогените и можеби е релевантен фактор за одржување на коскената маса 

кај мажите, но постои и втора веројатност, во масното ткиво андрогенот се конвертира во 

естроген, под влијание на ензимот ароматаза (Sun, еt al. 2015). 

 

     3.5 Кортизол и други гликокортикоиди 

Гликокортикоидите имаат комплексни и бројни влијанија на коскениот метаболизам и 

можат да стимулираат и инхибираат коскена ресорпција и формација на коска.  

Тие ја смалуваат репликацијата и диференцијацијата на остеобластите како и синтезата на 

коскениот матрикс во остеобластите. Со овој процес се смалува продукцијата на IGF-1 и 

неговиот транспортирачки протеин, но гликокортикоидите го зголемуваат одговорот на 

егзогениот IGF-1 и ја зголемуваат синтезата на коскениот колаген in vitro. Овие хормони 

можат да ја зголемат функцијата на веќе постоечките остеокласти, но ја смалуваат 

репликацијата и диференцијацијата на нивните прекурсори, така што коскената ресорпција 
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е намалена. In vivo, гликокортикоидите можат да ја зголемат коскената ресорпција преку 

инхибирање на интестиналната апсорпција на калциум, со што може да дојде до појава на 

секундарен хиперпаратиродизам (Helmberg, 2014). 

 

3.6 Механички стрес 

Механичките оптоварувања се од суштинско значење за одржување на коскената маса. 

Трабекулата на ретикуларната коска постојано се моделира, за да се прилагодат коските на 

механичкиот притисок. Неактивноста, доведува до брзо губење на коскената маса, како што 

може да се забележи кај пациенти кои се долготрајно имобилизирани, или се постојно во 

кревет. Намалување на оптоварувањето поради условите на нулта гравитација, кај 

астронаутите на пунктот на вселенската станица, ги дава истите резултати.  

      Механичкиот стрес се чувствува преку остеоцитите, во коската позиционирана помеѓу 

остеотичните ламели. Преку нивната поврзана мрежа на долги клеточни врски, тие се 

способни да ги препраќаат сигналите. За жал, молекуларната основа на сензорот на 

остеоцитите сеуште не е доволно расветлена (Sun еt al. 2015). 

 

 3.7 Нуклеарен еритроид фактор 2 – Nrf2 

Нуклеарниот еритроид фактор 2 (Nrf2), е фактор на транскрипција изразен кај многу видови 

клетки, вклучувајќи ги остеобластите, остеоцитите и остеокластите. Nrf2, се смета за главен 

регулатор на цитопротективните гени против оксидативни и хемиски напади.  

     Недостатокот на Nrf2, може да предизвика патолошки состојби во повеќе органи.  

Nrf2 недостатокот промовира диференцијација на остеобластната и остеокласната 

активност, што доведува до зголемување на коскената ресорпција.  

      Улогата на Nrf2 во остеобластната диференцијација и остеобластната активност е уште 

посложена. Истиснувањето на Nrf2 предизвикува отежнато формирање на коските и 

продолжување на  заздравувањето на фрактурата. Генерално, Nrf2 игра важна улога во 

регулирањето на коскената хомеостаза во коскениот метаболизам (Sun at al. 2015). 
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 3.8 Храна: Лептин  

Лептинот првпат бил идентификуван лабораториски, кај глушец, при одредување на 

фенотипот на дебелина. Кај ОБ/ОБ глувци, дешифриран е ген, одговорен за 

екстрацелуларната молекуларна сигнализација. Соодветно на тоа, молекуларната 

сигнализација ја нарекле "лептин" (од грчкиот збор leptos што значи "тенки").  

Покрај тоа што биле дебели, хомозиготните глувци биле неплодни. Неверојатно, коскената 

маса била зголемена, додека хипогонадизмот е поврзан со остеопорозата.  

Овие експериментални сознанија можат да се применат и на луѓето. Сигналниот протеин 

на лептинот се излачува доминантно од адипоцитите. Неговиот волумен на плазмино ниво 

е пропорционален со големината на складирање маснотии на поединецот. Околу ова ниво, 

лептинот осцилира во зависност од внесувањето на храна, со минимум појадок, а најмногу 

доцна во вечерните часови, па промените во зависност од внесената храна, предизвикуваат 

осцилации на лептинот (Legiran and Brandi, 2012). 

     Лептинот делува на многу ткива, но неговата главна цел е мозокот. Тој е во состојба да 

премине преку крвно-мозочната бариера и да влијае на автономниот нервен систем преку 

центрите на хипоталамусот. Ниските концентрации на лептин предизвикуваат чувство на 

глад. Порано се веруваше дека лептинот е одговорен за епидемијата на дебелина.  

Но подоцна се утврдило дека некои дебели поединци се резистентни на лептин, слично со 

пациентите кои имаат дијабетес мелитус тип 2 резистентен на инсулин, што значи 

зголеменото ниво на лептин не влијае на намалувањето на апетитот (Hipmair, еt al. 2010).  

     Ефектот на лептинот врз метаболизмот на коските, исто така, е поврзан со автономниот 

нервен систем. Лептинот предизвикува хипоталамусни импулси кои се пренесуваат до 

коската преку симпатични неврони, кои директно влијаат на остеобластите преку 

стимулирање на нивните  β2-адренергични рецептори со норадреналин. Во остеобластите 

овие сигнали се модулирани од клеточно молекуларниот “часовен” механизмам. 

 Во зависност од фазата на овој часовник, влезните сигнали или ја намалуваат или ја 

забрзуваат диференцијацијата и функцијата на остеобластите (Hipmair, еt al. 2010). 

     Денешните сознанија сугерираат дека лептинот делува како влез во централниот нервен 

систем, рефлектирајќи ја ситуацијата со исхраната. Како одговор на тоа,  централниот 

нервен систем реагира со значајни адаптации во однос на внесот на храна, на 
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репродуктивните функции и на коскениот метаболизам (на пример анорексија нервоза ги 

комбинира намалените нивоа на лептин, аменореата и остеопорозата) (Helmberg, 2014). 

     Лептинот делува на остеобластите преку две патеки: индиректна и директна патека. 

Првата патека, вклучува активација на симпатичниот нервен систем. Во втората патека, 

лептинот делува директно на остеобластите. Комбинацијата на овие активности промовира 

синтеза на кортикална коска и трабекуларно губење на коскената маса. Покрај тоа, лептинот 

индуцира апоптоза и губење на хондроцитите (Helmberg, 2014). 

 

 

Слика 7. Дејство на лептинот врз коскената хомеостазa (Helmberg, 2014) 
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4. МУЛТИФАКТОРИЈАЛНА ЕТИОЛОГИЈА 

Споменатите физиолошки механизми за регулација на коскениот метаболизам успешно се 

спротивставуваат на коскената ресорпција во младите години до 30 годишна возраст, 

нивниот нето ефект е перманентно зголемување на коскената маса. Но зрелоста и самата 

старост предизвикуваат дисбаланс меѓу биохемиските процеси на синтеза и разградување. 

Како што стареењето доведува до дехидратација и смалување на тургорот на кожните 

клетки, така стареењето предизвикува контиунирано нарушување на коскената 

микроархитектура и редукција на коскената маса проследено со остеопороза (Janackovic, 

1995). 

Остеопорозата се карактеризира главно со намалување на коскената минерална маса, но 

кога е во комбинација со промени во коскената архитектура резултира со поголема 

кршливост на коските и зголемен ризик од фрактури. Коскената минерална содржина и 

густината во зрелата возраст зависи доминантно од растот, минерализацијата и пикот на  

коскена маса кој е постигнат пред триесеттата година. Ризикот за остеопороза е утврден од 

нашето детство, иако подоцнежното губење на коскената минерална густина по пикот на 

коскената маса е исто така важен фактор. Генетските фактори и полот, исто така, влијаат 

врз коскениот состав. 

Влијанието на животната средина, особено промените во начинот на живот за време на 

детството и зрелоста вклучувајќи пушење, употреба на лекови како кортикостероиди, 

вежбање итн. Варијабилноста на коскената маса останува необјаснета, но врз неа се 

рефлектираат разликите во метаболитичките програмирања на системите за контрола на 

скелетниот раст за време на критичните периоди. Оптималоста на раниот раст преку 

квалитетната исхрана има позитивни и трајни ефекти врз коскената минерализација, како 

што мајчиното млеко во исхраната на доенчето има големо значење (Neri, 2016).  

Патогенезата на остеопорозата е условена од комплексен мозаик на мултипли фактори, 

кои кога делуваат заедно имаат синергистички ефект и многу повеќе го зголемуваат ризикот 

од остеопороза. 
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   Графикон 1. Ризик фактори на остеопороза 

       Два фактори ја одредуваат коскената минерална густина, а со тоа и ризикот од појава 

на остеопоротични фрактури: 1. Пик на коскената маса – врз него влијаат генетските 

фактори, фактори на средина и хормонските фактори; и 2. Коскениот губиток – врз него 

влијаат стареењето, менопаузата и факторите на средината. 

        

 4.1 Менопауза  

Стареењето и менопаузата се основните фактори за коскен губиток кои допринесуваат за 

настанок на остеопорозата. После менопаузата (последен физиолошки менструален циклус 

кај жената), се јавува климактериумот, кој започнува во периодот од 45-55 година од 

животот. Перименопауза, е период кој опфаќа година дена пред и после менопаузата. 

Пременопауза е период од почетокот на постепеното намалување на функцијата на 

јајниците до перименопаузата. Оваа состојба кај сите жени е различна, а се смета дека 

почнува после 30та година од животот кога е постигнат пикот на коскената маса.  

Постменопауза е период кој почнува година дена после последната менструација, а 

завршува после 70-те години од животот (Janackovic, 1995). 

     Неколку години пред менопаузата, нивоата на естрадиол и прогестерон се намалуваат, 

за разлика од периодот на регуларниот менструален циклус, кога нивоата на овие хормони 

се во границите на нормала. Престанокот на оваријалните фоликуларни активности 

доведуваат до смалување на влијанието на негативните повратни спреги на естрадиолот до 
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хипоталамусно-хипофизниот систем, со што се зголемува влијанието на 

фоликостимулирачкиот хормон (FSH). Менопаузата настапува, кога има зголемени 

концентрации од овој хормон во крвта на жената (Smith, еt al. 2013). 

       Менопаузалниот синдром е последица на намалувањето на естрогенот кој доведува до 

редукција на излачувањето на бета-ендорфринот во хипоталамусот и хипофизата. 

Недостатокот на инхибиторното дејство на бета-ендофринот води до алтерација на 

невроните во хипоталамусот и терморегулирачкиот центар, со што се создава појава на 

топли бранови и ноќни потења. Инсуфициенција на естрогенот предизвикува активација на 

алфа адренергичниот систем и иницира вазомоторни и психички растројства во текот на 

менопаузата, но и атрофични промени на слузницата на утерусот и вагината.  

Брзиот пад на нивото на естрогенот во менопаузата предизвикува губење на неговата 

протективна улога врз крвните садови, со што се зголемува ризикот од развој на 

атеросклероза. Тоа е и главната причина поради која во постменопаузалниот период се 

зголемува инциденцата на кардиоваскуларни болести и церебрални инсулти кај жените 

(Smith, еt al. 2013). 

     Раната менопауза, односно намалувањето на генеративните функции на овариумите 

пред 45тата година кај жените (поради раниот губиток на менструалниот циклус или поради 

хируршка интервенција на јајниците - овариектомија, или пролонгирана аменореја), 

резултираат во рапиден губиток на коскена маса, така што кај оваа група на жени, постои 

зголемен ризик од настанок на остеопороза. Кај жените пушачи, честа е појавата на рана 

менопауза (Moris, 1985). 

      Кај други истражувања, утврдено е дека здравите постменопаузални жени со рана 

менопауза, имаат иста коскена маса како и здравите постменопаузални жени кои влегле во 

нормална менопауза, но тоа не е случај со оние жени кои имале остеопороза и рана 

менопауза, кај нив остеопорозата прогредирала аналогно на овие сознанија, оваа студија 

сугерира дека при долг период на ниска коскена маса, со вредности до или под прагот за 

фрактура, минимална траума (возење со лифт, кашлање), може да биде одговорна за 

настанок на фрактура, кај жени кои имале  рана менопауза (Moris, 1985). 
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4.2 Естроген  

Концептот кој се темели врз естрогенскиот дефицит, е од клучно значење за патогенезата 

на остеопорозата, базиран е врз фактот дека постменопаузалните жени, чии нивоа на 

естроген природно се намалуваат, се изложени на најголем ризик за развој на болеста 

(Ebeling, еt al. 1996). Морфолошките истражувања и мерења на одредени биохемиски 

маркери покажаа дека коскеното ремоделирање е забрзано во менопаузата, паралелно со 

зголемувањето на количината на маркерите на ресорпција и формација (Parfitt, еt al. 1995). 

Сепак, зголеменото формирање на коските, кое нормално се јавува како одговор на 

механичко оптоварување, се намалува при недостатокот на естроген, што укажува дека 

естрогенот е и анти-катаболички и анаболички агенс (Lee, 2003). Инсуфициенцијата на 

естроген продолжува да игра важна улога во губењето коскена маса кај жените во 70-тите 

и 80-тите години од нивниот живот, како што е потврдено со фактот дека третманот со 

естроген, брзо ги намалува појавите на коскена фрактура (Modder, еt al. 2004).  

Покрај тоа, неодамнешните студии кај луѓето, покажале дека нивото на естроген кое е 

потребно за одржување на релативно нормалното коскено ремоделирање кај постарите 

жени во постменопауза, е помало од она потребно да се стимулираат класичните целни 

ткива, како што се оние на дојката и матката (Albagha, еt al. 2005).  

Oколу една четвртина од дозата на естроген, потребна за стимулација на дојката и 

матката, е доволна за да се намали коскената ресорпција и да се зголеми коскената маса, кај  

постарите жени (Khosla еt al. 2005). Оваа  поголема чувствителност на скелетот може да е 

поврзана со возраста. Кај три месечно глувче, утврдено е дека матката е повеќе сензитивна 

на естроген од коската, додека кај 6-месечно бебе глувче, се случува спротивно (Modder, еt 

al. 2004). Естрогенот е од суштинско значење за епифизните завршетоци во пубертетот и 

кај двата пола, што го дефинира како регулатор на коските кај мажите и жените. Всушност, 

естрогенот има поголем ефект од андрогените во инхибиција на коскената ресорпција кај 

мажите, иако андрогенот е вклучен. Естрогенот, исто така, може да биде важен во 

стекнувањето на коскената маса кај мажите. Покрај тоа, остеопорозта кај постарите мажи е 

повеќе тесно поврзана со ниското ниво на естрогени отколку со ниското ниво на андрогени. 

Естрогенскиот дефицит се зголемува и при третманот со естроген, при што се намалува 

стапката на коскеното ремоделирање, како и количината на коскено ткиво изгубено во 
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ремоделирачкиот циклус. Студиите на животински модели во клеточна култура, сугерираат 

дека се вклучуваат повеќе аспекти на естрогенска акција (Khosla, еt al. 2005). 

Естрогенот делува преку 2 рецептори: естроген рецептор α (ERα) и ERβ. ERα се чини 

дека е примарниот медијатор на естрогенската активност на скелетот. Остеобластите ги 

изразуваат ERβ, но активностите на ERβ агонистите на коските се помалку јасни.  

Единечните нуклеотидни полиморфи (SNP) на ERα може да влијаат врз кршливостa на 

коските. Во најголемото истражување до денес, 1 од SNP од овој рецептор бил поврзан со 

значително намалување на ризикот од фрактури, независно од коскената минерална густина 

(BMD). Други студии сугерираат дека SNP на ERα може да влијае на BMD и стапките на 

губење на коскената маса, како кај  мажите, така и кај жените (Laflamme, еt al. 2005). Еден 

самостоен нуклеарен рецептор, естроген рецептор поврзан рецептор α (ERRα), со низа на 

сличности со ERα и ERβ, исто така е присутен во коскените клетки (Grant, еt al. 2005). И 

покрај неговата неспособност да ги поврзе естрогените, овој рецептор може да врши 

интеракција меѓу ERα и ERβ или директно да дејствува преку функцијата на коскената 

клетка. Неодамна е утврдено дека регулаторната ERRα варијанта на генот, е значително 

поврзана со лумбалниот 'рбет и коскената густина на вратот на феморална коска, кај 

пременопаузалните жени (Rizzoli, еt al. 1998). Половиот врзувачки хормон – глобулин 

(SHBG), главниот врзувачки протеин или половиот стероид во плазмата, може да ја смени 

биорасположивоста на естрогенот во хормон-расположливото ткиво и да влијае на неговото 

влегување во клетките. Епидемиолошките студии укажуваат на тоа дека SHBG може да има 

ефект врз губењето коскена маса и врз ризикот од фрактури, независно од ефектот на 

врзувачките протеин. Локалното формирање на естрадиол од ароматазата може да игра 

дополнителна улога (Morrison, еt al. 2005). 

     Губењето коскена маса после овариектомија, при испитувања на експериментални 

глувци, може да се спречи со инхибиција на IL-1 или TNF-α. Ефектите на естрогенот врз 

производството на цитокините можат да се одвиваат преку Т-лимфоцитите (Garnero, еt al. 

2005). Директното влијание на естрогенот во забрзувањето на остеокластната апоптоза се 

прeпишува на зголемувањето на производството на TGF-β. Друга можност, е дека 

естрогенот манифестира благотворни ефекти преку потиснување на функционирањето на 

ROS (реактивен вид на кислород). При недостаток на естроген, одбранбената функција на 

тиол антиоксидансот може да биде намалена. Сепак релевантноста на овие 
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експериментални истражувања треба да се потврди  кај хуманата остеопороза (Lean, еt al. 

2003). 

Истражувачкиот тим на универзитетот Емори потврди дека антиинфламаторното влијание 

на добрите бактерии во цревата (пробиотиците) преку модулирање на имунолошкиот 

одговор го намалува степенот на пост-менопаузалното губење на коскената маса и ја 

редуцира естрогената инсуфициенција. Испитувани се две групи на глувци, на првата група 

им се додавани пробиотици, а другите биле со нормална микрофлора без додатоци. 

Резултатите покажале дека глувците со пробиотици, имале помал губиток на естроген и на 

коскена маса, за разлика од глувците кои не примале никакви додатоци. Овие сознанија 

сугерираат дека пробиотиците имаат значаен потенцијал во терапевтскиот пристап на 

остеопорозата (Jameel, еt al. 2016). 

