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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 
Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ 

επηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο θ. Γεκνζζέλε Νήηα 

γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη γηα φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απέθηεζα, κέζα απφ απηή ηελ ζπλεξγαζία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1. Δηζαγσγή 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ ζαξάληα ζηνηρεία ζηνπο δσηθνχο ηζηνχο, πνιιά 

απφ ηα νπνία απνηεινχλ ζπζηαηηθά ησλ δσνηξνθψλ. Ο φξνο 
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απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο ή απαξαίηεηα αλφξγαλα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, εθηφο ησλ άλζξαθα, πδξνγφλνπ, 

νμπγφλνπ θαη αδψηνπ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ζην ζηηεξέζην 

απνδείρηεθε απαξαίηεηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

δψνπ. Μηα αλφξγαλε νπζία είλαη απαξαίηεηε φηαλ ε απνπζία ηεο απφ έλα 

ζπλζεηηθφ ζηηεξέζην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  φιεο ηηο ππφινηπεο 

αλφξγαλεο αιιά θαη νξγαληθέο νπζίεο ζε επαξθή πνζά, πξνθαιεί ζηα 

δψα ζπκπηψκαηα νθεηιφκελα ζηελ έιιεηςε απηήο, ηα νπνία 

πξνιακβάλνληαη ή ζεξαπεχνληαη κε ηελ πξνζζήθε απηήο ηεο αλφξγαλεο 

νπζίαο ζην ζπλζεηηθφ ζηηεξέζην 

 

2. Καηάηαμε ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Οη δεθαέμη  αλφξγαλεο νπζίεο πνπ ζεσξνχληαη κεηά βεβαηφηεηαο 

σο ζξεπηηθψο απαξαίηεηεο είλαη : ην αζβέζηην, ν θψζθνξνο, ην 

καγλήζην, ην θάιην, ην λάηξην, ην ριψξην, ην ζείν, ν ζίδεξνο, ν ραιθφο, 

ην θνβάιηην, ην ηψδην, ην καγγάλην, ν ςεπδάξγπξνο, ην κνιπβδαίλην, ην 

θζφξην θαη ην ζειήλην. Οη πξψηεο 7 απφ απηέο ηηο αλφξγαλεο νπζίεο 

θαινχληαη καθξνζηνηρεία, επεηδή α) απαηηνχληαη απφ ην δψν ζε ζρεηηθά 

κεγαιχηεξα πνζά θαη β) απαληνχλ θαη ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξα πνζά ζην 

δσηθφ ζψκα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο αλφξγαλεο νπζίεο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη σο ηρλνζηνηρεία ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπο  ζε ίρλε ζηνπο 

δσηθνχο ηζηνχο αιιά θαη ηεο πνιχ κηθξήο αλάγθεο ησλ δψσλ ζε απηέο. 

Δπεηδή πξαθηηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζθεπαζηεί ζπλζεηηθφ 

ζηηεξέζην απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε ηρλνζηνηρείν είλαη 

δχζθνιν λα δηαπηζησζεί κε ζαθήλεηα φηη ην ππφ εμέηαζε ζηνηρείν είλαη 

ζξεπηηθψο απαξαίηεην. Μεξηθά ζηνηρεία φπσο ην θζφξην, ην βξψκην, ην 

βάξην, ην ζηξφληην,  ην θάδκην, ην ρξψκην θαη ην ληθέιην ίζσο είλαη 

νπζηψδεηο ή σθέιηκεο αλφξγαλεο νπζίεο αθνχ απαληψληαη ζην ζψκα ζε 

ρεκηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ εθπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ 
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ζθνπφ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαθνξά φηη ην mRNA, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ γελεηηθψλ κελπκάησλ γηα ηε ζχλζεζε 

ησλ πξσηετλψλ ζηνπο ηζηνχο, πεξηέρεη ζην κφξηφ ηνπ ζηελά ζπλδπαζκέλα 

ηα ηρλνζηνηρεία ρξψκην, ληθέιην, θαη καγγάλην, πξάγκα ην νπνίν δείρλεη 

φηη νη αλφξγαλεο απηέο νπζίεο είλαη δπλαηφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθξηβή 

έθθξαζε ησλ γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Δμαηηίαο ηεο πνιχ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηρλνζηνηρεία ησλ 

δσηθψλ θαη θπηηθψλ ηζηψλ, νη πνζφηεηεο ηρλνζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

απηνχο δελ εθθξάδνληαη επί ηνηο εθαηφ αιιά κε φξνπο αλαινγίαο απηψλ 

επί ηνπ εθαηνκκπξίνπ(parts per million, p.p.m., κέξε ζην εθαηνκκχξην) 

Πίλαθαο 1. Kαηά πξνζέγγηζε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο 

ζε απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο.   

