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Pas på dig selv
og forebyg knogleskørhed
Alle ved, at børn skal have mælk for at styrke opbygning af knogler og tænder. Men voksne har også gavn af
mælk og mælkeprodukter, idet disse indeholder kalk, som er vigtigt for at beskytte mod knogleskørhed. Kalk findes dog også i andre fødevarer som grove og grønne grønsager, tørret frugt og sardiner og kan endvidere tages
som tilskud, men så bør der suppleres med D-vitamin for optimal optagelse. Man skal dog ikke glemme, at fysisk
aktivitet er mindst lige så vigtig, for det styrker ligeledes knoglerne.
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V

ores skelet er opbygget af knogler, som har mange vigtige funktioner, bl.a. er det depot for kroppens kalk. En stor del af vores
knogler består således af mineralet calcium, det som vi almindeligvis kalder kalk, og skal livet igennem bruge netop kalk for at kunne
opbygge, reparere og vedligeholde knoglevæv. Derfor er det vigtigt at få tilstrækkeligt af dette mineral, som man skal have tilført dagligt.
Knoglevæv er et aktivt og levende væv, hvilket man kan forvisse sig om, hvis man fx brækker benet på skiferien, for knoglen vokser som
bekendt sammen igen ved at nyt knoglevæv bliver dannet, når man har fået gips på, så bruddet holdes sammen og i ro. Og faktisk udskiftes knoglevævet gennem hele livet. I knoglevævet findes knoglecellerne, dvs. de knoglenedbrydende celler, som kaldes osteoclaster, og de
knogledannende celler, som kaldes osteoblaster. Et tæt samarbejde mellem de to celletyper sikrer, at knoglevævet hele tiden kan fornyes
og dermed bevarer sin smidighed og styrke.
Skelettets funktion er at være støtte for muskler og sener og at beskytte vores indre organer mod skader, ligesom kraniet beskytter
hjernen.
Knoglerne er bløde og føjelige, når vi bliver født, men vokser og opbygges til maksimal knoglemasse i 30-års alderen. Men med stigende alder mister både mænd og kvinder – nogle mere end andre – knoglevæv som følge af alder. Ved 20-30 års alderen er knoglemassen
maksimal, for derefter at holde sig stabil i 10-20 år. Fra 40 års alderen aftager den med 0,5-1 % årligt.
Med alderen er det altså en naturlig proces at knoglerne bliver afkalkede og mere skrøbelige. Hos nogle individer går nedbrydningen
imidlertid hurtigere end det, der er normalt. Resultatet kan blive knogleskørhed eller osteoporose, en tilstand hvor knoglemassen er
væsentlig reduceret i forhold til normalværdien.
Man skelner som regel mellem knogleskørhed uden tilgrundliggende sygdom, hvor det kaldes primær osteoporose, og knogleskørhed
med tilgrundliggende sygdom, som så kaldes sekundær osteoporose.
Man kan modvirke stor afkalkning
Det synes således at være et vilkår i livet, at knoglerne bliver mere afkalkede og skrøbelige med alderen. Men der er heldigvis en hel del
man selv kan gøre for at modvirke for stor afkalkning, ved enten at vælge aktiviteter eller kostemner og -tilskud til eller ved at undgå risici.
Det er således veldokumenteret, at rygning fører til hurtigere nedbrydning af knoglevævet og øger risikoen for knoglebrud, ligesom det
er dokumenteret, at rygeophør reducerer risiko for knoglebrud. Rygning kan derfor være en direkte årsag til knogleskørhed, eller forværre
tilstanden hos dem, som allerede har fået den.
Man bør ligeledes undlade at drikke for meget alkohol, idet det også er en faktor, der accelererer en tiltagende skrøbelighed af knoglevævet, idet alkohol påvirker kroppens knogleopbyggende celler, dvs. osteoblasterne, i negativ retning.
Store mængder kaffe eller te, dvs. mere end 1 liter pr. dag, øger også udskillelsen af kalk fra knoglerne. Det samme gør cola, der
indeholder fosforsyre og som ligeledes afkalker knoglerne.
Det er udmærket at være slank, men at være undervægtig kan være direkte skadeligt for knoglerne, idet det hos kvinder bl.a. kan påvirke udskillelsen af kønshormonet østrogen og dermed føre til udvikling af osteoporose. Hvis man er normalvægtig, skal man omvendt ikke
øge sin vægt for at forebygge knogleskørhed, da det vil have andre, negative effekter på helbredet.