 

Слика 8. Механизми на делување на естрогенот врз коскената ресорпција (Приказ на големи 

цитокини кои ја регулираат остеокластната ф-ја. Стимулаторните фактори се прикажани со 

портокалова, а инфибиторните со сина боја. (+) и (-) ефекти на естрогенот се со црвена боја. Жолтите 

кругови укажуваат дека TNF-α и RANKL дејствуваат преку посебни рецептори, но и двата типа 

активираат интрацелуларни сигнални патишта NF-κB и JNK) (Jameel, еt al. 2016) 
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4.3 Колагенска абнормалност 

Полиморфизмот на првиот интрон на кодирачкиот ген за α1 ланецот на колагенот тип I и 

зголеменото ниво на хомоцистеин, може да влијае на ризикот од фрактури независно од 

BMD (Mann and Ralston, 2003). Ова може да се должи на разликите во формирањето на 

хеликсот или вкрстеното-поврзување на колагенот, потврдувајќи го концептот на нормален 

минерален и матриксен состав во остеопорозата и дека само структурните абнормалности 

се важни за настанок на скелетни фрактури (McLean, еt al. 2004). 

 

4.4 Паратироиден хормон 

Кога една или повеќе паратироидни жлезди се хиперактивни (хиперпаратироидизам), 

нашите коски ослободуваат константно калциум во крвта. Како резултат на 

хипертироидизмот, коската ја губи својата густина и цврстина (van Meurs, еt al. 2004). 

 

4.5 Цитокини, простагландини, азотен оксид и леукотриени 

Идентификувани се многу цитокини кои имаат моќ да ја стимулираат или инхибираат 

коскената ресорпција и формација (Horvitz and Lorenzo, 2002). Простагландините имаат 

стимулативни и инхибиторни активности; сепак, најдоминантен е ефектот на PGE2, кој е 

главен простагландин, произведен од страна на коскените клетки со цел да стимулира 

ресорпција и формација (Pilbeam, et al. 2002). Постојат докази дека полиморфизмите на IL-

1, IL-6, TNF-α и нивните рецептори, може да влијаат на коскената маса кај луѓето. 

Простагландините, особено PGE2, е произведен од страна на коскените клетки во голема 

мера преку дејството на активираната циклооксигеназа 2 (COX2) (Chung, et al. 2003). 

   Активацијата на COX2 е предизвикана од страна на фактори кои ја стимулираат коскената 

ресорпција. Третманот со инхибитори на COX и простагландини (нестероидни 

антиинфламаторни лекови) игра важна улога при механичките сили, а дополнително може 

да се зголеми со естрогените (Bakker, et al.2004). Епидемиолошките студии, укажуваат дека 

лицата кои користеле нестероидни антиимфламаторни лекови имаат мали зголемувања на 
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вредностите на BMD кои го намалиле ризикот од остеопоротични  фрактури (Carbone, et al. 

2003).   

     Азотниот оксид (NO) е произведен од коскените клетки и е кофактор во анаболитичкиот 

одговор, при дејство на механичките сили (Wang, et al. 2004). Сепак, за разлика од 

простагландините, NO може да ja инхибира коскената ресорпција, преку зголемување на 

производството на остеопротегерин (OPG). Овој ефект може да биде одговорен за 

зголемување на BMD кај пациенти, третирани со изосорбид мононитрат и други активатори 

на патеката на азотниот оксид (Jamal, et al. 2004).  

     Леукотриените - производи на липоксигеназата, влијаат на коските преку стимулирање 

на ресорпцијата и инхибиција на формацијата (Klein, et al. 2004). Неодамна, арахидонат 15-

липоксигеназата, беше идентификувана како негативен регулатор на густината на коските 

кај глувците и кај полиморфизмот во човечкиот ген. Исто така, се смета дека леукотриените 

се поврзани со разликите кои се јавуваат во пикот на BMD кај постменопаузалните жени 

(Urano, et al. 2005). 

 

4.6 Пол, раса, години, телесна тежина и телесна висина 

Шансите за развој на остеопороза се поголеми кај женскиот пол. Жените имаат помала 

коскената маса и помали коски од мажите. Тие исто така побрзо ја губат коскената маса од 

мажите во средната доба од животот поради драматично намалување на нивото на естроген 

што се случува со менопаузата кое е објаснето во претходниот дел. 

     Белата раса на жени како и азиските жени се изложени на најголем ризик. 

Афроамериканките имаат многу помал, но исто така значаен ризик. Кај мажите, белците се 

изложени на поголем ризик од другите. Овие разлики во ризикот за појава на остеопороза 

може да се објасни, иако не во целост, со разликите во пикот на коскената маса кај овие 

групи (Demptster, 1989). 

Со текот на годините, паралелно се одвива процесот на стареење на телото, но и на коските, 

со што тие стануваат послаби и покршливи. 
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     Во групата на постменопаузалните жени со остеопороза, доминираат жени со помала 

телесна висина и тежина, но утврдено е дека редукцијата на коскената маса не зависи од 

големината на скелетот т.е. од висината, туку е важна релативната густина на коскената 

маса во односот на величината на скелетот. Денес многу често го употребуваме терминот 

релативна телесна тежина (РТТ), кој претставува однос меѓу телесната тежина и телесна 

висина и некои автори сугерираат дека дава веродостојна слика на влијанието на тежината 

и висината на коскената маса на одредено лице. Тоа значи, дека не е исто кога една особа 

има 57 kg и висина од 150 сm, или има иста таква телесна тежина на 170 сm висина. 

Личноста со помала РТТ, во овој случај онаа со 170 сm висина, може да има помала коскена 

минерална густина во однос на лицето со помал раст од 150 cm (Heaney, 1993). 

     Постменопаузалните жени со пониска телесна тежина имаат помала коскена маса и 

побрз процес на ресорпција на коските, отколку постменопаузалните жени со повисока 

телесна тежина и поголема количина на адипозно ткиво, кое претставува извор на ендоген 

естроген, по пат на ароматизација на андрогенот во биолошки активен естрон. Се смета дека 

поголемата телесна тежина и обезитоста се фактори кои допринесуваат кон  зачувување на 

нормалните вредности на коскена маса кај здравата популација (Heaney, 1993).  

      Во истражувањето на Вахнер (Vahner, 1989) е констатирано дека зависноста на 

коскената минерална густина од телесната тежина е условено од тесната врска меѓу 

вкупната содржина на масти во телото и коскената маса. Кај личностите со високи 

содржини на масти, циркулира поголемо ниво на инсулин кој е добар медијатор во 

одржувањето на коскената маса, по пат на директен анаболитички ефект на остеобластите.  
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5. ВЛИЈАНИЕ НА НУТРИТИЕНТИТЕ ВРЗ ОСТЕОПОРОЗАТА 

Многу хранливи материи и компоненти во храната што ја консумираме, како дел од 

секојдневната исхрана потенцијално имаат позитивно или негативно влијание врз здравјето 

на коските. Тие може да влијаат врз коските преку разни механизми, вклучувајќи: 

алтерација на коскената структура, на стапката на метаболизмот на коските, на ендокриниот 

и/или на паракриниот систем и на хомеостазата на калциумот и евентуално на други 

коскено активни минерални елементи (Cashman, 2004).  

Овие диететски фактори вклучуваат неоргански минерали (на пример, калциум, магнезиум, 

фосфор, натриум, калиум, и разни елементи во трагови), витамини (витамин А, Д, Е, К, Ц, 

како и витамини од Б комплексот) и макронутриенти, како што се протеините и масните 

киселини. Покрај тоа и релативниот однос на овие фактори кои произлегуваат од различни 

видови на хранење како вегетаријанство, омнивори (личности кои јадат продукти од 

анимално и растително потекло), исто така, може да влијае на здравјето на коските и со тоа 

на ризикот од остеопороза. Покрај тоа, во последниве години се предложени голем број на 

биоактивни компоненти во храната, кои имаат поволен ефект врз здравјето на коските (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2004). 

 

  Табела 1. Нутритивни детерминанати кои влијаат врз коскената маса и густина (Cashman, 2004). 

КОРИСНИ НУТРИТИЕНТИ 
РИЗИЧНИ НУТРИТИЕНТИ ПРИ 

ВИСОКИ/НИСКИ КОНЦЕТРАЦИИ 

КАЛЦИУМ ! АЛКОХОЛ 
БАКАР ! КОФЕИН 
ЦИНК ! НАТРИУМ 

ФЛУОРИД ! ФЛУОРИД 
МАГНЕЗИУМ ! ОМЕГА-6 МАСНИ КИСЕЛИНИ 

ФОСФОР ! ФОСФОР 
КАЛИУМ !" ВИТАМИН А 

ВИТАМИН Д !" ПРОТЕИНИ 
ВИТАМИН Ц  
ВИТАМИН К  

Б КОМПЛЕКС ВИТАМИНИ  
ОМЕГА – 3 МАСНИ КИСЕЛИНИ  

ПРОТЕИНИ  
БИОАКТИВНИ КОМПОНЕНТИ  

ФИТОЕСТРОГЕНИ  

НЕДИГЕСТИВНИ ОЛИГОСАХАРИДИ 
(ОСОБЕНО ИНУЛИН ТИП “ФРУКТАНС“) 
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5.1 Минерали  

5.1.1 Калциум 

Калциумот е еден од суштинските минерали за формирање на коската и соодветен додаток 

на коските во сите фази на животот. Секогаш се води значителна дебата за тоа дали 

тековните препорачани дози се доволни за да се зголеми коскената маса и да се минимизира 

коскената загуба и ризикот од фрактури, подоцна во животот.  

Мета-анализите заклучиле дека калциумовата доза е значајна детерминанта на коскената 

минерална густина (Cumming, 1990; Welten, et al. 1995) но големината на ефектот е мал, на 

околу 1% од варијансата на популацијата.  

     Кај опсервираните студии во Јужна Европа (Kenis, et al. 1999) е забележано дека најголем 

ризик од фрактура имало кај личности со најнизок внес на млеко и сирење, укажувајќи на 

многу низок внес на калциум.  

     Суплементарниот калциум кај жените, кои се 5 години во постменопауза има мал или 

никаков ефект врз КMG на трабекуларниот дел на скелетот, каде што се случува 

најголемата загуба на коските во менопауза. Иако во почетокот, остеопоротичните знаци се 

токму во трабекуларниот регион, но тие обично се краткотрајни и се јавуваат во скелетните 

области богати со кортикална коска. Кај постарите жени, калциумот е поврзан со повисоко 

ниво на КMG, со околу 1-3% (Prentice, 2001). 

     Се смета дека ефектите на калциумот се најголеми во првите 1-2 години од животот, 

веројатно поради коскеното ремоделирање предизвикано од неговите анти-ресорптивни 

својства. Суплементацијата со калциумови соли кај деца, исто така, резултира со 

зголемување на коскената минерална густина, додека примена на млеко во исхраната се 

смета дека ја зголемува коскената минерална густина, преку промовирање на скелетниот 

раст (Dibba, et al. 2000).  

     Адекватен внес на калциум е од клучно значење за постигнување на оптималнa 

коскената маса и модификација на стапката на губење на коскената маса поврзана со 

стареењето. Во текот на изминатата деценија, се појавија  убедливи докази  за ефектите на 

калциумот од исхраната врз здравјето на коските, кај сите возрасни групи (National Institutes 

of Health, 2004). 
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     Покрај количината на калциум во исхраната, апсорпцијата на калциумот е исто така 

критичен фактор во одредување на достапноста на калциум за развој и одржување на 

коските. Според тоа, постои потреба да се идентификуваат компонентите во храната или 

функционалните хранливи состојки, кои можат позитивно да влијаат на апсорпцијата на 

калциумот, за да се обезбеди и оптимизира адекватна калциумова биорасположливост од 

храната (Shea, et al. 2004; Cashman, 2002). Овој пристап е од особена важност кај лица кои 

не успеваат да го постигнат препорачното ниво на калциум преку исхраната и кај оние лица 

со слаба цревна ефикасност за апсорпција на калциумот. 

     Калциумот во храната се јавува во форма на соли, или во комбинација со други диететски 

составни делови во форма на комплекси на јони на калциум (Ca21). Калциумот мора да биде 

солубилен и во јонизирана форма за да може да се апсорбира.  

     Кога е во растворлива форма, калциумот се апсорбира преку 2 патишта - меѓуклеточен 

и параклеточен транспорт. Во кратки црти, заситените меѓуклеточни патеки се процес од 

повеќе чекори вклучувајќи: влез на луминалниот Ca21 низ микровилната мембрана во 

ентероцитите, движење низ цитозолот проследено со активно истиснување од ентероцитите 

во lamina propria или во крвта. Дифузијата на интрацелуларен Ca21 ја олеснува 

митохондријалниот калциум-врзувачки протеин калбиндин D9K, чија биосинтеза 

зависи од витаминот Д (Cashman, 2003). Калбиндин D9K ја олеснува дифузијата на Ca21 

низ клетката, делувајќи како интрацелуларен калциумов придружник. Активното 

истиснување на Ca21 во базолатералната мембрана се одвива во електрохемиски градиент 

со посредство на Ca-ATP-азата.     

      Влегувањето на Ca21 низ апикалната мембрана на ентероцитите електрохемиски е 

силно,  бидејќи концентрацијата на Ca21 во клетката (1027-1026 mol/L), е значително 

пониска од онаа во цревниот лумен (1023 mol/L). Затоа, движењето на Ca21 низ апикалната 

мембрана не бара дополнителна енергија (Cashman, 2003). 

     Иако во секој чекор во меѓуклеточното движење на Ca21 има витамин Д-зависна 

компонента, калбиндин D9K е молекула која прави ограничување на витаминот Д т.е. го 

индуцира меѓуклеточниот транспорт на калциум. Параклеточниот пат на апсорпција на 

калциумот вклучува негов пасивен транспорт преку тесните врски меѓу мукозните клетки 

(Cashman, 2003). 
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     Најголемиот дел на апсорпцијата на калциумот кај луѓето, се случува во тенкото црево, 

а сосема мал дел во колонот (околу 10%). Сепак, дебелото црево претставува важно место 

за апсорпцијата на калциумот кога потрошувачката на пребиотици ќе доведе до кисела 

ферментација во дебелото црево. Кога исхраната е богата со калциум, доминира 

параклеточниот транспорт. Спротивно, кога калциумот во исхраната е ограничен, активната 

компонента на витаминот Д игра голема улога, во апсорпцијата на калциум кога доминира 

меѓуклеточниот транспорт (Keller and Shrinke, 2013). 

     Иако постојат значителни разлики помеѓу резултатите добиени од различни 

истражувачи, експертниот панел на СЗО заклучи дека кај возрасните, дневниот внес на 

калциум преку исхраната изнесува 520 mg. Калциумот се губи преку урината, изметот и на 

други начини. Кај возрасните, минималната загуба на калциумот преку уринарниот тракт е 

140 mg/ден. Кога количината на калциум преку храната е помала од 200 mg/ден, нето 

цревната апсорпција е практично нула, бидејќи приближно иста количина се излачува во 

луменот на гастроинтестиналниот тракт и се губи со изметот во текот на денот (Keller and 

Shrinke, 2013). 

     Постојат многу состојки во храната, кои се потенцијални засилувачи на апсорпцијата на 

калциумот, како лактоза, лактулоза и казеин фосфопептид. Овие заеднички компоненти од 

млекото играат значајна улога особено кај постменопаузалните жени за намалување на 

инциденцата на фрактури кај лица кои претходно се здобиле со фрактури и имаат намалена 

коскена маса (Christakos, 2012). Несварливите олигосахариди исто така може да ја подобрат 

апсорпцијата на калциум, како и некои мешунки (соја, грашок, грав, леќа), кои содржат 

голема количина на калциум. Варениот спанаќ содржи оксална киселина која ја зголемува 

апсорпцијата на калциум и го зголемува и излачувањето. Природни извори на калциум се: 

спанаќ, раштан, босилек, цимет, јогурт, сирење, козјо млеко, кељ, рузмарин, целер, брокула, 

зелка, боранија, тиквички, лук и синап (Bolland, et al. 2008). 

     Земање на суплементарен калциум кај здрави жени во постменопауза не е безризично. 

Bolland et al. (Bolland, et al. 2008) прател 1471 здрави постменопаузални жени на диета со 

калциум, која се состоела од 1 g на елементарен калциум дневно, како цитрат, или 

идентичен со плацебо. Во третираната група, евидентирани се компликации по типот на 

миокарден инфаркт, мозочен удар и ненадејна смрт во период од 5 години. Истражувачите 
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забележале значително зголемување на стапките на несакани кардиоваскуларни настани. 

Калциумот има поволен ефект на коскената структура, но треба да се земат во предвид 

неговите потенцијални штетни ефекти. Одредени студии утврдиле дека калциумот има 

значаен ефект во намалувањето или блокирањето на губитокот на коскена маса (Meier and  

Kränzlin, 2011). Овој ефект се манифестира кај постменопаузалните жени. Влијанието на 

калциумот на ризикот од фрактури е сеуште предмет на дебата (Shea, et al. 2002). 

 

5.1.2 Фосфор 

Составен дел од коскената минерална густина е и калциум фосфатот, затоа фосфорот има 

иста важност како калциумот за одржување на скелетот. Типичната исхрана кај возрасните 

не изобилува со фосфор, 10% до 15% од постарите жени имаат внес на фосфор помал за 

70% од препорачаната дневна доза. Кога овие жени примаат големи дози на калциум во 

форма на карбонат или цитратни соли, иако внесуваат храна богата со фосфор тој не е 

достапен за апсорпција поради големиот внес на калциум. Кај сегашните третирања на 

остеопорозата, специјалистите бараат позитивен биланс на фосфор до 90 mg/ден (Noori, et 

al. 2010). 

     За подобро искористување на фосфорот, се препорачува суплемент во форма на калциум 

фосфат, за разлика од вообичаено користените цитратни соли или карбонати. Внесот на 

фосфор не влијае врз скелетната хомеостаза во рамките на нормалните вредности, при 

дозирање (RDA 700 mg/ден), иако прекумерните комбинации со низок внес на калциум 

може да бидат штетни. Адекватен внес на фосфор е од суштинско значење за градење на 

коските во текот на растот бидејќи ниските серумски нивоа на фосфат ќе го ограничат 

формирањето на коските и минерализацијата (Takeda, et al. 2012).  

     Внес на високи количини фосфор, а ниски на калциум, може да доведат до секундарен 

хиперпаратироидизам и губење на коскената маса. Затоа е неопходна исхрана со соодветна 

количина на калциум, со умерена количина протеини и доволно фосфор за поголема 

густина на коските (van Kuijk, et al. 2010). 