 

3. Λεηηνπξγίεο ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Μνινλφηη, ζε ζχγθξηζε κε ηηο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο, νη 

απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο, αθελφο  απνηεινχλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

δσηθνχ ζψκαηνο, αλεξρφκελν ζε 3-5% θαη αθεηέξνπ δελ παξέρνπλ 

Μαθξνζηνηρεία Δπί ηνηο 

% 

Ηρλνζηνηρεία ppm Δπί ηνηο 

% 

Αζβέζηην        Ca 1,5 ίδεξνο         Fe 50 0,005 

Φψζθνξνο       P 1,0 Φεπδάξγπξνο Zn 30 0,003 

Κάιην              K 0,2 Υαιθφο         Cu 3 0,0003 

Νάηξην           Na 0,2 Μαγγάλην      Mn 0,3 0,00003 

Υιψξην           Cl 0,15 Ηψδην               I 0,4 0,00004 

Θείν                S 0,15 Κνβάιηην       Co 0,1 0,00001 

Μαγλήζην      Mg 0,04 Μνιπβδαίλην Mo - - 

  ειήλην          Se - - 

  Φζφξην            F - - 
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ελέξγεηα ζηνλ δσηθφ νξγαληζκφ, παξφια απηά παίδνπλ ζπνπδαηφηαην 

ξφιν ζηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηελ ζξέςε απηνχ. 

 

3.1. Γνκηθφο ξφινο ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Οη απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο επηηεινχλ ζην ζψκα κεγάιε 

πνηθηιία δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Όια ηα θχηηαξα, νη ηζηνί θαη ηα πγξά 

ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο, πεξηέρνπλ αλφξγαλεο νπζίεο ζε πνηθίια πνζά θαη 

δηάθνξεο ρεκηθέο κνξθέο. Σν 80-85% ησλ ζπλνιηθψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

ηνπ ζψκαηνο, βξίζθνληαη ζηνπο ζθειεηηθνχο ηζηνχο, ζηνπο νπνίνπο 

θπξίσο απαληνχλ άιαηα αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ, σο θαη κηθξά πνζά 

καγλεζίνπ θαη άιισλ αλφξγαλσλ νπζηψλ. ηνπο ηζηνχο απηνχο απαληνχλ 

σο δνκηθά ζπζηαηηθά ην 99% ηνπ ζπλνιηθνχ αζβεζηίνπ ηνπ ζψκαηνο, 

ην 80-85% ηνπ ζπλνιηθνχ θσζθφξνπ θαη πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ 

καγλεζίνπ ηνπ ζψκαηνο, παξέρνληαο ζε απηνχο ηελ αλφξγαλε βάζε, ή 

θαιχηεξα ην κεηαιιηθφ πιέγκα, ζην νπνίν νθείιεηαη ε αθακςία θαη ε 

ζηεξεφηεηά ηνπο. Οη ζθειεηηθνί ηζηνί ρξεζηκεχνπλ θαη σο απνζήθεο 

αλφξγαλσλ νπζηψλ, απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη ε θηλεηνπνίεζε γηα ηηο 

κεηαβνιηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο  νη θηλεηνπνηνχκελεο απφ 

ηα νζηά αλφξγαλεο νπζίεο δχλαληαη λα ελεξγνχλ σο ζπνπδαηφηαηνη 

ξπζκηζηέο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηφλησλ απηψλ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαη  

ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. 

 

 

 

 

3.2. Φπζηθνρεκηθφο ξφινο ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ, ηνπ θσζθφξνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ 

θαζψο θαη άιισλ αλφξγαλσλ νπζηψλ θαη ειεθηξνιπηψλ, ηδηαηηέξσο ηνπ 

λαηξίνπ, θαιίνπ θαη ρισξίνπ ζηα ζσκαηηθά θχηηαξα θαη πγξά, είλαη 



 10 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο νζκσηηθήο 

πίεζεο θαη ηεο ελεξγνχ νμχηεηαο (ph) θαη ηελ εμάζθεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ επηδξάζεσλ επί ηεο δηεγεξζηκφηεηαο ησλ κπψλ θαη ησλ 

λεχξσλ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνθαινχληαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ 

λεπξνκπτθή ιεηηνπξγία, φηαλ ηα επίπεδα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ 

καγλεζίνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο πέζνπλ θάησ απφ νξηζκέλα επίπεδα.  

 

3.3. Λεηηνπξγηθφο ξφινο ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ  

Αξθεηέο αλφξγαλεο νπζίεο απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά πνιιψλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ, π.ρ.  ην ζείν ζηα ακηλνμέα κεζεηνλίλε θαη θπζηίλε 

θαη ζηηο βηηακίλεο βηνηίλε θαη ζεηακίλε, ην θνβάιηην ζηελ βηηακίλε Β12, ν 

ζίδεξνο ζηελ αηκνζθαηξίλε, ην ηψδην ζηε ζπξνμίλε, θαη ν θψζθνξνο ζηηο 

θσζθνιηπίδεο, ζηηο θσζθνπξσηεΐδεο θαη ζηηο λνπθιενπξσηεΐδεο. Οκνίσο 

νξηζκέλεο αλφξγαλεο νπζίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ελδχκσλ ή δξνπλ σο 