Det er således godt at holde igen på nogle områder for at mindske afkalkning af knoglerne. Til gengæld skal man ikke passe på med at
bruge sin krop. Tværtimod. For fysisk aktivitet, fx i form af styrketræning, styrker nemlig knoglerne. Alle mennesker, og specielt dem, som
har knogleskørhed eller høj risiko for at få tilstanden, bør udføre regelmæssig og varieret fysisk aktivitet, der består af både motion og
styrketræning. Det kan være alle former for idræt, såsom løb, håndbold, tennis, badminton, svømning, stavgang, dans eller cykelturen til
og fra arbejde, idet knoglemassen og muskelstyrken øges ved alle aktiviteter. Selv regelmæssige gåture, måske ovenikøbet med en hund,
der som bekendt skal luftes mange gange om dagen, har en gunstig indvirkning på skelettet. Effekten ophører imidlertid hurtigt, hvis man
stopper med at være aktiv.

D-vitamin er lige så vigtigt som kalk
Det har imidlertid også stor betydning at få tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler, for kosten har sammen med et fysisk aktivt liv en
stor betydning for, at knoglerne vedligeholdes. Det er således vigtigt at få en regelmæssig, alsidig sammensat kost. Den skal indeholde
tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer og i den forbindelse er særligt kalk og D-vitamin vigtigt.
Calcium findes først og fremmest i mejeriprodukter, specielt i mælk og ost. Mange eksperter mener dog, at man skal holde igen med
disse, da de oftest indeholder meget mættet fedt. Omvendt kan man naturligvis vælge mager ost, fedtfattig yoghurt og skummetmælk.
Hvis man imidlertid ikke kan lide mælk eller andre mejeriprodukter, kan det være svært at dække sit behov for kalk. Dog er der også
kalk i de grove og grønne grønsager, havregryn, groft brød, fuldkornspasta, parboiled ris, tørret frugt og citrusfrugter samt fisk med ben i
fx sardiner. Et alternativ eller et supplement til kosten kan også være at få dele af kalkbehovet dækket gennem kalktilskud.
For at kunne optage kalk fra tarmen er det imidlertid nødvendigt med D-vitamin, da vitaminet øger optagelsen af calcium fra tarmen og
sikrer, at calcium transporteres ind i knoglevævet. D-vitamin har derudover den fordel, at det mindsker udskillelsen af kalk i nyrerne og har
en direkte stimulerende virkning på de knogleceller, der opbygger knoglevævet og sikrer, at kalken aflejres i skelettet. D-vitamin styrker
også muskelkraften, og nedsætter derved risikoen for at falde. Vitaminet er så vigtigt, at mangel på D-vitamin faktisk øger risikoen for
knogleskørhed og kan give muskelsmerter og svage muskler.
Nyere forskning tyder på, at D-vitamin måske også nedsætter risikoen for visse kræftsygdomme, for hjerte-kar-sygdom, infektioner, gigt
og sukkesyge.
Mange har lavt D-vitamin niveau
og det er skidt for knoglerne
D-vitamin findes naturligt i fede fisketyper, i kød, mælk og æg, men det er svært at få nok D-vitamin gennem maden. Det skyldes, at D-vitamin kun findes i større mængder i fede fisk som fx laks, sild og makrel. Det er derfor stort set ikke muligt at spise sig til den mængde
D-vitamin, som kroppen dagligt har brug for.
Til gengæld danner kroppen selv D-vitamin via huden i sæsonen, dvs. når man er ude i solen primært fra marts til september, hvor solen
har styrke. 15-30 minutter i ansigt og på underarme er tilstrækkeligt for de fleste. I vinterperioden vil mange imidlertid have behov for at
supplere med et tilskud.
Enkelte, særligt ældre mennesker, som både holder sig fra solen og som får en ensidig eller mangelfuld kost, har for lavt indtag af D-vitamin og dermed et lavt D-vitamin-niveau i kroppen, hvilket typisk opdages, når de indlægges på hospital.
For at forebygge D-vitaminmangel anbefaler Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, at ældre, som ikke får sol som ovenstående beskrevet eller har mørk hud, tager et dagligt D-vitamintilskud på 10 mikrogram (400 IU).
Ældre over 70 år, plejehjemsbeboere samt personer i øget risiko for knogleskørhed anbefales et dagligt tilskud på 20 mikrogram (800
IU) D-vitamin og 800-1000 milligram calcium.
Læs mere om osteoporose og forebyggelse på: www.osteoporose-f.dk, www.sundhed.dk, www.osteoporose-doktor.dk og www.altomkost.dk