     Прехранбени состојки кои се богати со фосфор се: млеко, млечни производи, месо од 

живина, риба, јајца, житарици и мешунки (van Kuijk, et al. 2010). 
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5.1.3 Калиум  

Неодамнешното истражување на Универзитетот во Сари (Lambert, et al. 2015) покажа дека 

калиумовите соли (бикарбонатот и цитратот) кои изобилуваат кај овошјето и зеленчукот, 

играат важна улога во подобрување на здравјето на коските. За прв пат, резултатите, 

покажале дека овие калиумови соли учествуваат во намалувањето на коскената ресорпција, 

која предизвикува фрагилност на коските, со истовремено поволен ефект на коскената маса. 

     Студијата сугерира, дека високиот внес на калиумови соли значително го намалува 

излачувањето на калциум и киселина во урината. Ова значи дека вишокот киселина е 

неутрализирана и минералите во коските се зачувани. Вишокот киселина во телото, 

произведена како резултат на типична исхрана богата со животински и житни протеини, 

предизвикува коските да ослабнат до праг за фрактура. Оваа студија докажува дека 

калиумовите соли може да ја спречат остеопорозата, преку намалување на коскената 

ресорпција препорачувајќи консумирање на повеќе овошје и зеленчук.  

     Одлични природни извори на калиум се: блитва, шампињони, спанаќ, целер, брокула, 

тиква, домати, тиквички, модар патлиџан, диња, моркови, цвекло, папаја и аспарагус. 

 

5.1.4 Натриум 

Внесот на натриум кај возрасни се движи од 2.990 до 4.600 mg/ден.  

Натриумот предизвикува зголемување на реналната екскреција на калциум. Уринарна 

загуба на калциум е 1 mmol на 100 mmol натриум (Teucher and Fairweather, 2003).  

Кај постменопаузалните жени, внесот на 1768 mg/ден калциум или уринарна екскреција на 

натриум од 2.110 mg/ден не резултира со губење на коскената маса во регијата кај колковите 

(Harrington, et al. 2004).  

     Зголемената екскреција на калциум преку урината е околу 26 mg на секој грам 

ингестиран натриум. Големата реапсорпција на натриум во проксималните тубули и во 

Хенлеовата петелка е поврзана со зголемен внес на сол, со што се намалува нивото на 

калциум во крвта. Податоците од неколку студии, сугерираат дека поголемата доза на сол 

доведува до повисоки нивоа на PTH и поголеми стапки на коскената ресорпција кај 

постменопаузалните жени, но и кај мажите. Исто така, оние личности кои во исхраната 
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имаат низок внес на калциум и високо ниво на сол, имаат пониски BMD вредности 

(Harrington, et al. 2003).  

 

5.1.5 Магнезиум  

Околу 60% од вкупниот Mg се складира во коските, 35% во срцевиот мускул и скелетните 

мускули, а остатокот во бубрезите, црниот дроб и мозокот. Една третина од скелетниот Mg 

е локализиран во кортикалната коска, на површината на хидроксиапатитот или во 

хидратационата школка околу кристалите (Jahnen-Dechent, et al. 2012). Таа служи како 

резервоар на разменлив Mg, корисен за одржување на физиолошки екстрацелуларната 

концентрација на катјони (Castiglioni, et al. 2013). Нивоата на Mg во коската се поврзани со 

серумскиот Mg. Тој е од суштинско значење за сите живи клетки, вклучувајќи ги 

остеобластите и остеокластите. Интрацелуларно, Mg е од витално значење за голем број 

физиолошки функции за АТП, кој е главен извор на енергија во клетките. Покрај тоа, Mg е 

кофактор на стотици ензими вклучени во липидите, протеините и во синтезата на 

нуклеинските киселини. Поради својот позитивен полнеж, Mg ги стабилизира клеточните 

мембрани, го антагонизира калциумот да може да функционира како трансдуцентен сигнал. 

Затоа, не изненадува фактот дека промените на количините на Mg, влијаат врз хомеостазата 

на клеточните и ткивни функции. Симптомите при недостиг на магнезиум се најразлични, 

од кои најчести се: слабост или грчеви во мускулите, мачнина, недостаток на апетит и висок 

крвен притисок (Chaigne-Delalande, et al. 2011). 

     Одличен извор на магнезиум се следниве нутритиенти: блитва, спанаќ, тиквички, семки 

од тиква, брокула, босилек, краставици, семки од лен, боранија, целер, кељ, синап, 

сончоглед, сусам, ѓумбир, киноа, хелда, лосос и црн грав. 

Препорачаните дневни потреби за магнезиум се: Новородени (0-6 месеци) – 30 mg; 

Новородени (7-12 месеци) – 75 mg; Деца (1-3 години) – 80 mg; Деца (4-8 години) – 130 mg; 

Тинејџери (14-18 години) – 360 до 410 mg; Мажи (19-30 години) – 400 mg; Мажи (31 година 

и нагоре) – 420 mg; Жени (19-30 години) – 310 mg;  Жени (31 година и нагоре) – 320 mg; 

Бремени жени (19 години и нагоре) – 350 до 360 mg; Доилки (19 години и нагоре) – 310 до 

320 mg. 
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5.1.6 Силициум (Si) 

Силициумот е уште еден важен фактор за здравјето на коските. Тој е суштински хранлив 

микронутритиент и неговите ниски нивоа се поврзани со лошиот скелетен развој (Silicon, 

2007). Со електронска сонда се анализирало различни региони на коските и се утврдило 

дека силициумот е дваесет и пет пати повеќе концентриран во незрелите остеоиди, отколку 

во зрелата коска. Заклучокот сугерира дека силициумот игра важна улога во започнувањето 

на процесот на минерализација. Односот помеѓу силициумот и минерализацијата на 

коските не е расветлен, но се претпоставува дека генеративните негативни електрични сили 

го стимулираат формирањето на коските, кога колагенот е изложен на притисок (Rico, et al. 

2000).  

     Просечниот внес на Si е 20-30 mg/ден. Исхранување со нутритиенти, кои се богати со Si 

во доза повисока од 40 mg/ден, е во корелација со зголемување на коскената минерална 

густина. Хранливи извори на силициум се: цели зрна и жита, морков и боранија. Некои 

видови на минерална вода, исто така, содржи Si во форма на ортосилициумова киселина. 

Пивото е богат извор на  Si, бидејќи сe подготвува од јачмен и хмељ (Giammarioli, 2005).  

 

5.1.7 Бор (B) 

Борот е елемент кој има поволен ефект на коските. Тој е семикондуктор со атомски број 5. 

Точниот механизам на дејство на борот врз здравјето на коските е непознато, но тој го 

стабилизира и го продолжува “животот” на витаминот Д и естрогенот (National Academy of 

Sciences, 2001). При суплементација со 3 mg бор дневно кај жени во постменопауза, 

утврдено е  подобрување на задршката на калциум и магнезиум од страна на бубрезите. 

Зголемување на коскената маса е докажано кај свињи, кои се хранети со храна збогатена со 

бор. Богат извор на бор се сливите (околу 3-4 mg B во чинија со сливи).  

     Во една студија учествувувале постменопаузални жени, на кои им се давало да јадат по 

една чинија сливи цела година. Констатирано било подобрување на коскената минерална 

густина. Препорачаната дневна доза на внес не е утврдена но исто така, не е 

идентификувана токсична доза, бидејќи вишокот на бор брзо се излачува низ урината (Price, 

et al. 2012). 
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5.1.8 Цинк (Zn) и бакар (Cu)  

Цинк, како елемент во трагови, е од суштинска важност за функцијата на неколку критични 

ензими во остеобластите, кои се значајни за синтеза на колаген и други производи. Исто 

така, за алкалната фосфатаза е потребно цинк за да се започни остеобластната активност. 

Препорачана дневна доза за возрасни е 8 mg/ден (Price, et al. 2012). 

Добри извори на цинк се: телешки дроб, шампињони, спанаќ, говедско месо, јагнешко месо, 

дивеч, аспарагус, тиквички, блитва, раштан и семки од тиква. 

    До неодамна, физиолошката улога на Cu во коскената хомеостаза беше нејасна. Се 

покажа дека Cu е потребен за ензимот кој го зголемува вкрстеното поврзување на колагенот 

и еластин молекулите. Тој има улога кај други ензими во коскените клетки. Коскената 

минерализација може да биде редуцирана преку промените во двата матриксни протеини 

при ниски дози на бакар (Price, et al. 2012). 

Препорачана дневна доза на Cu кај возрасни е 900 mg/ден. Добри извори на бакар се: блитва, 

спанаќ, сусам, кељ, тиквички, модар патлиџан, индиски ореви, домат, сончоглед, ѓумбир, 

боранија и компир (Price, et al. 2012). 
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5.2 Витамини 

   5.2.1 Витамин Д 

Витаминот Д се состои од група на стеролни елементи кои дејствуваат на коскеното 

моделирање. Меѓу бројните форми на овој витамин, само две покажале нутритивно 

релевантно значење: ергокалциферол (витамин Д2) и холекалциферол (витамин Д3), кои 

се произведени преку ултравиолетово зрачење на 7-дехидрохолестерол и ергостерол 

(Rossini, et al. 2006).  

     Витаминот Д има важна улога во метаболизмот на коските преку зголемување на 

плазматските концентрации на калциум и фосфор, преку регулацијата на остеобластната и 

остеокластната активност и во спречувањето на хиперсекрецијата на паратироидниот 

хормон. Тој има важна улога во регулацијата  на коскеното формирање и во спречувањето 

/ лекувањето на остеопорозата (Rossini, et al. 2006). 

     Изложување на кожата на сончева светлина е важен извор на ендоген витамин Д. Оваа 

форма на витамин Д е многу поважна од онаа внесена преку храна, бидејќи не е под 

влијание на серумските нивоа на калцитриолот. 

     Витаминот Д се наоѓа главно во морските ракчиња, рибите кои се хранат со планктони, 

сардините, бакаларот, јајцата, а ограничени количини се присутни во други видови храна. 

Мајчиното млеко содржи доволно витамин Д за новороденчињата; Млекото од животинско 

потекло има ниско ниво на овој витамин (Rossini, et al. 2006). 

     Дневната доза на витамин Д за возрасни, во отсуство на изложување на сонце, е помеѓу 

600-800 IU на ден, но таа се разликува во зависност од возраста во случај на бременост или 

при доењe. Во случај на мало изложување на сонце, се препорачува масло од рибата 

бакалар, масни риби и збогатена храна со витамин Д (млеко и житни култури) (Lips, 2006). 

     Според Lips (Lips, 2006), 24,25 (OH)2-Д витамин го намалува ризикот од фрактури преку 

стимулирање на остеобластните активности и формирање на коските, додека 1,25 (OH)2-Д 

витамин ја намалува активноста на остеокластите и го забавува процесот на 

деминерализација на коските директно со инхибиција на синтезата и секрецијата на ПТХ. 

Овој хормон се излачува кога серумските нивоа на калциум паѓаат и ја стимулираат 
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активноста на 1a-хидроксилазата во бубрезите со што се подобрува производството на 

 1, 25 (OH)2–Д витамин (Meier and Kränzlin, 2011). 

     Постојат контраиндикации за земање високи дози на орален витамин Д. Всушност, 

Sanders и сораб. (Sanders, et al. 2010) објавија дека лицатa кои примаат високи дози на 

холекалциферол во рок од една година, доживеале 15% повеќе паѓања и 26% повеќе 

фрактури (некои не се директно поврзани со паѓањата), наспроти плацебо групата. 

     Дефицитот на витамин Д се карактеризира со несоодветна минерализација или 

деминерализација на скелетот. Кај деца, ниското ниво на витамин Д резултира со 

несоодветна минерализација на скелетот предизвикувајќи рахитис, додека кај возрасните, 

тоа доведува до минерализиран дефект во скелетот предизвикувајќи остеомалација (Institute 

of Medicine-Washington, 1997). Постојат значителни докази дека недостатокот на витаминот 

Д, е важен фактор за појава и развој на остеопороза, кога е евидентирана намалена цревна 

апсорпција на калциум, зголемен губиток на коскена маса, мускулна слабост и ослабната 

коскена микроструктура (Department of Health- London, 1998 ). 

 

5.2.2 Витамин К 

 Витаминот К е липосолубилен витамин, кој првично бил идентификуван како 

суштински фактор за коагулација на крвта. Витаминот К е есенцијален кофактор за 

посттранслациска карбоксилација на одредени протеини, врзани за глутаматни резидуи од 

остеокалцин, синтетизиран од страна на остеобластите, кои се претвораат во гама (γ)-

карбокси глутамат (GLA) со γ-карбоксилазата. Овие Gla остатоци формираат калциум-

обврзувачки врски, кои се од суштинско значење за активноста на протеините (Price, 1985). 

Постојат пет типови на витамин К и тоа: К1 - Фитоменадион; К2 - Фармагихинон; К3 - 

Менадион;   К4 - Менадиолис ацетас; К5 - Метилоксиаминонафталин (Price, 1985). 

  Витамин К1 е растворлива компонента, додека витаминот К2 е серија на витамери 

(хемиски состојки од витаминот) со мултиизоперна единица (1-4) на 3-та позиција. Витамин 

К2 (menaquinone-4; MK- 4) има четири изопренски единици. МК-4 е од суштинско значење 

за γ-карбоксилација на остеокалцинот. МК-4 се покажа како инхибитор на губењето 

коскена маса. Природниот МК-7 со седум изопренски единици го има во големи количини 

во ферментираната соја. Докажано е дека серумската концентрација МК-7 кај жени кои 
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живеат во Токио, каде што се консумира ферментирана соја, е околу десет пати повисока 

од онаа присутна кај европската популацијата (Hosoi, et al. 1996). Овие разлики се резултат 

на различниот внес на ферментирана соја. Постојат растечки докази за улогата на 

витаминот К2 за човечкото здравје, особено за здравјето на коските (Schurgers, et al. 2007; 

Shearer, 2000). Клинички, витаминот К2 ја одржува лумбалната коскена минерална густина 

и ги спречува остеопоротичните фрактури кај пациентите со остеопороза. Остеокалцинот, 

синтетизиран од страна на остеобластите веднаш се отпушта во крвта. Поради оваа 

причина, циркулирачките нивоа на остеокалцин се третираат како чувствителни маркери на 

коскеното формирање.  

При ниски нивоа на витамин К, доаѓа до производство на неактивен остеокалцин (unOC) 

(van Summeren, et al. 2009). Кај постменопаузалните жени, јасна е асоцијацијата помеѓу 

покачениот unOC и зголемениот ризик од фрактури. Кај постари лица кои имале фрактура 

на колкот, уште во првите часови после фрактурата, доаѓа до значително опаѓање на нивото 

на витаминот К1 и К2 во серумот. Тимот на истражувачи (Yamaguchi, et al. 2005) докажа 

дека МК-7, кој е изолиран од ферментираната соја, има стимулативен ефект на 

калцификацијата во феморалните ткива на нормални млади стаорци, ин витро. Дејството на 

МК-7 врз коскената калцификација има ист ефект со МК-4 и може делумно да се претвора 

во MK-4 во телото.  

     МК-7 има важна улога во регулацијата на метаболизмот на коските. Покрај се, МК-7 ја 

зголемува диференцијацијата и пролиферацијата на остеобластните клетки ин витро. 

Ваквите ефекти на МК-7 целосно се сузбиваат од страна на протеински инхибитор. Така, 

МК-7 има стимулативен ефект на остеобластите при формирање на коските, поради 

зголемената синтеза на протеини, при вклучување на остеокалцин ин витро. МК-7 ги 

спречува ефектите на остеокласната ресорпција на коските ин витро. МК-7 потиснува голем 

број на зрели остеокласти. Ваквиот ефект се гледа од страна на калцитонинот или калциум 

хлоридот. Секојдневна суплементација на витамин К1 од 80 mg/дневно кај 

предменопаузални жени, е неопходна за одржување добар вкупен коефициент на 

остеокалцин. Се препорачува дневна од околу 100 mg на витамин К1 за одржување на 

хомеостазата кај возрасен човек (Yamaguchi, et al. 2011). 
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     Квалитетен витамин К се наоѓа во листовите на див костен, магдонос, кељ, спанаќ, 

блитва, раштан, босилек, прокељ, брокула, зелка, аспарагус, целер, морски алги, боранија, 

карфиол, домати, но го има и во копривата, тиквата, јагодите, морковите, а во помали 

количества и во останатите растенија. Животинските продукти содржат многу мали 

количества на витамин К. Кај човекот, витамин К се создава во цревата од цревните 

бактерии. Витаминот К2 се среќава во жолчката на јајцата од кокошка, маслото, телешкиот 

црн дроб, различните сирења и во производите произведени од ферментирани зрна од соја. 

Непријатели на витамин К се аспиринот и радијацијата, како и термичката обработка на 

храната. Во природните форми, витамин К не е токсичен, но прекумерното земање на 

витамин К во синтетична форма (Менадион), не се препорачува (Knapen, et al. 2013).  

 

5.2.3 Витамин Ц  

Витаминот Ц е важен кофактор за формирање на колаген и синтеза на хидроксипролин и 

хидроксилизин. Референтни дневни дози на витамин Ц се 75 mg за возрасни жени и 90 

mg/ден за возрасни мажи. Епидемиолошките студии покажуваат позитивна асоцијација 

помеѓу витаминoт Ц и коскената маса, додека ниски дози на витаминот Ц се поврзани со 

побрзо губење на коскената минерална густина. Во една студија е докажано дека повисоки 

количини на витамин Ц ја намалуваат инциденцата на фрактури. Сепак, не постојат 

рандомизирани клинички испитувања (Kaptoge, 2003). За добро здравје на коските, се 

препорачуваат 5 или повеќе порции на овошје и зеленчук кои ќе обезбедат доволни 

количини на витамин Ц. Хранливи извори богати со витамин Ц се: пиперки, магдонос, 

брокула, јагоди, карфиол, сок од лимон, прокељ, папаја, кељ, киви, диња, цитрусните 

овошја, домати и многу други овошја и зеленчуци (Carr and Vissers, 2013). 

 

5.2.4 Витамин А 

Витамин А е еден од четирите витамини кои се растворливи во масти, неопходни за добро 

здравје. Има важна улога како антиоксиданс со тоа што го превенира оштетувањето на 

клетките од слободните радикали. Соодветни количини се особено важни за добар вид, а 

намалениот вид навечер е еден од првите симптоми за недостаток на овој витамин. Исто 
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така, е неопходен за правилна функција на имунолошкиот, респираторниот, 

репродуктивниот и скелетниот систем т.е. за коскеното ремоделирање (Ross, 2010). 