θαηαιχηεο ελδπκηθψλ αληηδξάζεσλ, φπσο ν ζίδεξνο είλαη ζπζηαηηθφ ησλ 

θπηνρξσκάησλ θαη ηεο θαηαιάζεο, ελψ ν ραιθφο ηεο νμεηδάζεο ηνπ 

αζθνξβηθνχ νμένο. Δπηπιένλ,  ηα ζσκαηηθά θχηηαξα πεξηέρνπλ πνιιά 

έλδπκα, ησλ νπνίσλ ε δξαζηηθφηεηα εμαξηάηαη ή απμάλεηαη κε ηελ επαθή 

κε ηφληα αλφξγαλσλ νπζηψλ. Οη αλφξγαλεο νπζίεο πνπ δξνπλ σο 

θαηαιχηεο ησλ ελδπκηθψλ αληηδξάζεσλ πεξηιακβάλνπλ : ην αζβέζηην, 

ζηελ αληίδξαζε ζρεκαηηζκνχ ζξνκβίλεο απφ πξνζξνκβίλε, ην καγλήζην 

ζηηο αληηδξάζεηο κεηαθνξάο θσζθνξηθνχ νμένο θαη ηα καγγάλην, 

καγλήζην, ραιθφ θαη ςεπδάξγπξν ζηηο αληηδξάζεηο κεηαθνξάο αθπιίσλ. 

 

 

4. Δπηδξάζεηο ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ δψνπ 

Ζ απιή αλεπάξθεηα κηαο απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίαο ζην 

ζηηεξέζην ή ε έιιεηςε ηζνδπγίνπ ζην ζηηεξέζην κεηαμχ νξηζκέλσλ 

αλφξγαλσλ νπζηψλ, ή ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε κηα 
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αλφξγαλε νπζία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δψνπ.  

 

4.1. Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Οη πνζνηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ νξηζκέλσλ αλφξγαλσλ νπζηψλ ζην 

ζηηεξέζην, είλαη ηφζν ζπνπδαίεο φζν θαη νη ζπλνιηθέο πνζφηεηέο ηνπο ζε 

απηφ. Ζ ζεκαζία ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ ζην 

ζηηεξέζην θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. Έηζη, θαηά ηελ 

αλεπαξθή πξφζιεςε καγγαλίνπ απφ αλαπηπζζφκελεο φξληζεο 

πξνθαιείηαη ε πήξσζε. Πήξσζε φκσο πξνθαιείηαη θαη φηαλ ην 

ζηηεξέζην πεξηέρεη θαλνληθή πνζφηεηα καγγαλίνπ θαη ππεξβνιηθά πνζά 

αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο 

ςεπδαξγχξνπ ζην ζηηεξέζην ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρνίξσλ, πξνθαιείηαη 

κηα δεξκαηηθή πάζεζε, νλνκαδφκελε  παξαθεξάησζε, ε βαξχηεξε 

ζπλέπεηα ηεο νπνίαο είλαη ε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

δψσλ. Παξαθεξάησζε φκσο πξνθαιείηαη θαη φηαλ ην  ζηηεξέζην πεξηέρεη 

επαξθή πνζφηεηα ςεπδαξγχξνπ, καδί κε πςειή πνζφηεηα αζβεζηίνπ. 

Γειαδή ην αζβέζηην, ρνξεγνχκελν ζηα δψα ζε ππεξβνιηθά πνζά 

παξεκβαίλεη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε άιισλ αλφξγαλσλ νπζηψλ θαη 

δεκηνπξγεί δεπηεξνγελή αλεπάξθεηα απηψλ. 

 

4.2. Σνμηθφηεηα ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ 

Πνιιέο απφ ηηο απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο φηαλ ρνξεγνχληαη 

ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ ηνμηθέο θαη λα 

απνβνχλ επηβιαβείο, αθφκε θαη ζαλαηεθφξεο. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηνλ 

ραιθφ, ην ζειήλην, ην κνιπβδαίλην, ην ρξψκην θαη ην θζφξην. Ο  ραιθφο 

θαη ην θζφξην είλαη ζσξεπηηθά (αζξνηζηηθά) δειεηήξηα, επεηδή ην δσηθφ 

ζψκα είλαη αλίζρπξν λα ηα απνβάιεη απνηειεζκαηηθά. Μηθξά πνζά 

απηψλ ησλ νπζηψλ, φηαλ δίλνληαη πέξα ησλ εκεξεζίσλ αλαγθψλ ησλ 
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δψσλ, ζσξεχνληαη ζηνπο ηζηνχο θαη κε ηνλ θαηξφ πξνθαινχλ ζηα δψα 

ηνμηθά ζπκπηψκαηα. 

 

4.3. Ακνηβαίεο επηδξάζεηο εδάθνπο- θπηψλ-θιίκαηνο- δψσλ 

Πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο αλφξγαλσλ νπζηψλ ζηε δηαηξνθή ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ, κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ακνηβαίεο επηδξάζεηο κεηαμχ 

εδάθνπο-θπηψλ-θιίκαηνο-δψσλ θαζψο θαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

ηεζζάξσλ απηψλ παξαγφλησλ απφ ηνλ άλζξσπν. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην 

έδαθνο κηαο πεξηνρήο είλαη θησρφ ζε θψζθνξν ή πεξηέρεη ηνλ θψζθνξν 

ζε κνξθή κε αθνκνηψζηκε απφ ηα θπηά, ηφηε ην ρφξην ηεο πεξηνρήο 

απηήο  ζα πεξηέρεη αλεπαξθή πνζφηεηα θσζθφξνπ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθιεζνχλ ζην δψν δπζκελή ζπκπηψκαηα. Δπίζεο νη θιηκαηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ 

θσζθφξνπ ζηε δηαηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ρφξηνπ βνζθήο ζε θψζθνξν ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά παξάιιεια κε ηελ 

σξίκαλζε ηνπ ρφξηνπ, αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο απφ 

άπνςε θσζθφξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα παξακείλεη ρακειή φζν ην ρφξην 

βνζθήο είλαη μεξφ θαη ψξηκν. ε πεξίνδν βξνρψλ πνπ ζεκαίλεη θαη 

έλαξμε ηεο πεξηφδνπ βιάζηεζεο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ζε 

θψζθνξν θαζίζηαηαη ζπγθξηηηθψο πςειή.  

Δπνκέλσο, νη θιηκαηηθέο θαη επνρηαθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηηο πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο δηαηξνθήο ησλ βνζθφλησλ δψσλ 

κε θψζθνξν. Δπίζεο, επεξεάδεηαη ν βαζκφο αλεπάξθεηαο  θσζθφξνπ θαη 

αζβεζηίνπ θαη απφ ην ειηαθφ θσο φπσο ζπδεηήζεθε θαηά ηελ εμέηαζε 

ηεο βηηακίλεο D, ε νπνία παίδεη νπζηψδε ξφιν ζηελ αθνκνίσζε θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δχν παξαπάλσ αλφξγαλσλ νπζηψλ. 

 

5. Πξνζζήθε αλφξγαλσλ νπζηψλ ζην ζηηεξέζην 
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Γηα ηελ απνθπγή δαπαλψλ απφ ηελ πξνζζήθε αλφξγαλσλ νπζηψλ 

ζην ζηηεξέζην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  γηα ηνπο ηερληθνχο  λα γλσξίδνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δηαηξνθήο θάησ απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη 

αλεπάξθεηα νπνηαζδήπνηε απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίαο έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα θαιπθζεί κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ αδηάθξηηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζπκπιεξσκάησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ πνπ δηαθεκίδνληαη 

ζην εκπφξην κε δηάθνξεο νλνκαζίεο, φηαλ απηέο δελ ρξεηάδνληαη δελ είλαη 

απιά ζπαηάιε ρξεκάησλ αιιά είλαη δπλαηφλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

λα πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ δψσλ. Ζ πξνζζήθε ζην ζηηεξέζην αλνξγάλσλ νπζηψλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κεηά απφ ζθέςε θαη βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 

ρνξεγνχκελσλ  ζηα δψα δσνηξνθψλ  ζε απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίεο. 

Μεηά ηελ γεληθή απηή εμέηαζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

αλφξγαλσλ νπζηψλ ζηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηελ ζξέςε ηνπ δσηθνχ 

ζψκαηνο, παξαθάησ αλαπηχζζνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο 

ε θάζε κηα απφ απηέο επηηειεί  μερσξηζηά γηα ηνλ δσηθφ νξγαληζκφ, 

θαζψο θαη νη  πξνυπνζέζεηο χπαξμεο αλεπάξθεηαο θαη θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ  αγξνηηθψλ δψσλ ζε αλφξγαλεο νπζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο κεγαιχηεξεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 

 

                        

Δηθφλα 1. Απεηθφληζε αλφξγαλσλ νπζηψλ- αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ απηψλ   

Πηγή: http://www.cvmbs.colostate.edu 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

 

 

ΜΑΚΡΟΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα καθξνζηνηρεία, ή κεγαινζηνηρεία ζπκκεηέρνπλ ζηε δνκή ησλ 

θπηηάξσλ θαη ηζηψλ ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο θαη απαληψληαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο ηφζν ζηηο ηξνθέο φζν θαη ζην ζψκα ησλ δψσλ. 
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1. Αζβέζηην (Calcium, Ca) θαη Φψζθνξνο ( Phosphorus, P) 

 

Οη δπν απηέο αλφξγαλεο νπζίεο εμεηάδνληαη απφ θνηλνχ, ιφγσ ηεο 

ζχλδεζήο ηνπο, θαηά  ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ νζηψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο 

κεγάιεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο κε ηελ βηηακίλε D. 