     Во природни извори, витаминот А се наоѓа во две основни форми: Ретиноидите се 

активните форми на витаминот А и се наоѓаат во производите од животинско потекло. 

Црниот дроб е особено богат со витамин А бидејќи е еден од складиштата во случај на 

вишок на витаминот. Прекурсорите на витаминот А – каротеноидите, се наоѓаат во 

портокаловиот зеленчук и зелјестите растенија како што се: моркови, спанаќ, тиквички, 

зелка, кељ и репки. Највисоки нивоа на витамин А има во свежиот зеленчук, потоа во 

замрзнатиот и најмалку во конзервираниот. Подготвувањето на зеленчукот над пареа, 

негово печење или пржење, ги ослободува каротените кои ги содржи. Алфа и бета 

каротените, како и некои помалку познати каротени, се конвертираат во витамин А во 

тенкото црево кога на организмот му е потребен витаминот А (Ross, 2010). 

     Орално внесениот ретинол палмитат (RP) во високи дози предизвикува фрактури и 

радиографска остеопороза кај животните. Внесот на ретинол од исхраната, преку 

суплементи, како и високото серумско ниво на ретинол е негативно поврзано со 

лумбалната, вратот на фемурот и трохантеровата минерална густина на коските (BMD), но 

не и при внес на бета-каротен. (Crandall, 2004). 

     Препорачана дневна доза на витамин А е 800 µg/ ден ретинол еквивалент (RE) за жени и 

1000 µg/ ден RE за мажи. Вишокот на витамин А (над 1500 µg/ ден ), може да биде штетно 

за здравјето на коските, т.е. несакани ефекти може да се случат ако нивото на внес на 

ретинол е за двапати повеќе од сегашните препораки за возрасни жени (Kaptoge, 2003). 

 

5.3 Протеини  

Протеините го обезбедуваат структурниот матрикс на коските, ја зголемуваат цревната 

апсорпција на калциум. При зголемен внес на протеини, се врши поголема елиминација на 

калциум. За секој грам внесен протеин, се излачува 1 mg калциум во урината (Heaney and 

Layman, 2008).  

     Кај здрави возрасни, зголемениот внес на протеини 0,7-2,1 g/kg/ден ја зголемува 

уринарната калциумова елиминација, но затоа се зголемува и цревната апсорпција. 
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Зголемената калциурија не мора да е во корелација со губењето на калциум или со намалена 

густина на коските. Напротив, неколку студии покажаа позитивна асоцијација помеѓу 

консумирањето на протеини и зголемување на коскената минерална содржина или намален 

ризик од фрактура (Rondanelli, et al. 2014). 

     Покрај тоа, внесувањето на високо-квалитетни протеини е познато по одржувањето на 

адекватна мускулна маса и функција, а со тоа и на квалитетот на коскената маса и густина, 

особено кај постарите лица (Rondanelli, et al. 2014).  

 

5.4 Масни киселини  

Постојат два типа на есенцијални масни киселини (EFAs): омега-3 и омега-6. Луѓето (како 

и сите цицачи) не можат да ги синтетизираат EFAs па мора да ги обезбедат од храната. 

Главна киселина кај омега-6 масните киселини е линоленска киселина, додека основно 

соединение на семејството на омега-3 масните киселини е α-линоленска киселина.  EFAs се 

потребни за максимална апсорпција на витамин Д и калциум (Orchard, et al. 2012).  

     Оrchard et. al (Orchard, et al. 2012) објавиле дека при додавање на EFAs како додаток во 

исхраната, биле забележани корисни ефекти. Исто така, исхрана со изобилство на масни 

киселини комбинирани со ореви, оревово масло и масло од ленено семе ја зголемило 

коскената ресорпција. Покрај овие сознанија, во практиката се користи мешавина на 

растенија и морски извори на омега 3 масни к-ни, за фортификација на млечните производи. 

     Неодамнешните истражувања (Mangano, et al. 2013) ја нагласуваат улогата на масните к-

ни во инфламаторното регулирање на коскеното ремоделирање, преку клеточни патишта. 

Лососот, сардината, морските ракчиња, бакаларот и туната се главен извор на омега 3 масни 

к-ни, додека растителните масла, особено соја и канола масло се основните извори на 

арахидонска киселина (АЛА). Оревите, семките, зеленчукот, овошјето, како и жолчката од 

јајце, живината и месото нудат мали количини на омега-3 масни киселини. Фактори кои ја 

инхибираат сатурацијата на масни киселини се стареење, пушење, дијабетес, висок внес на 

натриум, како и недостаток на биотин. 
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5.5 Соја протеини и соја биоактивни компоненти: флавоноиди, изофлавони и 

иприфлавони 

Естрогенот игра важна улога во одржување на коскената густина, преку воспоставување 

рамнотежа помеѓу степенот на формирање и ресорпција на коската. Поради пониски нивоа 

на циркулирачкиот естрадиол-1 кои се најдени за време на менопаузата, калциумот се губи 

од коските и преминува во крвната плазма, што доведува до остеопороза. Една од целите 

на хормонската терапија (ХРТ) е да се спречи или да се намали појавата на остеопороза кај 

постменопаузалните жени. Пред крајот на 20от век се сметало дека естрогенот може да се 

произведе исклучиво од животни. Но денес е познато дека одредени растенија и растителни 

производи содржат фитоестрогени. Флавоноидите се соединенија кои имаат естрогенска 

активност (Nilsson and Gustafsson, 2002).  

     Флавоноидите се големи хемиски класи кои се формираат преку фенилпропаноид-ацетат 

биоаденилна патека преку синтеза и кондензациски реакции со малонил CoA. 

Исофлавоноидите се подгрупа на флавоноиди, каде што еден фенолен прстен мигрирал од 

C-3 до C-2. Исофлавоноидите од мешунките, вклучувајќи ги генистеин 2 и даидзеин, се 

најпознатите истражувани фитоестрогени. Тие може да постојат како гликозиди или како 

агликони, додека гликозидите лесно се хидролизираат во желудникот во агликани.  

     Генистеин 2 има една третина од јачината на естрадиол 1 кога тој е во сооднос со Erβ. 

Генистеин 2 може да предизвика слични реакции во градите, јајниците, ендометриумот, 

простата како и во васкуларните и коскените ткива како естрадиолот-1. Генистеин 2 може 

да дејствува како антагонист на естрогенот во некои ткива. Соја изофлавоните имаат 

влијание не само на метаболизмот на половите хормони, тие имаат и други биолошки 

активности, како што е намалувањето на холестеролот, анти-канцерогените ефекти, а од 

неодамна, се покажа и нивната заштитна улога за здравјето на коските (Bawa, 2010). 

     Резултатите од многу истражувања за заштитната улога на соја протеинот и неговите 

изофлавони, или нивната комбинација во коските, како и дефицитот кај остеопорозата,  се 

неконзистентни. Аналогно на ова, анималните модели за ефектот на сојата и 

изофлавонините на коските кај луѓето, исто така, се конфликтни. Не е јасно, дали соја 

протеинот имаа заштитен ефект на коските и дали тоа се должи на неговиот амино 
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киселински состав, непротеински состав како што се изофлавоните, или на комбинацијта 

на овие фактори. 

     Студиите на Arjmandi и сораб. (Arjmandi, et al. 1998) вршени врз овариектомнирани 

модели на глувци, покажале дека исофлавоноидите од сојата, имале поголем позитивен 

ефект, односно редукција на губењето коскена маса после овариектомија, отколку казеинот 

од соиниот протеин. И покрај многуте испитувања врз животни досега, наодите индицираат 

дека изовлавоноидите од соја протеинот имаат заштитна улога врз коските, но не е познато 

дали изовлавоноидите од други растенија го имаат истиот ефект. 

     Иприфлавонот е изофлавон синтетизиран од соиниот изовлавон - даидзеин. Само 

неколку студии се спроведени со иприфлавонот, за да се утврди неговата ефикасност во 

инхибирање на намалувањето на BMD, а само шест интервенциски студии досега се 

извршени кај луѓето за ефектите на иприфлавоните врз коскената маса. In vitro студиите 

покажуваат дека иприфлавонот (обично 200 mg орално, 3 пати на ден) може да ја инхибира 

коскената ресорпција и да го зголеми формирањето на коските. Овој механизам на 

иприфлавонот може да се примени кај постменопаузалните жени (Al-Anazi, et al. 2011). 

 

5.6 Кофеин 

Пијалаците кои содржат кофеин се поврзани со намалена коскена маса и зголемување на 

ризикот од фрактури кај некои, но не и најголем број на студии. Контролираните човечки 

физиолошки студии покажаа јасен, но само мал ефект на самиот кофеин врз интестиналната 

апсорпција на калциум, додека нема ефект на вкупната 24ч. уринарна екскреција на 

калциум. 

Епидемиолошките истражувања кои покажуваат негативен ефект на кофеинот, може 

да се објасни во дел од инверзната врска помеѓу потрошувачката на млеко и пијалаци кои 

содржат кофеин. Низок внес на калциум е јасно поврзан со скелетната кршливост, а 

веројатноста дека високиот внес на кофеин е често маркер за низок внес на калциум.  

Но сепак не постојат силни докази дека кофеинот има преголемо штетно влијание 

врз метаболизмот на коските (Heaney, 2002). 
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1. Формулација на предметот на истражување 

Имајќи во предвид дека во Република Македонија не постојат истражувања за влијанието 

на исхраната и начинот на живот, врз појавата на остеопороза кај женската популација, овој 

труд претставува иницијален научен и аналитички придонес токму кон истражување на 

оваа комплексна меѓусебна поврзаност. 

Предмет на истражување во трудот е анализа на нутрицијата во етиологијата на 

остеопорозата кај женската популација во Република Македонија. 

 Научниот интерес е насочен во правец на утврдување на влијанието на одредени 

нутритиенти врз појавата на остеопороза, односно да се утврди дали постои одредена 

корелација помеѓу интензитетот на употреба на одредени нутритиенти и остеопорозата. 

Исто така, истражувањето е насочено и кон проучување на тоа дали начинот на живот и 

одредени лични и семејни состојби се поврзани со појавата на остеопороза.   

Преку анализа на податоците собрани во текот на истражувањето се отвора можност 

за давање на мислење и предлози за тоа како позитивно да се влијае во насока на 

обезбедување подобра превенција од остеопороза кај женската популација, како и 

подобрување на здравствената состојба на лицата кои веќе имаат остеопороза. 

Што значи дека освен утврдување на моменталната состојба, целта на истражувањето е 

да ги утврди препораките за подобро превенирање и справување со појавата на остеопороза 

кај женската популација во Република Македонија. Притоа, земајќи ги во предвид 

домашните и меѓународните сознанија, информации, податоци, предлози, стратегии и 

добри практики.  

 

 

 

 

 

I. Методолошка рамка на истражувањето 
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2. Цели и задачи на истражувањето 

         2.1 Научна цел и задача на истражувањето 

Истражувањето има за цел да утврди дали нутрицијата влијае врз етиологијата на 

остеопорозата кај женската популација.  

Исто така, истражувањето има за цел да го проучи влијанието и на: возраста, 

работниот статус, членови со историја на фрактури, практикувањето на физичка активност 

и изложеноста на сонце. 

Врз основа на поставената цел, истражувањето има за задача да утврди дали со 

подобрување на начинот на исхрана се: 

· намалува процентот на лица со остеопороза, односно може да се влијае превентивно 

врз оваа појава; 

· се подобрува нивото на коскена минерална густина кај лицата кои веќе имаат 

остеопороза. 

Научната задача и цел на истражувањето е врз основа на релевантни и проверливи 

податоци и информации да се проучи влијанието на нутрицијата врз појавата на 

остеопороза кај женската популација. 

 

          2.2  Практична цел на истражувањето 

Резултатите од истражувањето ќе овозможат да се утврди влијанието на нутрицијата врз 

етиопатогенезата на остеопорозата кај женската популација, како резултат на што ќе може 

да се дадат конкретни совети и предлози за подобрување на начинот на исхрана. Исто така, 

врз основа на добиените резултати ќе може да се креираат предлози и насоки за тоа во кој 

правец треба да се движат активностите на индивидуално и колективно ниво со цел 

подигнување на нивото на превенција, но и подобрување на здравствената состојба кај 

лицата кои веќе имаат остеопороза. 

Добиените резултати можат да бидат искористени како поттик сите релевантни субјекти 

да дадат свој придонес во создавање позитивни промени во начинот на исхрана, но и на 

целокупниот начин на живот, не само кај женската популација туку општо кај целото 

население.  
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3. Дефинирање на основните поими на истражувањето 

Врз основа на поставениот предмет, цели и задачи на истражувањето, неопходно е да се 

направи и дефинирање на поимите за кои сметаме дека се клучни во овој научен труд. 

Нутриција: претставува наука која што ја изучува исхраната - нутритиентите потребни 

за правилен раст и развој, одржување на човековото здравје и општата благосостојба на 

организмот. Таа е интердисциплинарна наука бидејќи е во постојана поврзаност со 

медицината, психологијата, биохемијата и прехранбената технологија.  

Во последно време го добива заслуженото внимание и на подрачјето на медицината, со 

оглед на врската помеѓу исхраната и болестите и самото здравје на човекот.  

Болестите кои се поврзуваат со неизбалансирана исхрана, со зголемен внес на 

нутритиенти, се водечки причини за смрт во развиените земји ширум светот. Од нив може 

да се истакнат кардиоваскуларните, цереброваскуларните болести, хипертонија, 

хипертензија, дебелина, дијабетес како и малигните болести. Исто така, нутритивниот 

фактор се поврзува со остеопорозата, со болестите на дигестивниот систем и со некои 

видови на артритис.  

Има се поголем број на докази дека со помош на диетотерапија може да се влијае на 

текот и на самиот исход на многу болести, додека кај поединечни метаболни заболувања 

промените и интервенциите во исхраната се единствениот начин на лекување.  

Во ова истражување нутрицијата ќе биде истражувана од аспект на интензитетот на 

консумирање на одреден вид на храна за кои претпоставуваме дека имаат одредено влијание 

врз етиологијата на остеопорозата. Целта е со научни методи да се испита нивната 

меѓусебна поврзаност. 

Остеопороза: претставува прогресивна скелетна болест, нарушувајќи ја 

микроанатомијата на коската проследена со намалена коскена маса и густина. Паралелно 

со ова, постепено се губат коскените минерали и коскениот матрикс. При оваа редукција на 

коскените ткива, доаѓа до намалена механичка отпорност на коската со што настанува 

преголема фрагилност на коските до крајна состојба - фрактура. 

Остеодензитометрија: претставува стандардизирана метода за дијагностика на 

остеопороза т.е. за мерење на густина на коски.  

Со остеодензитометарот или уште се нарекува ДЕКСА (DEXA – Dual Energy  X-ray 

Absorptiometry), прецизно се мери нивото на коскената густина, со што може да се открие 
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остеопорозата во најраните фази и да се превенира соодветно. Се одредува и ризикот од 

фрактури кај пациентот, со што понатаму се следи и ефектот од применетата терапија.  

При оваа неинвазивна дијагностичка метода, не се потребни претходни припреми на 

пациентот, прегледот е безболен и едноставен, трае околу 15 мин. 

Иако при оваа дијагностичка процедура се користат X-зраци, озрачувањето на 

пациентот е минимално, дури 150 пати помало од озрачувањето при рендгенграфско 

снимање на белите дробови. 

Прецизноста на апаратот е многу голема. Самиот апарат содржи дел кој се движи, така 

да пациентот не мора да ја менува својата положба, што е многу важно за пациентите со 

голем степен на инвалидитет или со постоечки фрактури. Мерењето се врши на слабинските 

`рбетни прешлени и колкот или на двата колка. 

Резултатите од остеодензитометријата се искажуваат преку g/cm2 и преку t-score. 

Т-збирот (понатаму во истражувањето t-score), врз основа на кој се поставува 

дензитометриската дијагноза на остеопорозата, претставува отстапување на измерената 

вредност на BMD g/cm2 (bone mineral density – минерална коскена густина) од средната 

коскена густина на младите, здрави лица од ист пол (средна вредност на BMD на 30 

годишник). Т-score се изразува во стандардни девијации (СД). Стандардна девијација (СД) 

-1 значи губиток на коскена маса за 10%.  

Нормален наод на Т-score е од 1 до -1. Вредности на Т- score од -1 до -2.5 укажуваат на 

присутна остеопенија или намалена коскена густина, вредности на Т- score од -2.5 и повеќе 

укажуваат на присутна остеопороза, додека над -3.5  до – 5.0 СД укажуваат на тешка форма 

на остеопороза која лесно доведува до фрактура.  

BMD е најважен фактор за проценка на ризикот од фрактура (намалување на BMD е 

сигурен и независен фактор на ризик за фрактура), за селектирање на лицата кои треба да 

се лекуваат, како и за проценка на терапискиот ефект. 
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4. Хипотези на истражувањето 

Општа хипотеза: нутрицијата влијае врз етиопатогенезата на остеопорозата кај женската 

популација. 

Врз основа на општата хипотеза во истражувањето се поставени следните посебни 

хипотези:  

· Возраста влијае врз појавата на остеопороза; 

· Работниот статус влијае врз појавата на остеопороза; 

· Постоењето на членови во семејството влијае врз појавата на остеопороза; 

· Телесна висина влијае врз појавата на остеопороза; 

· Телесна тежина влијае врз појавата на остеопороза; 

· Возраст на започнување на менопауза влијае врз појавата на остеопороза; 

· Интензитет на практикување физичка активност влијае врз појавата на остеопороза; 

· Изложеност на сонце влијае врз појавата на остеопороза; 

· Интензитет на консумирање кофеински напитоци влијае врз појавата на 

остеопороза; 

· Интензитет на консумирање млеко и млечни производи влијае врз појавата на 

остеопороза; 

· Интензитет на консумирање говедско и свинско месо влијае врз појавата на 

остеопороза; 

· Интензитет на консумирање свежо овошје влијае врз појавата на остеопороза; 

· Интензитет на консумирање јаткасто овошје влијае врз појавата на остеопороза; 

· Интензитет на консумирање лиснат зеленчук влијае врз појавата на остеопороза; 

· Интензитет на консумирање храна која е со висока количина на сол влијае врз 

појавата на остеопороза; 
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Поединечни хипотези:  

· Со зголемување на возраста се намалува нивото на коскена минерална густина; 

· Испитаниците кои не се вработени имаат полоши резултати на мерењето на коскена 

минерална густина во споредба со испитаниците кои се вработени; 

· Нивото на коскена минерална густина има полоша вредност кај испитаниците кои 

во своите семејства имаат членови со историја на фрактури во споредба со 

испитаниците кои во своите семејство немаат членови со историја на фрактури; 

· Испитаниците со помала телесна висина имаат полоши резултати на мерењето на 

коскена минерална густина во споредба со испитаниците кои имаат поголема 

телесна висина; 

· Испитаниците со помала телесна тежина имаат полоши резултати на мерењето на 

нивото на коскена минерална густина во споредба со испитаниците кои имаат 

поголема телесна тежина; 

· Со намалување на возраста на започнување на менопауза се намалува коскена 

минерална густина; 

· Со зголемување на физичка активност се подобрува нивото на коскена минерална 

густина; 

· Со намалување на интензитетот на изложеност на сонце се намалува нивото на 

коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање кофеински напитоци се намалува 

нивото на коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање млеко и млечни производи се 

подобрува нивото на коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање говедско и свинско месо се 

влошува нивото на коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање свежо овошје се подобрува нивото 

на коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање јаткасто овошје се подобрува 

нивото на коскена минерална густина; 

· Со зголемување на интензитетот на консумирање лиснат зеленчук се подобрува 

нивото на коскена минерална густина; 
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· Со зголемување на интензитетот на консумирање храна која е со висока количина на 

сол се намалува нивото на коскена минерална густина; 

 

5. Варијабли на истражувањето 

Истражувањето има за цел да утврди дали и колку нутрицијата влијае врз етиопатогенезата 

на остеопорозата кај женската популација. 