ηα ζηηεξέζηα ησλ αγξνηηθψλ δψσλ είλαη πηζαλφηεξν λα 

παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ ή θσζθφξνπ παξά αλεπάξθεηα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αλφξγαλεο νπζίαο. Δμαίξεζε βέβαηα απνηειεί ην 

θνηλφ καγεηξηθφ αιάηη, ηνπ νπνίνπ ε πξνζζήθε είλαη πάληα 

απαξαίηεηε. 

 

1.1. Γηαλνκή ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ ζην ζψκα ησλ δψσλ 

Σν αζβέζηην θαη ν θψζθνξνο είλαη νη αθζνλφηεξεο αλφξγαλεο 

νπζίεο ζην δσηθφ ζψκα. Απνηεινχλ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο αλφξγαλεο 

νπζίαο ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο θαη ην 90% ηεο αλφξγαλεο νπζίαο ηνπ 

ζθειεηνχ. Καηά πξνζέγγηζε ην 99% ηνπ ζπλνιηθνχ αζβεζηίνπ θαη ην 

80% ηνπ ζπλνιηθνχ θσζθφξνπ ηνπ ζψκαηνο βξίζθνληαη ζηα νζηά θαη 

ζηα δφληηα. 

Δθφζνλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ 

απαληάηαη ζηνλ ζθειεηφ, είλαη ρξήζηκε ε εμέηαζε ηεο ζχλζεζεο, ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ νζηψλ. 

 

1. 2. χλζεζε ησλ νζηψλ 

Ζ κέζε ζχλζεζε ησλ θαλνληθψλ νζηψλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ δσηθνχ 

ζψκαηνο αλέξρεηαη ζε : 

Νεξφ                       45% 

Λεχθσκα                 20% 

Λίπνο                      10% 

Αλφξγαλα άιαηα      25% 
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Μέζσ ηνπ  χδαηνο ησλ νζηψλ γίλεηαη αληαιιαγή αλφξγαλσλ 

ηφλησλ κεηαμχ νζηψλ θαη ησλ ζσκαηηθψλ πγξψλ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

νζηψλ ζε λεξφ θαη ιίπνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ. Τπάξρεη πξννδεπηηθή κείσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ νζηψλ ζε λεξφ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ δψνπ. 

Δπίζεο ε πεξηεθηηθφηεηα  ησλ νζηψλ ζε ιίπνο, ην νπνίν ελαπνηίζεηαη 

ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηα παρηά παξά ζηα 

άπαρα δψα. 

Ζ νξγαληθή νπζία ησλ νζηψλ πάλσ ζηελ νπνία απνηίζεληαη νη 

αλφξγαλεο νπζίεο, είλαη νπζηαζηηθά έλα κίγκα πξσηετλψλ απφ ηηο νπνίεο 

ε θπξηφηεξε είλαη ην θνιιαγφλν. Ζ αλφξγαλε νπζία ησλ νζηψλ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ αζβέζηην,  θψζθνξν θαη άιαηα αλζξαθηθνχ 

νμένο θαζψο θαη κηθξά πνζά απφ ηα ζηνηρεία καγλήζην, λάηξην θάιην, 

ριψξην, ζηξφληην, θζφξην, άιαηα θηηξηθνχ νμένο θαη ίρλε άιισλ 

αλφξγαλσλ νπζηψλ. 

Σν αζβέζηην θαη ν θψζθνξνο βξίζθνληαη ζηα νζηά κε δνκή 

παξφκνηα κε απηή πνπ απαληάηαη ζην νξπθηφ απαηίηεο 

(3Ca3(PO4)2CaF2). Σν θζφξην κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην 

πδξνμχιην (OH) ή απφ ηελ ξίδα CO3. Δλ ηνχηνηο θαίλεηαη φηη ε αλφξγαλε 

νπζία ησλ νζηψλ απαληά θαηά κεγάιν κέξνο κε ηε δνκή πδξνμπαπαηίηνπ  

(3Ca3(PO4)2Ca(OH)2), πνπ απνηειεί έλσζε εμαηξεηηθά ζθιεξή θαη 

δπζδηάιπηε. ηα νζηά ν ιφγνο αζβέζηην/θψζθνξνο είλαη θαηά 

πξνζέγγηζε 2:1. Δπεηδή ε ηέθξα ησλ νζηψλ απνηειείηαη ζρεδφλ 

εμνινθιήξνπ απφ άιαηα αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ θαη νη ζρεηηθέο 

πνζφηεηεο ησλ δπν απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ ζηα νζηά παξαιιάζνπλ 

ειάρηζηα, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νζηψλ ζε 

ηέθξα (θαη φρη ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν) σο κέηξν ηεο θαηάζηαζεο 

απηψλ απφ άπνςε ζξέςεσο κε αζβέζηην θαη θψζθνξν. 
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1.3. ρεκαηηζκφο ησλ νζηψλ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ νζηψλ νπζησδψο πεξηιακβάλεη 

ηελ ελαπφζεζε αλφξγαλσλ νπζηψλ επί ηεο νξγαληθήο κήηξαο απηψλ. Αλ 

θαη ν αθξηβήο κεραληζκφο ηεο ελαπφζεζεο ησλ αιάησλ αζβεζηίνπ δελ 

έρεη πιήξσο δηεπθξηληζζεί, θαίλεηαη φηη  απηφο πεξηιακβάλεη ηε 

ζπγθέληξσζε κνλφμηλνπ θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (CaHPO4), ηξία κφξηα 

ηνπ νπνίνπ ζπκππθλψλνληαη πξνο ζρεκαηηζκφ ελφο κνξίνπ θσζθνξηθνχ 

αζβεζηίνπ (Ca3(PO4)2), κε ζχγρξνλε απνβνιή  ελφο κνξίνπ θσζθνξηθνχ 

νμένο θαηά ηελ παξαθάησ αληίδξαζε: 

 

3CaHPO4→
ζπκπχθλσζε

 Ca3(PO4)2+H3PO4
 

 

ηε ζπλέρεηα ζην θσζθνξηθφ αζβέζηην πξνζηίζεληαη ηφληα 

αλζξαθηθνχ νμένο, θζνξίνπ ή πδξνμπιίνπ γηα λα ζπκπιεξσζεί ν 

ζρεκαηηζκφο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θξπζηαιιηθήο δνκήο ηνπ απαηίηε. 

ηελ ελαπφζεζε θξπζηάιισλ ζπκβάινπλ δηάθνξα έλδπκα θαζψο θαη ε 

βηηακίλε D. 

 

1.3.1. Καηαζθεπή ησλ νζηψλ  

Σα ηνηρψκαηα ηνπ θνξκνχ ή ηεο δηαθχζεσο ηνπ καθξνχ νζηνχ, 

απνηεινχληαη απφ ζπκπαγέο νζηφ. Δζσηεξηθά ηα άθξα ηεο δηαθχζεσο 

είλαη πιήξε ζπνγγψδνπο νζηνχ, ελψ ην ππφινηπν ηκήκα ηεο είλαη θνίιν 

θαη πεξηέρεη ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ. Ζ επίθπζε έρεη κνξθή ζθαηξνεηδνχο 

επάξκαηνο ζην άθξν ηνπ καθξνχ νζηνχ θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηελ 

δηάθπζε κε ζηξψκα ρφλδξνπ, δειαδή, ηνπ δηάκεζνπ ρφλδξνπ ή 

επηθπζηαθνχ- δηαθπζηαθνχ ρφλδξνπ. Ζ επίθπζε είλαη γεκάηε κε 

ζπνγγψδεο νζηφ. ηελ αξρή δελ ππάξρεη ε θνηιφηεηα ηνπ  κπεινχ, αιιά 

θαζψο ν θνξκφο ηνπ νζηνχ απμάλεη δηακεηξηθά, ην παιαηφηεξν πιηθφ ηνπ 
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νζηνχ απνκαθξχλεηαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ζρεκαηίδεη θνηιφηεηα. Ζ θαηά 

κήθνο αχμεζε ηνπ νζηνχ ιακβάλεη ρψξα κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ δηάκεζνπ ρφλδξνπ θαη ηεο ελαπφζεζε αλφξγαλσλ νπζηψλ 

ζηηο πξνο ηελ επίθπζε θαη ηελ δηάθπζε επηθάλεηεο απηνχ. Όηαλ ν 

δηάκεζνο ρφλδξνο παχζεη λα αλαπαξάγεηαη, επαθνινπζεί πιήξεο 

αζβεζηνπνίεζε απηνχ θαη ζπλέλσζε ηεο επίθπζεο κε ηε δηάθπζε. 

 

1.4. Μεηαβνιηζκφο ησλ νζηψλ 

Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ελεξγφο κεηαβνιηζκφο ζηα 

νζηά. Ο ζθειεηφο απφ ρεκηθή άπνςε δελ βξίζθεηαη ζε ζηαηηθή αιιά ζε 

δπλακηθή θαηάζηαζε. Έξεπλεο κε ξαδηντζφηνπα έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζπλερήο αληαιιαγή αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ κεηαμχ ηνπ αίκαηνο θαη 

ησλ νζηψλ θαη κεηαμχ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ νζηψλ. Ο βαζκφο ηεο 

αληαιιαγήο πνηθίιιεη απφ ζέζε ζε ζέζε αιιά είλαη πην ελεξγφο ζην 

ζπνγγψδεο νζηνχ. Σν ζπνγγψδεο νζηφ φπνπ ε παξνρή αίκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε απνηειεί ηελ θχξηα ζέζε ζηελ νπνία νη εθεδξείεο αζβεζηίνπ 

θαη θσζθφξνπ θηλεηνπνηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

δψσλ, θαηά ηελ αλεπαξθή πξφζιεςε απφ ην ζηηεξέζην ησλ αλφξγαλσλ 

απηψλ νπζηψλ. 