Поаѓајќи од оваа цел на истражувањето поставени се една зависна и една независна 

варијабла.  

Како независна варијабла, односно варијабла која влијае врз зависната варијабла е 

начинот на исхрана, односно нутрицијата кај испитаниците.  

Додека пак зависна варијабла во истражувањето е нивото на остеопороза т.е. нивото на 

коскена минерална густина. Зависната варијабла се состои од следните индикатори:  

· Ниво на коскена минерална густина, изразена во g/cm2 

· Ниво на коскена минерална густина (t-score): во рамките на овој индикатор постојат 

четири подиндикатори – нормално ниво, остеопенија, остеопороза и тешка форма на 

остеопороза;  

Разграничувањето на појавата на нејзините составни делови т.е.. на единиците од кои 

истата се состои е направено со цел истата да може научно да се измери, односно проучи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6. Организација на истражувањето 

6.1. Пристап и вид на истражувањето 

 

Имајќи ја во предвид природата на истражувачкиот проблем која бара расветлување на 

одредени аспекти кои не можат лесно да се квантифицираат се наметна потребата во 

истражувањето да се користи комбинирана квалитативно - квантитативна методологија.  

Како резултат на што употребена е комбинација од повеќе методолошки приоди, стратегии 

на истражување, техники на собирање и обработка на податоците, но и методолошки 

постапки во анализа и интерпретација на резултатите, односно користен е методот на 

триангулација. 

Квантитативниот приод во истражувањето е употребен при формулација на хипотезите, 

конструкциите на варијаблите и анализата на односите помеѓу варијаблите.  

Со цел собирање систематски и поверливи податоци, потребни за исполнување на целта 

на истражувањето, употребена е техниката интервјуирање со користење на инструментот 

прашалник. 

Како резултат на фактот дека со истражувањето се проучува проблем кој на нашите 

простори не е доволно истражуван, се наметна потребата за користење и на експлоративен 

пристап во истражувањето.  

Овој пристап е употребен и со цел попрецизно формулирање прашањата, како и 

отворање на одредени прашања на кои ќе можат да одговорат некои идни истражувања. 

Во однос на опишување и анализирање на податоците кои се однесуваат на одделни 

индикатори во истражувањето користен е дескриптивниот метод. 

Бидејќи проблемот на истражување дава можност и за анализа на она што е потребно да 

се направи во иднина во делот на превенција на појавата на остеопороза кај женската 

популација, истражувањето спаѓа во групата на истражувања со дијагностичко-

прогностички карактер со кои се утврдува насоката за развој на појавите врз основа на 

постоечката состојба. 
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6.2.Техники и инструменти за собирање на податоци 

Имајќи во предвид дека целта на истражувањето е да се истражи влијанието на нутрицијата 

врз етиологијата на остеопорозата кај женската популација во Република Македонија, за 

потребите на истражувањето користени се официјалните резултати за нивото на коскена 

минерална густина што испитаниците ги добиваат при преглед со метод на дензитометрија. 

Со цел поврзување на резултатите од мерењето на коскената минерална густина со 

начинот на исхрана и животните навики на испитаниците, конструиран е анкетен 

прашалник, на кој секој испитаник одговараше после извршениот медицински преглед. 

Одговорите на прашалникот се реализирани преку непосреден контакт помеѓу испитаникот 

и истражувачот, што претставува поголема гаранција дека ќе бидат собрани сите потребни 

податоци од сите испитаници. 

 

7. Примерок на истражувањето 

Имајќи во предвид дека во истражувањето се проучува појавата на остеопороза, 

истражувањето е спроведено ЈЗУ Борка Талески – Прилеп. Фазата на собирање на податоци 

е реализирана во периодот од почетокот на месец декември 2015 година до крајот на месец 

март 2016 година. 

Врз основа на предметот, целите и задачите, но и со цел добивање соодветни и потполни 

податоци со истражувањето се опфатени вкупно 210 испитаници кои во наведениот 

временски период извршија медицински преглед преку методот на остеодезитометрија во 

наведената здравствена установа. Треба да се напомене дека во истражувањето се вклучени 

сите пациентки кои имаат извршено медицински преглед во овој период. 

 

8. Текот на истражувањето 

Првично, односно пред започнување на фазата на собирање на информации и податоци 

беше контактиран директорот на здравствената установа со цел да се обезбеди дозвола за 

реализација на истражувањето. Откако беше добиена соодветната дозвола остварена беше 

средба и со медицинскиот персонал кој го врши прегледот на дензитометрија, со цел 

договарање на сите детали околу начинот и текот на спроведување на истражувањето. 
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Теренската реализација на истражувањето се реализира на тој начин што авторот на овој 

научен труд лично ги собираше податоците од испитаниците, односно тој во наведениот 

период секојдневно ја посетуваше здравствената установа, ги собираше резултатите од 

прегледот на секој одделен пациент (со претходно добиена согласност од пациентот) и ги 

интервјуираше пациентите. Треба да се напомене дека во текот на истражувањето во целост 

се почитувани одредбите од Законот за заштита на лични податоци (Сл. Весник на Р.M бр.) 

и собирани се податоци и информации исклучиво за научни цели.  

Со помош на претходно подготвените техники собрани се медицинските информации и 

анкетирани се сите пациенти кои во наведената здравствена установа извршија медицински 

преглед за утврдување на нивото на коскена минерална густина. Во текот на истражувањето 

сите пациенти покажаа подготвеност за учество во истражувањето, давање на информации 

за резултатите од медицинскиот преглед и одговарање на прашањата од анкетниот 

прашалниот. 

 

9. Средување и обработка на податоците 

По завршување на фазата на теренско собирање на податоците следеше нивна обработка и 

анализа. Во текот на овие две фази направена е содржинска и логичка контрола на 

пополнетите прашалници, затварање на отворените прашања, изработка на кодекс на 

прашањата, вкрстување на прашањата во прашалникот и изготвување на нацрт план за 

табелите и графиконите врз чија основа се внесуваат и статистички обработуваат 

податоците.  

Податоците добиени во текот на истражувањето се прикажани во графикони и 

статистички табели врз основа на различните белези на статистичките единици. 

Во текот на обработката на добиените податоци користени се двата вида на изразување 

на вредностите на коскена минерална густина, т.е. преку g/cm2 и t-score, статистичка 

анализа и графички приказ.  

Анализата на податоците изведена е во статистичка програма Statistica 7.1 for Windows 

и SPSS Statistics 17.0 

Применети се следните методи: 

1. Во анализата на сериите со атрибутивни белези (работен однос, членови од фамилија со 

историја на фрактури, КMG според T-score) одредувани се проценти на структура (%); 
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2. Кај сериите со нумерички белези / возраст, телесна висина, телесна тежина, индекс на 

телесна маса (БМИ), почеток на менопауза / изработена е Descriptive Statistics (Mean; 

Std.Deviation;±95,00%CI; Minimum; Maximum); 

 

2.1  Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogorov-Smirnov test; Lilliefors test; 

Shapiro-Wilks test (p); 

 

2.2 Корелацијата помеѓу коскената минерална густина (КMG) како зависна појава и 

возраста, телесната висина, телесната тежина, индексот на телесна маса (БМИ), почеток 

на менопауза, изложеност на сонце, консумација на храна со висока количина на сол 

како независни појави испитување со Pearson-ов коефициент на линеарна регресија (r) 

и Spearman-ов коефициент на ранг корелација (R); 

 

2.3 Односот помеѓу коскената минерална густина (КMG) како зависна појава и Работен 

однос & Членови од фамилија со историја на фрактури; нормално ниво на КMG & 

остеопенија & остеопороза & тешка форма на остеопороза според Т-score; Возраст (40-49 г. 

& 50-59 г. & 60-69 г. & > од 69 г.; Телесна висина (1,40-1,49 m & 1,50-1,59 m & 1,60-1,69m); 

Телесна тежина (50-59 kg & 60-69 kg & 70-79 kg & 80 и > kg); Почеток на менопауза (30-39 

г.  &40-49 г.  & 50-59 г. ); Интензитет на физичка активност (секојдневно & 3-5 пати неделно 

& 1-2 пати неделно & не практикува); Интензитет на консумација на кофеински пијалаци; 

Интензитет на консумација на млеко и млечни производи; Интензитет на консумација на 

говедско и свинско месо; Интензитет на консумација на свежо овошје; Интензитет на 

консумација на јаткасто овошје; Интензитет на консумација на лиснат зеленчук, како 

независни појави испитуван е со Multiple Regression (R). 

 

Сигнификантноста е одредувана за p<0,05.  

Податоците се табеларно и графички прикажани. 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

Податоците добиени со истражувањето, со примена на техниките опишани во 

методолошкиот дел од трудот, соодветно се обработени и во продолжение ќе бидат 

графички и табеларно прикажани. Исто така, податоците ќе бидат анализирани и 

интерпретирани со цел тестирање на поставените хипотези во истражувањето. 

 

1. Дескрипција 

Во истражувањето се вклучени 210 испитаници од женски пол. На табела 2 и графикон 2 

прикажана е дескриптивна статистика на возраста, телесната висина, телесната тежина, 

индексот на телесна маса (БМИ) и почеток на менопауза. 

Табела 2. Анализирани параметри 

Параметри N Просек 
Конфиденс 

-95,00% 

Конфиденс 

+95,00% 
Минимум Максимум Стд.Дев. 

Возраст 210 65,19 63,67 66,70 41 86 11,11 

Телесна 

висина 
210 1,53 1,52 1,54 1,42 1,69 0,08 

Телесна 

тежина 
210 68,95 67,49 70,42 53 111 10,77 

БМИ 210 29,27 28,75 29,80 20,20 46,80 3,87 

Почеток на 

менопауза 
210 44,43 43,88 44,98 36 56 4,03 

II. Резултати и дискусија од истражувањето 
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Дескриптивна статистика / анализирани параметри
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Графикон 2  - Дескриптивна статистика на анализираните параметри 

 

Возраста на жените варира во интервалот 65,19±11,11 години; ±КИ:63,67-66,70; 

минималната возраст изнесува 41 година, а максималната возраст изнесува 86 години. 

Телесната висина варира во интервалот 1,53±0,08 метри; ±КИ:1,52-1,54; 

минималната висина изнесува 1,42 метри, додека максималната висина изнесува 1,69 метри. 

Телесната тежина варира во интервалот 68,95±10,77 килограми; ±КИ:67, 49-70,42; 

минималната тежина изнесува 53 килограми, а максималната тежина изнесува 111 

килограми. 

Вредноста на индексот на телесна маса (БМИ) варира во интервалот 29,27±3,87  

kg/m2; ±КИ:28,75-29,80; минималната вредност изнесува 20,20 kg/m2, а максималната 

вредност изнесува 46,80 kg/m2.  

Почетокот на менопаузата варира во интервалот 44,43±4,03 години; ±КИ:43,88-

44,98; минималната возраст изнесува 36 години, а максималната возраст изнесува 56 

години. 

 



71 

 

1.1 Вкупен број на испитаници и процентуална дистрибуција според возраст 

Од вкупно 210 испитаници кои се опфатени со истражувањето најмал процент се на возраст 

од 40 до 49 години, само 5,7%. Поголем е процентот на испитаници на возраст од 60 до 69 

години, тие во вкупниот број учествуваат со 23,8%. Исто така, има и испитаници на возраст 

од 50 до 59 години, тие во вкупниот број учествуваат со 29,5%. Додека најголем е процентот 

на испитаници на возраст од над 69 години, нивното учество во вкупниот број изнесува 

41%.  

Графикон 3 – Вкупен број на испитаници 

 

1.2 Работен статус 

Имајќи во предвид дека работниот статус влијае врз начинот и квалитетот на живот, во 

истражувањето е испитана и поврзаноста на работниот статус врз појавата на остеопороза 

кај женската популација. 

Табела 3. Ниво на t-score во однос на работен статус  

 
 

Работен 

статус 
 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 

 
 

ВКУПНО 

Вработен 17 27,2% 22 36,4% 11 18,2% 11 18,2% 61 100% 
Невработен 28 18,7% 56 37,5% 38 24% 27 19,8% 149 100% 

 

Од анализата на податоците во табела бр. 3 може да се виде дека 27,2% од 

испитаниците кои се вработени  имаат нормално ниво на коскена минерална густина, што 

5,7%

29,5%

23,8%

41%

40-49 г.

50-59 г.

60-69 г.

над 69 г.



72 

 

значи дека 72,8% имаат намалено ниво. Кај испитаниците кои се невработени 18,7% имаат 

нормално ниво, додека 81,3% имаат намалено ниво. Овие податоци покажуваат дека постои 

разлика во процентот на испитаници кои имаат намалена коскена минерална густина во 

зависност од нивниот работен статус, при што кај вработените испитаници процентот е 

помал за 8,5% во споредба со оние кои што се невработени. 

Во табела 3.1 прикажан е работниот статус на испитаниците. 

 

Табела 3.1. Работен однос 

Од вкупно 210 жени 149 (70,95%) не биле во работен однос а 61 (29,05%) биле вработени. 

 

1.3 Дали во семејство има членови со историја на фрактури 

 

Со цел да се испита мултифакторијалната етиологија на појавата на остеопороза, во 

истражувањето се собрани податоци за тоа дали во семејството на испитаникот има членови 

со историја на фрактури, бидејќи се смета дека инциденцата на појава на остеопороза е 

поголема кај оние пациентки кои имаат фамилијарна историја на фрактури. 

 

Табела 4. Ниво на КMG во однос на членови на семејството со историја на фрактури 

Дали во 
семејство 

има 

членови со 

историја на 

фрактури 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 
ВКУПНО 

Да 8 10% 43 52,6% 15 18,7% 15 18,7% 82 100% 
Не 37 29,5% 35 26,7% 34 26% 23 17,8% 128 100% 

 

Работен однос Број Кумулативно бр. % Кумулативно % 

Не 149 149 70,95 70,95 

Да 61 210 29,05 100,00 

Missing 0 210 0,00 100,00 
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Од податоците прикажани во табела бр.4 може да се види дека кај испитаниците кои 

во своите семејства имаат членови со историја на фрактури, 90% од испитаниците имаат 

одредено намалување на коскената минерална густина. За разлика од нив, 70,5% од 

испитаниците кои во своите семејства немаат членови со историја на фрактури имаат 

намалување на коскената минерална густина. 

 

Табела 4.1 Членови од фамилија со историја на фрактури 

 

Во фамилијата на 128 (60,95%) жени, регистрирани се членови со историја на 

фрактури, додека во фамилијата на 82 (39,05%) жени немало членови со историја на 

фрактури. 

 

1.4 Коскена минерална густина 

Коскената минерална густина е основен параметар преку кој се изразува степенот на 

остеопороза кај пациентките. Во табела 5 е прикажан просекот на КMG, како и минималната 

и максималната КMG која е измерена кај испитаничките. 

Табела 5. Коскена минерална густина 

 

 

Членови од фамилија  

со историја на фрактури 
Број Кумулативно Број % Кумулативно % 

Нема 82 82 39,05 39,05 

Има 128 210 60,95 100,00 

КMG N Просек 
Конфиденс  

-95,00% 

Конфиденс  

+95,00% 
Минимум Максимум Стд.Дев. 

g/cm2 210 0,93 0,90 0,94 0,64 1,30 0,17 
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Коскена минерална густина

 Mean = 0,926
 Mean±SD 

= (0,7545, 1,0976)
 Mean±1,96*SD 

= (0,5898, 1,2623)
КМГ  

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

g/cm2

 

Графикон 4 - КMG 

Кај 210 жени вклучени во истражувањето, нивото на коскена минерална густина 

варира во интервалот 0,93±0,17 g/cm2; ±КИ:0,90-0,94; минималната коскена минерална 

густина изнесува 0,64 g/cm2, а максималната коскена минерална густина изнесува 1,30 

g/cm2. 

На табела 5.1 и графикон 4 прикажан е бројот како апсолутна вредност и процент, 

на пациентките според нивните резултати на коскената минерална густина. 

Табела 5.1. Коскена минерална густина според Т-score 

 

Коскена минерална густина / Т-score Број Кумулативно број % Кумулативно % 

Нормално ниво 45 45 21,43 21,43 

Остеопенија 78 123 37,14 58,57 

Остеопороза 49 172 23,33 81,90 

Тешка форма на остеопороза 38 210 18,10 100,00 
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  Графикон 5 – Број на пациенти според степен на остеопороза  

Од вкупно 210 жени, 45 (21,43%) имале нормално ниво на коскена минерална 

густина (од 1 до -1 СД), 78 (37,14%) од испитаниците имале остеопенија или намалена 

коскена минерална густина (од -1 до -2.5 СД), 49 (23,33%) од пациентките имале 

остеопороза (од -2.5 до -3.5 СД), додека 38 (18,10%) жени имале тешка форма на 

остеопороза (од -3.5 до -5 СД).  

 

2. Коскена минерална густина / Анализирани параметри 1  

2.1 Коскена минерална густина & Возраст 

 

Возраста претставува еден од ризик факторите за појава на одредени заболувања кај луѓето. 

Од тие причини во истражувањето е испитана врската помеѓу возраста и остеопорозата, 

поточно поврзаноста на нивото на КMG со возраста на испитаниците. 