 

1.4.1. Μεηαβνιηζκφο αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ 

Αλ θαη ε αληαιιαγή αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ κεηαμχ ησλ νζηψλ 

θαη ηνπ αίκαηνο απνηειεί ζπλερή ιεηηνπξγία, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ απφ ηα νζηά ιακβάλεη ρψξα θπξίσο  ζε 

πεξηφδνπο κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ, φπσο π.ρ. θαηά ηελ δηάξθεηα πςειήο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ή σνπαξαγσγήο ή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ νζηψλ ηνπ 

εκβξχνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε. 

Ζ αθαίξεζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηα νζηά, ειέγρεηαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ. Δάλ ηα δψα δηαηξέθνληαη κε 
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ζηηεξέζην ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην, δηεγείξνληαη νη 

παξαζπξενεηδείο αδέλεο θαη ε νξκφλε πνπ παξάγεηαη απφ απηνχο,                                          

ε παξαζνξκφλε, πξνθαιεί θηλεηνπνίεζε ηνπ αζβεζηίνπ ησλ νζηψλ θαη 

επαλαπνξξφθηζε απηνχ απφ ην αίκα γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ 

δψνπ.  

Απφ ηνπο παξαζπξενεηδείο αδέλεο παξάγεηαη επίζεο θαη ε νξκφλε 

θαιζηηνλίλε, ε νπνία είλαη έλα πνιππεπηίδην απνηεινχκελν απφ ηξηάληα 

ακηλνμέα. Ζ θαιζηηνλίλε εθθξίλεηαη απφ ηνπο παξαζπξενεηδείο αδέλεο 

φηαλ ην επίπεδν ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα αλέβεη πάλσ απφ ην θαλνληθφ, 

νπφηε απηή ζηακαηά ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ηα νζηά ζην αίκα. 

 Δθφζνλ ζηα νζηά ην αζβέζηην είλαη ελσκέλν καδί κε ην θψζθνξν 

παξάιιεια κε ην αζβέζηην απειεπζεξψλεηαη απφ ηα νζηά θαη ν 

θψζθνξνο, ν νπνίνο απνβάιιεηαη απφ ην ζψκα θπξίσο κε ηα νχξα. 

Γειαδή, ν ζθειεηφο δελ δχλαηαη λα απειεπζεξψζεη ηε απφ ηηο δχν 

αλφξγαλεο απηέο νπζίεο ρσξίο λα απειεπζεξψζεη ζπγρξφλσο θαη 

ηζνδχλακε πνζφηεηα ηεο άιιεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε αλεπαξθήο 

ρνξήγεζε ζηα δψα ηεο κηαο εθ ησλ  δπν απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ, 

πεξηνξίδεη ηελ ζξεπηηθή αμία θαη ησλ δχν. ε αληίζεζε κε ηνλ ζθειεηφ, ην 

αζβέζηην θαη ν θψζθνξνο ησλ δνληηψλ ειάρηζηα ππφθεηληαη ζε 

θηλεηνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε. Δάλ ηα δφληηα ζρεκαηηζζνχλ κηα θνξά 

ειάρηζηα επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιηθέο αλάγθεο ηνπ ζψκαηνο ζε 

απηέο ηηο αλφξγαλεο νπζίεο, ή απφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ δψσλ κέζσ ηνπ 

ζηηεξεζίνπ. 

Ζ επαξθήο δηαηξνθή ησλ δψσλ κε αζβέζηην θαη θψζθνξν 

εμαξηάηαη 1) απφ ηελ επαξθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζηηο 

αλφξγαλεο απηέο νπζίεο κε ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή, 2) απφ ηελ 

ππάξρνπζα ζην ζηηεξέζην πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ θαη 3) απφ ηελ παξνπζία ζην ζηηεξέζην ηεο βηηακίλεο D. Οη 

ηξεηο απηνί παξάγνληεο ζπλδένληαη ακνηβαία. Βέβαηα είλαη αλαγθαία ε 
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επαξθήο ρνξήγεζε ησλ δπν απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ κέζσ ηνπ ζην 

ζηηεξέζην, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ην δψν ηηο 

ρξεζηκνπνηεί είλαη 1) κεγαιχηεξε φηαλ ε πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

ζηηεξεζίσλ βξίζθεηαη εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ θαη 2) κηθξφηεξε θαηά ηελ 

αλεπαξθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε βηηακίλε D ή ηελ αλεπαξθή 

έθζεζε ηνπ δψνπ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Αληίζηξνθα ε άθζνλε 

ρνξήγεζε βηηακίλεο D ή ε επαξθήο έθζεζε ηνπ δψνπ ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, κεηψλεη ηελ ζεκαζία ηεο δπζκελνχο πνζνηηθήο ζρέζεσο 

κεηαμχ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ θαη θαζηζηά ην δψν ηθαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλφξγαλεο απηέο νπζίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ζηηεξέζην ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα. Καηά ηελ 

νινθιεξσηηθή απνπζία απφ ην ζηηεξέζην ηεο βηηακίλεο D, ε 

απνξξφθεζε ησλ αλφξγαλσλ απηψλ νπζηψλ θαη ε ελαπφζεζή ηνπο ζηα 

νζηά είλαη πνιχ κηθξή,  αθφκε θαη αλ ε ηηκή ησλ  άιισλ παξαγφλησλ 

βξίζθεηαη ζην άξηζην. 