Испитаниот однос помеѓу коскената минерална густина на жените како зависна 

појава и нивната возраст како независна појава прикажана е на графикон 6 и графикон 6.1 

0

50

100

Нормално ниво Остеопенија Остеопороза Тешка форма на 

Остеопороза

45

78
49 38

БРОЈ НА ПАЦИЕНТКИ СПОРЕД СТЕПЕН НА 

ОСТЕОПОРОЗА
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Возраст  vs. КМГ  

КМГ  g/cm2 = 1,1437 - ,0033  * Возраст

Correlation: r = -0,22(p<0,05)
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Графикон 6 – Возраст vs. КMG 

Возраст & КМГ  g/cm2  /  Spearman R=-0,17(p<0,05)
                                   

КМГ  g/cm2

Возраст

 

Графикон 6.1 – Возраст и КMG 
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За r =-0,22 (p<0,05) во испитаниот однос утврдена е умерено слаба значајна 

негативна корелација. Имено, со покачувањето на возраста за единечна вредност (1 година) 

коскената минерална густина значајно се намалува за 0,003 g/cm2.  

Испитаниот однос за Spearman Rank R=-0,17(p<0,05) укажува на умерено слаба 

значајна негативна корелација, односно порастот на возраста на жените пратен е со 

значајно намалување на коскената минерална густина.  

 

2.2 Коскена минерална густина & Телесна висина 

Во истражувањето е испитувана и поврзаноста на телесна висина врз појавата на 

остеопороза, бидејќи утврдено е дека релативната густина на коскената маса е важна во 

однос на величината на скелетот. 

Испитаниот однос помеѓу коскената минерална густина на жените како зависна 

појава и нивната телесна висина како независна појава прикажана е на графикон 7 и 

графикон 7.1. 

Телесна висина vs. КМГ  g/cm2 

КМГ  g/cm2 = -1,539 + 1,6065 * Телесна висина

Correlation: r = 0,73(p<0,05)
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Графикон 7 – ТВ vs. КMG 
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Телесна висина & КМГ  g/cm2    /    Spearman R=0,71(p<0,05)
 

КМГ  g/cm2

Телесна висина

 

Графикон 7.1 – ТВ vs. КMG 

За r=0,73 (p<0,05) во испитаниот однос утврдена е јака значајна позитивна корелација. 

Имено, со покачувањето на телесната висина за единечна вредност (1 сантиметар), 

коскената минерална густина значајно се зголемува за 1,607 g/cm2.  

Испитаниот однос за Spearman Rank R=0,71(p<0,05) укажува на јака значајна 

позитивна корелација, односно порастот на телесната висина на жените пратен е со 

значаен пораст на коскената минерална густина.  

 

2.3 Коскена минерална густина & Телесна тежина (ТТ) 

Се смета дека поголемата телесна тежина и одреден степен на обезитост се фактори кои 

допринесуваат кон зачувување на нормалните вредности на коскена маса кај здравата 

популација.  

Испитаниот однос помеѓу коскената минерална густина на жените како зависна 

појава и нивната телесна тежина како независна појава прикажана е на  графикон 8 и 

графикон 8.1. 
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Телесна тежина vs. КМГ  g/cm2 

КМГ  g/cm2 = ,66128 + ,00384 * Телесна тежина

Correlation: r = 0,24(p<0,05)
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Графикон 8 -  ТТ vs. КMG 

Телесна тежина & КМГ g/cm2  / Spearman R=0,23(p<0,05)

КМГ  g/cm2

Телесна тежина

 

Графикон 8.1 - ТТ vs. КMG 

За r=0,24 (p<0,05) во испитаниот однос утврдена е умерено слаба значајна позитивна 

корелација. Имено, со покачувањето на телесната тежина за единечна вредност (1 килограм) 

коскената минерална густина значајно се зголемува за 0,004 g/cm2.  
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Испитаниот однос за Spearman Rank R=0,23 (p<0,05) укажува на умерено слаба 

значајна позитивна корелација, односно порастот на телесната висина на жените 

пратен е со значаен пораст на коскената минерална густина.  

 

2.4 Коскена минерална густина & Индекс на телесна маса (ИТМ) 

Жените со помал индекс на телесна маса се на поголем ризик од појавување на остеопороза. 

При вкрстена секционална студија на ИТМ со КMG на жени на возраст од 50 – 84 години, 

резултатите прикажале дека постои сигнификантна негативна корелација на ИТМ со КMG 

за (p <0,0001) (Asomaning et al., 2006) 

Испитаниот однос помеѓу коскената минерална густина на жените како зависна 

појава и индексот на телесна маса (БМИ) како независна појава прикажана е на графикон 9 

и графикон 9.1. 

БМИ vs. КМГ  g/cm2 

КМГ  g/cm2 = 1,2702 - ,0118  * БМИ

Correlation: r = -0,27(p<0,05)
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Графикон 9 – БМИ vs. КMG 
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БМИ & КМГ g/cm2  / Spearman R=-0,22(p<0,05)

КМГ  g/cm2

БМИ

 

Графикон 9.1 – БМИ vs. КMG 

За r=-0,27 (p<0,05) во испитаниот однос утврдена е умерено јака значајна негативна 

корелација. Имено, со покачувањето на индексот на телесна маса (БМИ) за единечна 

вредност (1 kg/m2) коскената минерална густина значајно се намалува за 0,01 g/cm2.  

Испитаниот однос за Spearman Rank R=-0,22(p<0,05) укажува на умерено јака 

значајна негативна корелација, односно порастот на индексот на телесна маса (БМИ)  на 

жените пратен е со значајно намалување на коскената минерална густина. 
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2.5 Коскена минерална густина / Работен однос & Членови од фамилија со историја 

на фрактури 

Резултатите прикажани на табела 6 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу КMG g/cm2 

како зависна појава и работен однос & членови од фамилија со историја на фрактури како 

независни појави. 

Табела 6. Коскена минерална густина / Работен однос & Членови од фамилија со историја на 

фрактури 

 

Во испитаниот однос за R=0,45 и p<0,001(p=0,000) утврдена е средно јака значајна 

корелација. 

На испитаниот однос поголемо влијание има “членови од фамилија со историја на 

фрактури” (Beta=-0,42), а послабо е влијанието на работниот однос на жените (Beta=0,15). 

Жените кои имаат членови од фамилија со историја на фрактури  просечно имаат 

0,15 g/cm2 (B=-0,15) помала  КMG во однос на жените кои немаат членови од фамилија со 

историја на фрактури, значајно за p<0,001 (p=0,000). 

Жените во работен однос просечно имаат 0,06 g/cm2 (B=0,06) поголема КMG во 

однос на жените кои не се во работен однос, значајно за p<0,05 (p=0,02). 

 

 

 

Работен однос /Членови од 

фам. со историја на 

фрактури 

Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   1,00 0,02 54,29 0,00 

Работен однос 0,15 0,06 0,06 0,02 2,36 0,02 

Членови -0,42 0,06 -0,15 0,02 -6,81 0,000 
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2.6 Коскена минерална густина / Нормално ниво на КMG & Остеопенија & Остеопороза 

& Тешка форма на остеопороза според Т-score 

Резултатите прикажани на табела 7 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу КMG g/cm2 

како зависна појава и нормално ниво на КMG & остеопенија & остеопороза & тешка форма 

на остеопороза според Т-score како независни појави. 

Табела 7. Коскена минерална густина / Нормално ниво на КMG & Остеопенија & Остеопороза & 

Тешка форма на остеопороза според Т-score 

Т-score Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   1,20 0,01 177,79 0,00 

Остеопенија -0,75 0,02 -0,26 0,01 -31,13 0,00 

Остеопороза -0,92 0,02 -0,37 0,01 -39,97 0,00 

Тешка форма на остеопороза -1,11 0,02 -0,49 0,01 -49,56 0,00 

 

Во испитаниот однос за R=0,97 и p<0,001(p=0,000) утврдена е изразито јака значајна 

корелација. Како референтна категорија земено е нормално ниво на КMG. 

На испитаниот однос најголемо влијание има тешката форма на остеопороза (Beta=-

1,11), потоа остеопороза (Beta=-0,92), додека најслабо е влијанието на остеопенијата (Beta=-

0,75). 

Жените со тешката форма на остеопороза просечно имаат 0,49 g/cm2 (B=-0,49) 

помала КMG во однос на жените со нормално ниво на КMG, значајно за p<0,01(p=0,00).  

Со остеопороза просечно имаат 0,37 g/cm2 (B=-0,37) помала КMG во однос на жените 

со  нормално ниво на КMG, значајно за p<0,01 (p=0,00).  

Додека пациентките со остеопенија просечно имаат 0,26 g/cm2 (B=-0,26) помала 

КMG во однос на жените со  нормално ниво на КMG, значајно за p<0,01(p=0,00). 
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3.Коскена минерална густина / Анализирани параметри 2 

3.1 Коскена минерална густина & Возраст (40-49 години & 50-59 години & 60-69 години 

& > од 69 години) 

Со зголемување на старосната година, морбидитетот и морталитетот од фрактури, како 

резултат на губење на коскената минерална густина, е во континуиран пораст. 

Истражувањето потврдува дека помеѓу КMG и возраста постои сигнификантна јака 

корелација (Ginaldi et al. 2005). 

Табела 8. Ниво на КMG во однос на возраст 

 

 

Возраст 
 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 

 
Вкупно 

40-49 6  50% / / 6 50% / / 12 100% 
50-59 21 32,8% 25 39% 8 12,5% 10 15,7% 64 100% 
60-69 9 16,4 % 22 40% 12 21,8% 12 21,8% 55 100% 

Над 69 9 11,4% 31 39,2% 23 29,1% 16 20,3% 79 100% 
 

Од добиените податоци во табела бр.8 може да се види дека од вкупниот број на 

испитаници кои се во групата на возраст од 40 до 49 години дури 50% имаат нормално ниво 

на КMG. Кај возрасната група 50-59 нормално ниво имаат 32,8% од испитаниците, во 

возрасната група 60-69 години 16,4%, додека кај испитаниците на возраст над 69 години 

само 11,4% имаат нормално ниво на КMG.  

Податоците покажуваат дека кај возрасната група од 40 до 49 години, 50% од испитаниците 

имаат одредено намалување на коскената минерална густина, додека кај возрасната група 

над 69 години нивниот број се зголемува на 88,6%. Анализираните податоци потврдуваат 

дека со зголемување на возраста се намалува процентот на испитаници кои имаат нормално 

ниво, а се зголемува процентот на оние кои имаат одредена форма на намалување на 

коскената минерална густина. 

Резултатите прикажани на табела 8.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и возраста (40-49 години & 50-59 години & 60-69  години 

& > од 69 години) како независни појави. 
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  Табела 8.1. Коскена минерална густина & Возраст (40-49 г. & 50-59 г. & 60-69 г. & > од 69 г.) 

Возраст Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   1,07 0,05 22,51 0,000 

50-59 години -0,37 0,14 -0,14 0,05 -2,69 0,008 

60-69 години -0,22 0,13 -0,09 0,05 -1,66 0,10 

> од 69 години -0,55 0,14 -0,19 0,05 -3,80 0,000 

 

Во испитаниот однос за R=0,31 и p<0,001(p=0,000) утврдена е умерено јака значајна 

корелација.  

Како референтна категорија земена е возраста од 40-49 години. На испитаниот однос 

најголемо влијание има возраста над 69 години (Beta=-0,55), потоа возраста од 50-59 години 

(Beta=-0,37), а најслабо е влијанието на возраста од 60-69 години (Beta=-0,22). 

Жените на возраст од над 69 години просечно имаат 0,19 g/cm2 (B=-0,19) помала 

КMG во однос на жените на возраст од 40-49 години, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Жените кои се на возраст од 50-59 години просечно имаат 0,14 g/cm2 (B=-0,14) 

помала КMG во однос на жените на возраст од 40-49 години, значајно за p<0,01(p=0,008). 

Жените кои спаѓаат во групата од 60-69 години просечно имаат 0,09 g/cm2 (B=-0,09) 

помала КMG во однос на жените на возраст од 40-49 години, незначајно за p>0,01(p=0,10). 

 

3.2 Коскена минерална густина & Телесна висина (1,40-1,49 метри & 1,50-1,59 метри &  

1,60-1,69  метри) 

Во групата на постменопаузалните жени со остеопороза, доминираат жени со помала 

телесна висина и тежина, но утврдено е дека редукцијата на коскената маса не зависи од 
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големината на скелетот, туку е важна релативната густина на коскената маса во односот на 

величината на скелетот (Heaney, 1993).   

Табела 9. Ниво на КMG во однос на телесна висина  

 
 

Телесна 

висина 
/метар 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 

 
Вкупно 

1,40-1,49 m 10 24,6% 12 28,8% 11 25,4% 9 21,2% 42 100% 
1,50-1,59 m 26 18,4% 56 39,7% 33 23,4% 26 18,5% 141 100% 
1,60-1,69 m 9 33,3% 10 37,3% 5 18,2% 3 11,2% 27 100% 

 

Анализата покажува дека најголема процентуална застапеност на намалување на 

нивото на коскена минерална густина има кај испитаниците кои се со висина помеѓу 140 и 

149 cm, додека најмала кај испитаниците со висина помеѓу 160 и 160 cm. Од овие податоци 

може да се види дека со зголемувањето на висината се намалува процентот на испитаници 

кои имаат намалување на коскената минерална густина. 

Резултатите прикажани на табела 9.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и телесна висина (1,40-1,49 m & 1,50-1,59 m &  1,60-1,69 m) 

како независни појави. 

Табела 9.1. Коскена минерална густина & Телесна висина (1,40-1,49 m & 1,50-1,59 m & 1,60-1,69  

m) 

Телесна висина Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,82 0,01 66,13 0,000 

1.50-1.59 метри 0,33 0,05 0,13 0,02 5,97 0,000 

1.60-1.69 метри 0,71 0,05 0,29 0,02 13,05 0,000 

 

Во испитаниот однос за R=0,67 и p<0,001(p=0,000) утврдена е многу јака значајна 

корелација. 
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Како референтна категорија земена е телесната висина од 1,40-1,49 m.  

На испитаниот однос, поголемо влијание има телесната висина од 1,60-1,69 m (Beta=0,71), 

а влијанието на телесната висина од 1,50-1,59 m (Beta=0,33) е послабо. 

Жените со телесната висина од 1,60-1,69 m просечно имаат 0,29 g/cm2 (B=0,29) 

поголема КMG во однос на жените со телесната висина од 1,40-1,49 m, значајно за 

p<0,001(p=0,000). 

Жените со телесната висина од 1,50-1,59 m просечно имаат 0,13 g/cm2 (B=0,13) 

поголема КMG во однос на жените со телесната висина од 1,40-1,49 m, значајно за 

p<0,001(p=0,000). 

 

3.3 Коскена минерална густина & Телесна тежина (50-59 килограми & 60-69 килограми 

& 70-79  килограми & 80 и > килограми) 

Постменопаузалните жени со пониска телесна тежина имаат помала коскена маса и побрз 

процес на ресорпција на коските, отколку постменопаузалните жени со повисока телесна 

тежина и поголема количина на адипозно ткиво (Heaney, 1993). 

Табела 10. Ниво на КMG во однос на телесна тежина 

Телесна 

тежина 
/килограм 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

40-49  /  / 6 100%  / 6 100% 
50-59 6 18,2% 3 9,1% 6 18,2% 18 54,5% 33 100% 
60-69 9 14,2% 18 28,6% 18 28,6% 18 28,6% 63 100% 
70-79 6 11,8% 39 76,4% 6 11,8% / / 51 100% 
80-89 6 22,2% 12 44,4% 7 25,9% 2 7,4% 27 100% 

Над 90 18 60% 6 20% 6 20% / / 30 100% 
 

Податоците за телесната тежина покажуваат дека 40% од испитаниците кои имаат 

повеќе од 90 килограми имаат одредено оштетување на коскената минерална густина.  

За разлика од нив кај испитаниците кои имаат помала телесна тежина нивниот процент се 

зголемува. При што, треба да се потенцира дека најголем процент лица со намалена коскена 
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минерална густина, односно 88,2% има кај испитаниците со телесна тежина помеѓу 70 и 79 

килограми, но најголем 76,4% дел од нив имаат остеопенија. 

Резултатите прикажани на табела 10.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и телесната тежина (50-59 килограми & 60-69 килограми & 

70-79  килограми & 80 и > килограми) како независни појави. 

Табела 10.1. Коскена минерална густина & Телесна тежина (50-59 килограми & 60-69 килограми & 

70-79  килограми & 80 и > килограми) 

Телесна тежина Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,90 0,03 35,00 0,000 

60-69 килограми -0,04 0,09 -0,02 0,03 -0,48 0,63 

70-79  килограми 0,13 0,09 0,05 0,04 1,55 0,12 

80 и > килограми 0,23 0,08 0,10 0,04 2,75 0,007 

 

Во испитаниот однос за R=0,26 и p<0,001(p=0,002) утврдена е умерено јака значајна 

корелација. 

Како референтна категорија земена е телесната тежина од 50-59 килограми.  

На испитаниот однос најголемо влијание има телесната тежина од 80 и повеќе килограми 

(Beta=0,23), потоа телесната тежина од 70-79 килограми (Beta=0,13), а најслабо е влијанието 

на телесната тежина од 60-69 килограми (Beta=-0,04). 

Жените со 80 и повеќе килограми просечно имаат 0,10 g/cm2 (B=0,10) поголема  

КMG во однос на жените од 50-59 килограми, значајно за p<0,01(p=0,007). 

Жените од 70-79 килограми просечно имаат 0,05 g/cm2 (B=0,05) поголема  КMG во 

однос на жените од 50-59 килограми, незначајно за p>0,05(p=0,12). 

Жените од 60-69 килограми просечно имаат 0,02 g/cm2 (B=-0,02) помала  КMG во 

однос на жените од 50-59 килограми, незначајно за p>0,05(p=0,63). 
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3.4 Коскена минерална густина & Почеток на менопауза (30-39 години & 40-49 години 

& 50-59  години) 

Морфолошките истражувања и мерења на одредени биохемиски маркери покажаа дека 

коскеното ремоделирање е забрзано во менопаузата, паралелно со зголемувањето на 

количината на маркерите на ресорпција и формација (Parfitt, еt al. 1995). 

Табела 11. Ниво на КMG во однос на возраст на започнување на менопауза 

 

Податоците во табела бр.11 покажуваат дека сите испитаници кај кои менопаузата е 

започната на возраст од 30 до 39 години имаат одредено намалување на коскената 

минерална густина, при што дури 50% од нив имаат тешка форма на остеопороза. Најмал 

процент кој развиле остеопороза и тешка форма на остеопороза со 37,4% има кај 

испитаниците кај кои менопаузата е започната на возраст од 50 и 59 години, додека кај 30 – 

39 години тој процент изнесува 75%. Од овие податоци може да се заклучи дека со 

намалување возраста на започнување на менопаузата се зголемува процентот на 

испитаници кои имаат намалување на нивото на коскена минерална густина. 

Резултатите прикажани на табела 11.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и почетокот на менопауза (30-39 години & 40-49 години & 

50-59  години) како независни појави. 

Табела 11.1. Коскена минерална густина & Почеток на менопауза (30-39 г. & 40-49 г. & 50-59 г.) 

Возраст на 

започнување 

на менопауза 
 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

30-39 / / 3 25% 3 25% 6 50% 12 100% 
40-49 19 19,2% 39 39,4% 28 28,2% 13 13,2% 99 100% 
50-59 26 26,2% 36 36,4% 18 18,2% 19 19,2% 99 100% 

Почеток на менопауза Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,92 0,04 20,70 0,000 

40-49 години 0,01 0,10 0,004 0,05 0,09 0,92 

50-59 години 0,02 0,10 0,008 0,06 0,15 0,88 
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Во испитаниот однос за R=0,01 и p>0,05(p=0,99) утврдена е изразито слаба 

незначајна корелација. 

Како референтна категорија земен е почетокот на менопауза од 30-39 години.  

На испитаниот однос поголемо влијание има почетокот на менопауза од 50-59 години 

(Beta=0,02), а послабо е влијанието на почетокот на менопауза од 40-49 години (Beta=0,01). 

Жените со почетокот на менопауза од 50-59 години просечно имаат 0,008 g/cm2 

(B=0,008) поголема КMG во однос на жените со почетокот на менопауза од 30-39 години, 

незначајно за p>0,05(p=0,88). 

Жените со почетокот на менопауза од 40-49 години просечно имаат 0,004 g/cm2 

(B=0,004) поголема КMG во однос на жените со почетокот на менопауза од 30-39 години, 

незначајно за p>0,05(p=0,92). 

 

3.5 Коскена минерална густина & Интензитет на физичка активност (секојдневно & 

3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) 

Во голем број на истражувања потврден е фактот дека физичката активност има позитивно 

влијание врз вкупната здравствена состојба на луѓето и влијае во насока на превенирање на 

голем број заболувања. Од тиe причини во истражувањето се собрани податоци за 

интензитетот на практикување на физичка активност кај испитаниците и нејзината 

поврзаност со појавата на остеопороза. 

 Резултатите од канадското истражување покажуваат дека секојдневната физичка 

активност резултира со позитивен ефект врз коскената минерална густина на колкот и 

вратот на фемурот (B = 0,006-0,008, p <0,05) (Muir et al., 2013). 
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Табела 12. Ниво на КMG во однос на интензитет на практикување физичка активност 

 

Од податоците во табела бр.12 може да се види дека 30% од оние што секојдневно 

практикуваат физичка активност имаат нормално ниво, што значи одредено ниво на 

оштетување на коскената минерална густина имаат 60%. Кај испитаниците кои не 

практикуваат физичка активност 18,4% имаат нормално ниво, додека 81,6% имаат одредено 

ниво на намалување на коскената минерална густина. 

Анализата на бројот на испитаници кои имаат остеопороза и тешка форма на 

остеопороза покажуваат дека оние кои секојдневно практикуваат физика активност вкупно 

37,3% од нив имаат еден од овие два вида на остеопороза. Кај испитаниците кои не 

практикуваат физичка активност вкупниот процент на испитаници кои имаат остеопороза 

и тешка форма на остеопороза изнесува 39,5%.  

Резултатите прикажани на табела 12.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитетот на физичка активност (секојдневно & 3-5 

пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни појави. 

 

 

 

 

 

 

Интензитет на 

практикување 

физичка 

активност 
 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

Секојдневно 13 30% 15 32,7% 11 24% 6 13,3% 45 100% 

3-5 пати во текот 

на една седмица 
3 23% 9 60% / / 3 17% 15 100% 

1-2 пати во текот 

на една седмица 
8 22,2% 6 16,7% 12 33,3% 10 27,8% 36 100% 

Не практикувам 21 18,4% 48 42,1% 26 22,8% 19 16,7% 114 100% 
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Табела 12.1. Коскена минерална густина & Интензитет на физичка активност (секојдневно & 3-5 

пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) 

Физичка активност Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,89 0,02 56,14 0,000 

Секојдневно 0,19 0,07 0,12 0,04 2,80 0,006 

3-5 пати неделно 0,22 0,07 0,10 0,03 3,19 0,002 

1-2 пати неделно 0,11 0,07 0,05 0,03 1,58 0,12 

 

Во испитаниот однос за R=0,26 и p<0,001(p=0,002) утврдена е умерено јака значајна 

корелација.  

Како референтна категорија земени се жените кои не практикувале физичка 

активност. На испитаниот однос најголемо влијание има физичката активност 3-5 пати 

неделно (Beta=0,22), потоа секојдневната физичка активност (Beta=0,19), додека најслабо е 

влијанието кај оние пациентки кои практикувале 1-2 пати неделно физичката активност 

(Beta=0,11). 

Жените со физичката активност 3-5 пати неделно просечно имаат 0,10 g/cm2 (B=0,10) 

поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат физичка активност, значајно за 

p<0,01 (p=0,002). 

Жените со секојдневна физичката активност просечно имаат 0,12 g/cm2 (B=0,12) 

поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат физичка активност, значајно за 

p<0,01(p=0,006). 

Жените со физичката активност 1-2 пати неделно просечно имаат 0,05 g/cm2 (B=0,05) 

поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат физичка активност, незначајно за 

p>0,05(p=0,12).  
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3.6 Коскена минерална густина & Изложеност на сонце 

При анализа на жените од Саудиска Арабија, 58% од нив имале пониска КMG, додека 21% 

од нив не се изложувале на сончева светлина и имале дефицит на витамин Д. Се докажала 

сигнификантно значајна корелација (p<0,05) меѓу изложеноста на сонце и КMG (Ооmmen 

and AlZahrani, 2013). 

Табела 13. Ниво на КMG во однос на интензитет на изложеност на сонце 

 

Од добиените податоци прикажани во табела бр.13 може да се види дека 26,5% од 

испитаниците кои често се изложуваат на сонце имаат нормално ниво, односно 73,5% имаат 

одредено намалување на нивото на коскена минерална густина. За разлика од нив 12,8% од 

испитаниците кои не се изложуваат често на сонце имаат нормално ниво, додека останатите 

87,2% имаат намалување на нивото на коскена минерална густина. 

Резултатите прикажани на табела 13.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

коскената минерална густина на пациентките како зависна појава, и изложеноста на сонце 

како независна појава. 

Табела 13.1. Коскена минерална густина & Изложеност на сонце 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,860 ,018  47,603 ,000 

Изложеност на сонце ,108 ,023 ,307 4,650 ,000 

a. Dependent Variable: КMG 

 

Дали често 

се 

изложувате 

на сонце 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 
Вкупно 

Да 35 26,5% 46 34,8% 29 22% 22 16,7% 132 100% 

Не 10 12,8% 32 41% 20 25,6% 16 20,6% 78 100% 
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За r=0,31 (p<0,05) во испитаниот однос, утврдена е умерено јака значајна позитивна 

корелација. Пациентките кои биле изложени на сонце просечно имаат 0,10 g/cm2 (B=0,11) 

поголема КMG во однос на жените кои не биле изложени на сонце, значајно за 

p<0,05(p=0,000). 

 

  4. Коскена минерална густина & Нутриција 

 4.1 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на кофеински пијалаци 

Кофеинот претставува метилксантин кој е присутен во одредени видови на чај, како и во 

кафето. Карактеристично е што кога се прима заедно со друга храна може да пречи во 

апсорпцијата на минералите, како на пример калциумот и железото, кои се важни фактори 

кај метаболизмот на коските (Hallström et al., 2006). 

При компарирање на поставените максимални (>330 mg/ден), и минимални (<200 

mg/ден) количества на внес на кофеин, високото количество на кафе значително го зголемил 

ризикот од фрактури (p<0,002), додека пиењето чај не е поврзано со ризик.  

На зголемен ризик од фрактури биле жените кои консумирале зголемено количество на 

кафе, а имале низок внес на калциум (Hallström et al., 2006). 

Табела 14. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање кофеински напитоци 

 

Во однос на консумирањето кофеински напитоци податоците од истражувањето 

покажуваат дека од оние што ги употребуваат секојдневно само 22,8% имаат нормално 

ниво, што значи дека 77,2% имаат одредено намалување на коскената минерална густина, 

додека тешка форма на остеопороза, дури 28,9%. Кај испитаниците што употребуваат од 1 

Интензитет на 

консумирање 

кофеински 

напитоци 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
 

Вкупно 
Секојдневно 26 22,8% 26 22,8% 29 25,4% 33 28,9% 114 100% 

3-5 пати 

неделно 
 /  / 5 100%  / 5 100% 

1-2 пати 

неделно 
14 19,1% 42 57,3% 13 17,8% 4 5,5% 73 100% 

Не консумирам 5 27,7% 10 55,5% 2 11,1% 1 5,5% 18 100% 
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до 2 пати во текот на неделата 19,1% имаат нормално ниво, односно 80,6% имаат 

намалување на коскената минерална густина, во најголем обем 57,3% на остеопенија. 

За разлика од нив, од вкупниот број на испитаници кои не консумираат кофеински 

напитоци 27,7% имаат нормално ниво, односно 72,3% имаат намалување на коскената 

минерална густина. Во однос на оваа група на испитаници карактеристично е што од тие 

што имаат намалување на КMG, најголем е бројот со остеопенија. 

За разлика од споменатите групи најмал е процентот на испитаници кои имаат 

остеопороза или тешка форма на остеопороза кај оние кои не консумираат кофеински 

напитоци, кај нив тој изнесува 16,6%.  

Резултатите прикажани во табела 14.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на кофеински пијалаци 

(секојдневно & 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни 

појави. 

Табела 14.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на кофеински пијалаци 

Во испитаниот однос за R=0,37 и p<0,001(p=0,000), утврдена е умерено јака значајна 

корелација. 

Како референтна категорија земени се испитаничките кои не практикувале 

консумација на кофеински пијалаци. На испитаниот однос, најголемо влијание има 

секојдневното консумирање на кофеински пијалаци (Beta=-0,53), потоа 1-2 пати неделното 

консумирање (Beta=-0,22), додека најслабо е влијанието на 3-5 пати неделното 

консумирање кофеински пијалаци (Beta=-0,05). 

Консумација на 

кофеински пијалаци 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t (206) p-level 

Intercept   1,11 0,05 23,99 0,000 

Секојдневно -0,53 0,12 -0,22 0,05 -4,53 0,000 

3-5 пати неделно -0,05 0,08 -0,06 0,09 -0,67 0,50 

1-2 пати неделно -0,22 0,11 -0,11 0,05 -1,98 0,04 
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Жените кои секојдневно консумираат кофеински пијалаци просечно имаат 0,22 

g/cm2 (B=-0,22) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

кофеински пијалаци, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Жените кои 1-2 пати неделно консумираат кофеински пијалаци просечно имаат 0,11 

g/cm2 (B=-0,11) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

кофеински пијалаци, значајно за p<0,05(p=0,04). 

Жените кои 3-5 пати неделно консумираат кофеински пијалаци просечно имаат 0,06 g/cm2 

(B=-0,06) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

кофеински пијалаци, незначајно за p>0,05(p=0,50). 

 

4.2 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на млеко и млечни 

производи 

При анализа на консумација на млечни производи и калциум кој што е дистрибуиран од 

млечни производи, резултатите покажуваат дека количеството на консумација на млечни 

производи кај жените во подоцнежните години, нема сигнификантна значајна разлика во 

нивните резултати на КMG (p>0,05), за разлика од нив, кај девојчињата од претшколска 

возраст и адолесцентите (p<0,05), се добила сигификантно значајна позитивна разлика 

(Wadolowska et al., 2013). 

Табела 15. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање млеко и млечни производи 

Интензитет 

на 

консумирање 
млеко и 

млечни 

производи 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

Секојдневно 14 33,3% 14 33,3% 12 26,6% 3 6,8% 43 100% 

3-5 пати 

неделно 
14 25% 20 35% 12 20% 12 20% 58 100% 

1-2 пати 

неделно 
14 17% 39 47,6% 14 17,1% 15 18,3% 82 100% 

Не 

консумирам 
3 10% 5 20% 11 40% 8 30% 27 100% 
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Податоците во табела бр.15 покажуваат дека 33,3% од испитаниците кои секојдневно 

консумираат млеко и млечни производи имаат нормално ниво, што значи 66,7% имаат 

одредено ниво на намалување на коскената минерална густина. Кај испитаниците што 

употребуваат од 3 до 5 пати неделно, процентот на оние што имаат нормално ниво на 

коскена минерална густина изнесува 25%, кај испитаниците што употребуваат од 1 до 2 

пати неделно се намалува на 17%, додека најмал е кај оние што не употребуваат млеко и 

млечни производи и кај нив изнесува 10%. 

Доколку се соберат процентите за бројот на испитаници што имаат остеопороза и 

тешка форма на остеопороза ќе се види дека 33,4% од оние што секојдневно употребуваат 

млеко и млечни производи имаат една од двете наведени форми на намалување на коскената 

минерална густина. Кај оние што употребуваат од 3 до 5 пати неделно процентот се 

зголемува на 40%, додека најголем е кај оние што не употребуваат млеко и млечни 

производи и кај нив изнесува 70%. 

Резултатите прикажани на табела 15.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на млеко и млечни производи 

(секојдневно & 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни 

појави. 

Табела 15.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на млеко и млечни 

производи 

 

Во испитаниот однос за R=0,42 и p<0,001(p=0,000) утврдена е средно јака значајна 

корелација. 

Консумација на млеко и 

мл.производи 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,88 0,03 29,08 0,000 

Секојдневно 0,40 0,09 0,17 0,04 4,44 0,000 

3-5 пати неделно 0,20 0,10 0,08 0,04 2,09 0,04 

1-2 пати неделно -0,05 0,10 -0,02 0,03 -0,47 0,64 
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Како референтна категорија земени се жените кои не практикувале консумација на 

млеко и млечни производи. На испитаниот однос најголемо влијание има секојдневното 

консумирање на млеко и млечни производи (Beta=0,40), потоа 3-5 пати неделното 

консумирање млеко и млечни производи (Beta=0,20), додека најслабо е влијанието на 1-2 

пати неделното консумирање на млеко и млечни производи (Beta=-0,05). 

Жените кои секојдневно консумираат млеко и млечни производи просечно имаат 

0,17 g/cm2 (B=0,17) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање 

на млеко и млечни производи, значајно за p<0,001 (p=0,000). 

Жените кои 3-5 пати неделно консумираат млеко и млечни производи просечно 

имаат 0,08 g/cm2 (B=0,08) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат 

консумирање на млеко и млечни производи, значајно за p<0,05 (p=0,04). 

Жените кои 1-2 пати неделно консумираат млеко и млечни производи просечно 

имаат 0,02 g/cm2 (B=-0,02) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат 

консумирање на млеко и млечни производи, незначајно за p>0,05(p=0,64). 

 

4.3 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на говедско и свинско 

месо 

При дигестија на протеините се ослободуваат киселини во крвта, кои во нормални услови, 

организмот ги неутрализира со калциум или употребува ублажувачки агенси. 

Консумирањето на голема количина на животински протеини, посебно месо, бара големо 

количество на калциум кој ако го нема во поголеми количини, се извлекува од коските. 

(Heaney and Layman, 2008). Ова го потврдува студијата во која жените кои консумирале 

повеќе од 95 g протеини на ден, имале 20% поголеми шанси од скршеница во периодот од 

12 години, компарирано со жени кои земале просечен износ (68 g/ден) на протеини од месо 

(Harvard T.H CHAN, School of Public Health, 2017). 
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Табела 16. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање говедско и свинско месо 

 

Податоците во табела бр.16 покажуваат дека 25% од испитаниците кои секојдневно 

употребуваат говедско и свинско месо имаат нормално ниво, односно 75% од оваа група  

имаат намалување на нивото на коскена минерална густина. Кај оние што употребуваат од 

3 до 5 пати неделно, 83,1%  и 78% од оние што употребуваат од 1 до 2 пати во текот на 

неделата имаат одредено намалување на нивото на коскената минерална густина. За разлика 

од споменатите групи најмал е процентот на испитаници кои имаат намалување на нивото 

на коскената минерална густина, тоа е кај оние што не употребуваат говедско и свинско 

месо во исхраната, кај нив тој изнесува 60%. 

Анализата на податоците за процентот на испитаници кои имаат тешка форма на 

остеопороза покажува дека 25% од оние што секојдневно консумираат говедско и свинско 

месо имаат вакво ниво на намалување на коскената минерална густина. За разлика од нив 

ниту еден од испитаниците кои не консумираат ваков вид на месо немаат тешка форма на 

остеопороза. 

 Резултатите прикажани на табела 16 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на говедско и свинско месо 

(секојдневно & 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни 

појави. 

 

 

 

 
Интензитет на 

консумирање 

говедско и 

свинско месо 

 НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
ВКУПНО 

Секојдневно 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12 100% 

3-5 пати 

неделно 
14 16,9% 25 30,1% 28 33,7% 16 19,3% 83 100% 

1-2 пати 

неделно 
22 22% 47 47% 12 12% 19 19% 100 100% 

Не консумирам 6 40% 3 20% 6 40%  / 15 100% 
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Табела 16.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на говедско и свинско месо 

 

Во испитаниот однос за R=0,53 и p<0,001(p=0,000) утврдена е средно јака значајна  

корелација. 

Како референтна категорија земени се испитаничките кои не практикувале 

консумација на говедско и свинско месо. На испитаниот однос најголемо влијание има 3-5 

пати неделното консумирање говедско и свинско месо (Beta=-0,82), потоа 1-2 пати 

неделното консумирање на говедско и свинско месо (Beta=-0,49), а најслабо е влијанието 

на секојдневното консумирање на говедско и свинско месо (Beta=-0,43). 

Жените кои 3-5 пати неделно консумираат говедско и свинско месо просечно имаат 

0,29 g/cm2 (B=-0,29) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

говедско и свинско месо, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Жените кои 1-2 пати неделно консумираат говедско и свинско месо просечно имаат 

0,17 g/cm2 (B=-0,17) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

говедско и свинско месо, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Жените кои секојдневно консумираат говедско и свинско месо просечно имаат 0,38 

g/cm2 (B=-0,38) помала КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

говедско и свинско месо, значајно за p<0,001(p=0,000). 

 

Консумација на 

говедско и свинско месо 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   1,14 0,03 32,87 0,000 

Секојдневно -0,43 0,07 -0,38 0,06 -6,17 0,000 

3-5 пати неделно -0,82 0,11 -0,29 0,04 -7,55 0,000 

1-2 пати неделно -0,49 0,11 -0,17 0,04 -4,45 0,000 
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4.3 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на свежо овошје 

Овошјето е еден од најзначајните извори на хидросолубилни витамини, кои мораме да ги 

надополнуваме секојдневно, потоа богат извор на манган, калиум, диететски влакна. 

Изобилува и со благотворни фитонутритиенти, органски киселини (на пример елагинската 

киселина), кои имаат силно антиоксидативно и антиинфламаторно дејство (Mateljan, 2007). 

Според анализите на Qiu (Qiu et al., 2017), коскената минерална густина е во 

сигнификантна позитивна корелација (p<0,05) со зголеменото консумирање на свежо 

oвошје.  

Табела 17. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање свежо овошје 

 

Податоците во табела бр.17 покажуваат дека 26% од оние што секојдневно 

употребуваат свежо овошје имаат нормално ниво, што значи 74% имаат одредено ниво на 

намалување на коскената минерална густина. Кај испитаниците кои консумираат од 3 до 5 

пати во текот на неделата, процентот на оние што имаат нормално ниво се намалува на 

16,3%, кај оние што консумираат од 1 до 2 пати во неделата е 26.7%, додека само 10% од 

испитаниците кои не употребуваат свежо овошје имаат нормално ниво на коскена 

минерална густина. 

Анализата на податоците за процентот на испитаници кои имаат тешка форма на 

остеопороза покажуваат дека најмал е процентот кај оние што секојдневно употребуваат 

свежо овошје, од нив 8,7% имаат тешка форма на остеопороза. Од испитаниците што 

употребуваат од 3 до 5 пати во текот на неделата е 18,2%, кај испитаниците што 

употребуваат од 1 до 2 пати неделно е 20%, додека кај оние што не употребуваат свежо 

овошје во исхраната 40% од нив имаат тешка форма на остеопороза. 

 
Интензитет на 

консумирање 

свежо овошје 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

Секојдневно 21 26% 39 48,7% 13 16,2% 7 8,7% 80 100% 

3-5 пати 

неделно 
9 16,3% 21 38,2% 15 27,3% 10 18,2% 55 100% 

1-2 пати 

неделно 
12 26,7% 3 6,7% 21 46,7% 9 20% 45 100% 

Не 

консумирам 
3 10% 15 50%  / 12 40% 30 100% 
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Резултатите прикажани на табела 17.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на свежо овошје (секојдневно 

& 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни појави. 

Табела 17.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на свежо овошје 

                  

Во испитаниот однос за R=0,51 и p<0,001(p=0,000) утврдена е средно јака значајна 

корелација. 

Како референтна категорија земени се испитаничките кои не практикувале 

консумација на свежо овошје. 

На испитаниот однос најголемо влијание има секојдневното консумирање на свежо 

овошје (Beta=0,62), потоа 3-5 пати неделното консумирање свежо овошје (Beta=0,37), а 

најслабо е влијанието на 1-2 пати неделното консумирање на свежо овошје (Beta=0,11). 

Жените кои секојдневно консумираат свежо овошје просечно имаат 0,22 g/cm2 

(B=0,22) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на свежо 

овошје, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Жените кои 3-5 пати неделно консумираат свежо овошје просечно имаат 0,16 g/cm2 

(B=0,16) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на свежо 

овошје, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Консумација на свежо овошје Beta 
Std.Err. 

of Beta 
B Std.Err.of  B t(206) p-level 

Intercept   0,80 0,03 29,47 0,000 

Секојдневно 0,62 0,09 0,22 0,03 6,83 0,000 

3-5 пати неделно 0,37 0,08 0,16 0,04 4,50 0,000 

1-2 пати неделно 0,11 0,09 0,04 0,03 1,26 0,21 
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Жените кои 1-2 пати неделно консумираат свежо овошје просечно имаат 0,04 g/cm2 

(B=0,04) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на свежо 

овошје, незначајно за p>0,05(p=0,21). 

 

4.4 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на јаткасто овошје 

Јаткастите овошја се нутритиенти кои претставуваат концентриран извор на 

алфалиноленска к-на (АЛА), омега–3 масни к-ни, фитостероли како и мононезаситени 

масти, како олеинската к-на (Mateljan, 2007). 

Комбинацијата на омега 3 и 6 масни к-ни, АЛА и млечни производи со голема 

количина на калциум, резултира со статистички сигнификантна позитивна корелација со 

КMG (Оrchard et al., 2012). 

Табела 18. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање јаткасто овошје 

 

Податоците презентирани во табела бр.18 покажуваат дека 28,3% од испитаниците 

кои секојдневно консумираат јаткасто овошје имаат нормално ниво, што значи останатите 

71,7% имаат одредено ниво на намалување на коскената минерална густина. Од 

испитаниците кои консумираат од 1 до 2 пати неделно 19% имаат нормално ниво, додека 

од оние што не консумираат ваков вид на овошје 21,3% имаат нормално ниво на коскената 

минерална густина. 

Ако се соберат процентите за испитаниците кои имаат остеопороза и тешка форма 

на остеопороза ќе се види дека 32,4% од оние што секојдневно употребуваат јаткасто овошје 

 
Интензитет на 

консумирање 

јаткасто 

овошје 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка форма 

на 

остеопороза 

 
Вкупно 

Секојдневно 3 28,3% 5 39,3% 4 32,4% / / 12 100% 

3-5 пати 

неделно 
3 50% 2 28%  / 1 22% 6 100% 

1-2 пати 

неделно 
16 19% 44 52,4% 18 21,4% 6 7,2% 84 100% 

Не 

консумирам 
23 21,3% 27 25% 27 25% 31 28,7% 108 100% 
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имаат остеопороза, додека ниту еден испитаник нема тешка форма на остеопороза. Кај 

испитаниците што консумираат од 1 до 2 пати неделно вкупниот процент на испитаници 

кои имаат остеопороза и на оние што имаат тешка форма на остеопороза изнесува 28,6%, 

додека кај оние што не консумираат вкупно 53,7%. 

Резултатите прикажани на табела 18.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на јаткасто овошје 

(секојдневно & 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни 

појави. 

Табела 18.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на јаткасто овошје 

 

Во испитаниот однос за R=0,31 и p<0,001(p=0,000) утврдена е умерено јака значајна 

корелација. 

Како референтна категорија земени се испитаничките кои не практикувале 

консумација на јаткасто овошје. На испитаниот однос најголемо влијание има 1-2 пати 

неделното консумирање јаткасто овошје (Beta=0,26), потоа 3-5 пати неделното 

консумирање јаткасто овошје (Beta=0,18), додека најслабо е влијанието на секојдневното 

консумирање на јаткасто овошје (Beta=0,12).  

Жените кои 1-2 пати неделно консумираат јаткасто овошје просечно имаат 0,11 

g/cm2 (B=0,11) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

јаткасто овошје, значајно за p<0,001(p=0,000). 

Консумација на јаткасто 

овошје 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,89 0,01 63,68 0,000 

Секојдневно 0,12 0,07 0,11 0,06 1,74 0,08 

3-5 пати неделно 0,18 0,07 0,12 0,04 2,73 0,007 

1-2 пати неделно 0,26 0,07 0,11 0,03 3,89 0,000 
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Жените кои 3-5 пати неделно консумираат јаткасто овошје просечно имаат 0,12 

g/cm2 (B=0,12) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

јаткасто овошје, значајно за p<0,01(p=0,007). 

Жените кои секојдневно консумираат јаткасто овошје просечно имаат 0,11 g/cm2 

(B=0,11) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на јаткасто 

овошје, незначајно за p>0,05(p=0,08). 

 

4.5 Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на лиснат зеленчук 

Поради изобилството од хранливи нутритиенти што го содржи зеленчукот, во 

истражувањето се собрани податоци за нивото на КMG кај испитаниците и интензитетот на 

консумирање лиснат зеленчук. 

Повеќекратната регресивна анализа покажала дека зачестената фреквенција на внес 

на зеленчук, сигнификантно позитивнo корелира со КMG (p<0,01) (Qiu et al., 2017). 

Табела 19. Ниво на КMG во однос на интензитет на консумирање лиснат зеленчук 

 

Податоците во табела бр.19 покажуваат дека 26,6% од испитаниците кои во својата 

исхрана секојдневно употребуваат лиснат зеленчук имаат нормално ниво, односно 

останатите 73,4% имаат одредено ниво на намалување на коскената минерална густина.  

За разлика од нив, 20% од испитаниците кои консумираат од 3 до 5 пати неделно имаат 

нормално ниво, додека 19,5% од оние што консумираат од 1 до 2 пати неделно имаат 

нормално ниво на коскената минерална густина. Најлоша е состојбата кај испитаниците кои 

 
Интензитет на 

консумирање 

лиснат зеленчук 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 

 
Вкупно 

Секојдневно 17 26,6% 29 45,3% 7 10,9% 11 17,2% 64 100% 

3-5 пати 

неделно 
12 20% 26 43,3% 10 16,7% 12 20% 60 100% 

1-2 пати 

неделно 
16 19,5% 22 26,8% 30 36,6% 14 17,1% 82 100% 

Не 

консумирам 
 / 1 25% 2 50% 1 25% 4 100% 
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не употребуваат лиснат зеленчук, кај нив нема пациентки кои имаа нормално ниво, а само 

25% имаат остеопенија, додека 75% имаат развиена остеопороза и тешка форма на 

остеопороза.  

Резултатите прикажани на табела 19.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

КMG g/cm2 како зависна појава и интензитет на консумација на лиснат зеленчук 

(секојдневно & 3-5 пати неделно & 1-2 пати неделно & не практикува) како независни 

појави. 

Табела 19.1. Коскена минерална густина & Интензитет на консумација на лиснат зеленчук 

 

Во испитаниот однос за R=0,47 и p<0,001(p=0,000), утврдена е средно јака значајна 

корелација. 

Како референтна категорија земени се испитаничките кои не практикувале 

консумација на лиснат зеленчук. На испитаниот однос најголемо влијание има 

секојдневното консумирање на лиснат зеленчук (Beta=0,56), потоа 3-5 пати неделното 

консумирање лиснат зеленчук (Beta=0,18), а најслабо е влијанието на 1-2 пати неделното 

консумирање лиснат зеленчук (Beta=0,06).  

Жените кои секојдневно консумираат лиснат зеленчук просечно имаат 0,21 g/cm2 

(B=0,21) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на лиснат 

зеленчук, значајно за p<0,01(p=0,008). 

Консумација на лиснат 

зеленчук 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(206) p-level 

Intercept   0,84 0,08 10,99 0,000 

Секојдневно 0,56 0,21 0,21 0,08 2,67 0,008 

3-5 пати неделно 0,18 0,20 0,07 0,08 0,89 0,38 

1-2 пати неделно 0,06 0,22 0,02 0,08 0,26 0,79 
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Жените кои 3-5 пати неделно консумираат лиснат зеленчук просечно имаат 0,07 

g/cm2 (B=0,07) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

лиснат зеленчук, незначајно за p>0,05(p=0,38). 

Жените кои 1-2 пати неделно консумираат лиснат зеленчук просечно имаат 0,02 

g/cm2 (B=0,02) поголема КMG во однос на жените кои не практикуваат консумирање на 

лиснат зеленчук, незначајно за p>0,05(p=0,79). 

 

4.6 Коскена минерална густина & Консумација на храна со висока количина на сол 

Внес на висока количина на сол, ги зголемува загубите на калциум во урината (calciuria), но 

и директно од коските. Ако оваа состојба е подолг временски период, тоа би довело до 

слабеење на коските, се до настанување на остеопороза. Затоа се земени податоци, за да се 

утврди поврзаноста помеѓу нивото на КMG кај испитаниците и консумирањето на храна 

која е со висока количина на сол.  

 Во 24ч. анализа, при внес на храна со висока количина на NaCl, излачувањето на 

уринарниот калциум било значително поголемо, во однос на испитаниците кои внесле 

помало количество на NaCl од нормалното, со што се потврдува дека постои значително 

сигнификантна негативна корелација (p<0,001) (Meuthen et al., 2011). 

Табела 20. Ниво на КMG во однос на консумирање храна која е со висока количина на сол 

 
Консумирање 
храна која е со 

висока 

количина на сол 

НИВО НА КОСКЕНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА 

Нормално 

ниво 
Остеопенија Остеопороза 

Тешка 

форма на 

остеопороза 
Вкупно 

Да 15 15,6% 25 26% 34 35,4% 22 23% 96 100% 

Не 30 26,3% 53 46,5% 15 13,2% 16 14% 114 100% 
 

Од податоците во табела бр.20 се гледа дека 15,6% од оние што употребуваат храна 

со висока количина на сол имаат нормално ниво на коскена минерална густина. За разлика 

од нив кај лицата кои не употребуваат ваков вид на храна процентот е поголем и изнесува 

26,3%. Доколку се соберат процентите на оние кои имаат остеопороза и тешка форма на 

остеопороза може да се види дека 58,4% од оние што употребуваат храна која е со висока 
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количина на сол имаат ваков вид на оштетување на коскената минерална густина.  

За разлика од нив кај испитаниците кои не употребуваат ваков вид на храна процентот е 

помал и изнесува 27,2%. 

Резултатите прикажани на табела 20.1 се однесуваат на испитаниот однос помеѓу 

коскената минерална густина на жените како зависна појава и консумација на храна со 

висока количина на сол како независна варијабла.  

Табела 20.1. Коскена минерална густина & Консумација на храна со висока количина на сол 

 

За r=-0,32(p<0,001) во испитаниот однос утврдена е умерено јака значајна негативна 

корелација.  

Испитаничките кои консумирале храна со висока количина на сол просечно имаат 

0,114 g/cm2 (B=-0,114) помала КMG во однос на испитаничките кои не консумирале храна 

со висока количина на сол, значајно за p<0,001(p=0,000). 

 

 

 

 

 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,967 ,014  68,772 ,000 

Храна со висока 

количина на сол 

-,114 ,023 -,321 -4,90 ,000 

a. Dependent Variable: КMG 
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ЗАКЛУЧОК 

Податоците од истражувањето ја потврдуваат општата хипотеза дека нутрицијата 

влијае врз етиопатогенезата на остеопорозата кај женската популација, односно врз основа 

на научни и поверливи податоци се потврдува влијанието на исхраната и начинот на живот 

врз појавата на остеопороза. Во продолжение следат заклучоците изведени во текот на 

тестирањето на поставените посебни и поединечни хипотези. 

· Со зголемување на возраста кај женската популација, значајно се намалува 

коскената минерална густина, особено во постменопаузалниот период и подлабоката 

старост, предизвикувајќи поголема инциденца на остеопорозата и нејзините тешки 

форми.  

· Жените кои имаат членови од фамилија со историја на фрактури,  просечно имаат 

значајно помала коскена минерална густина, за разлика од жените без таква 

историја. 

· Жените во работен однос просечно имаат значајно поголема КMG и помала 

инциденца на остеопороза, во однос на жените кои не работат. 

· Жените со помал индекс на телесна маса имаат значајно намалување на коскената 

минерална густина  и поголем ризик од појавување на остеопороза.  

· Зголемената телесна тежина е протективен фактор на коскената минерална густина, 

така да инциденцата на остеопороза е значајно помала.  

· Жените со најмала телесна висина од 140 - 149 cm, имаат значајно помала КMG, во 

однос на повисоките жени над 160 сm  

· Раниот почеток на менопауза  коинцидира со поголема инциденца на тешки форми 

на остеопороза.  

· Најголемо позитивно влијание врз КMG е евидентирано кај испитаничките кои 

практикувале физичката активност 3-5 пати неделно. Најлоши резултати има кај 

лицата кои не практикуваат физичка активност, со што се потврдува влијанието на 

интензитетот на практикување физичка активност врз појавата на остеопороза.   

· Постои умерено јака значајна корелација помеѓу КMG и изложеноста на сонце. 

Имено, испитаничките кои не биле изложени на сонце имале значајно помала КMG 

во однос на оние кои тоа го практикувале.  
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· Често консумирање на кофеински напитоци, има негативен импакт врз КMG. 

· Честото консумирање на млеко и млечни производи корелира со подобри вредности 

на КMG и  го намалува процентот на испитаници со остеопороза. 

· Честото консумирање на говедско и свинско месо (3-5 пати неделно) има негативен 

ефект врз КMG на жените. 

· Честа консумација на свежо овошје, позитивно влијание врз нивото на коскена 

минерална густина и го  намалува процентот на испитаници со остеопороза. 

· Консумација на јаткасто овошје (3-5 пати и 1 до 2 пати, неделно) позитивно влијае 

врз коскената минерална густина.  

· Секојдневната консумација на лиснат зеленчук има поволен ефект врз КMG на 

женската популација, а процентуалната застапеност на остеопорозата и тешката 

форма на остеопороза се значајно пониски, во однос на оние  кои консумираат 1-2 

пати неделно. Најлоши резултати, отсуство на нормални вредности на КMG, а 

значаен процент на остеопороза и тешка форма на остеопороза, се евидентирани кај 

испитаничките кои не консумираат лиснат зеленчук, што дополнително ја потврдува 

тезата дека честа консумација на  лиснат зеленчук, има значаен ефект во 

превенцијата на остеопорозата.  

· Консумација на храна со високи количини на сол има негативен импакт на КMG кај 

женската популација и ја зголемува инциденцата на остеопорозата.  

· Врз основа на добиените резултати, сугерираме профил на жени, кои се под најголем 

ризик да развијат остеопороза а тоа се жени со: ниска телесна висина и тежина, низок 

индекс на телесна маса, со ран почеток на менопауза или во посменопаузален 

период, кои не се во работен однос или не практикуваат физичка активност, често 

консумираат кофеински пијалаци, не се изложуваат на сонце, не консумираат 

јаткасто овошје, ретко консумираат млеко и млечни производи, лиснат зеленчук и 

овошје, а често консумираат говедско и свинско месо. 

· Неопходни се поголем број студии, кои ќе ја потврдат улогата на нутрицијата во 

очувувањето на коскената минерална густина кај жените. 

· Неопходна е континуирана едукација на населението во Република Македонија 

преку препораки за важноста од имплементација на одреден модел на нутриција, со 

цел на превенција на остеопорозата, или нејзините тешки форми. 
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