 

 

1.4.2. Ο ιφγνο αζβεζηίνπ θσζθφξνπ 

Δθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ νζηψλ θαη επίζεο ε ζρέζε Ca:P ζηα 

νζηά είλαη θαηά πξνζέγγηζε 2:1, είλαη ινγηθφ λα πξνθχςεη φηη ε χπαξμε 

πνζνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ απηνχ ηνπ κεγέζνπο 

ζην ζηηεξέζην, ζα είλαη ηδεψδεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ησλ νζηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηά απφ ζρεηηθέο έξεπλεο παξαηεξήζεθε 

φηη ε πνζνηηθή ζρέζε αζβεζηίνπ/θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην είηε είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε είηε είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηεο ζεσξνχκελεο άξηζηεο 

ζρέζεο ηνπ 2:1, είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζηα δηάθνξα είδε δψσλ. ηηο έξεπλεο 

απηέο ηα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πάξζεθαλ γηα ην κεγαιχηεξν 
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κέξνο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ ζεσξνχκελε ηδεψδε ζρέζε 2:1, κπνξνχλ 

λα εμεγεζνχλ κε βάζε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, 1) ζηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ ζηηο δηάθνξεο ηξνθέο, 

ζηηο νπνίεο ίζσο νη αλφξγαλεο απηέο νπζίεο λα βξίζθνληαη ππφ κνξθή κε 

επθφισο απνξξνθήζηκσλ ελψζεσλ, θαη 2) ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

βηηακίλεο D ζηηο δηάθνξεο ηξνθέο. 

Χο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ 

θσζθφξνπ απφ δηάθνξεο ηξνθέο, πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί φηη ε πνζνηηθή 

ζρέζε απηψλ ζην ζηηεξέζην δελ ζπκπίπηεη αλαγθαζηηθά κε ηελ ζρέζε 

ησλ ρξεζηκνπνηήζηκσλ κνξθψλ ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν θψζθνξνο  θαη ην αζβέζηην δελ 

απνξξνθνχληαη κε ηελ ίδηα επρέξεηα απφ φιεο ηηο ηξνθέο. Οχησο ή άιισο 

ε βηηακίλε D φπσο πξναλαθέξζεθε παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ 

απνξξφθεζε θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δπν παξαπάλσ αλφξγαλσλ νπζηψλ. 

Δπνκέλσο κε ηθαλνπνηεηηθέο πνζνηηθέο ζρέζεηο ησλ αλφξγαλσλ 

απηψλ νπζηψλ ζηα ζηηεξέζηα θάησ απφ ζπλζήθεο ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε βηηακίλε D, κπνξνχλ λα γίλνπλ πιήξσο 

ηθαλνπνηεηηθέο φηαλ ρνξεγεζνχλ άθζνλεο πνζφηεηεο βηηακίλεο  D. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κεξπθαζηηθψλ φηαλ ρνξεγνχληαη άθζνλεο 

πνζφηεηεο βηηακίλεο D, ε πνζνηηθή ζρέζε αζβεζηίνπ/θσζθφξνπ ζην 

ζηηεξέζην κπνξεί λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ άξηζηε ζρέζε 2:1 

ρσξίο δπζκελείο επηδξάζεηο. ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνζνηηθέο ζρέζεηο Ca:P 

ζην ζηηεξέζην νη νπνίεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1:1 θαη 7:1, έδσζαλ φιεο 

ηθαλνπνηεηηθά θαη παξφκνηα απνηειέζκαηα. Έμσ απφ ηα φξηα απηά 

παξαηεξήζεθαλ δπζκελείο επηδξάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε πνζνηηθέο ζρέζεηο 

ρακειφηεξεο ηεο ζρέζεηο 1:1, Δπνκέλσο ηα κεξπθαζηηθά, επεηδή 

θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθή πνζφηεηα μεξνχ ρφξηνπ πνπ έρεη απνμεξαλζεί 

ζηνλ ήιην θαη ζπλεπψο πινχζηνπ ζε βηηακίλε D, δείρλνπλ αμηφινγε 

αλνρή ζε πιαηχηεξεο πνζνηηθέο ζρέζεηο Ca:P ζην ζηηεξέζην. 
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ηνπο ρνίξνπο θαη ηηο φξληζεο ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη 

δηαθνξεηηθή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ δείρλεη φηη 

ε άξηζηε ζρέζε Ca:P γηα ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο θαη ηα 

αλαπηπζζφκελα νξλίζηα βξίζθεηαη κεηαμχ 1:1 θαη 2:1. Δπίζεο απφ ηηο 

έξεπλεο απηέο πξνθχπηεη φηη ηα είδε απηά δελ αλέρνληαη θαιά πνζνηηθέο 

ζρέζεηο κεγαιχηεξεο ηεο ηάμεο 3:1 , ελψ είλαη θαιά αλεθηέο πνζνηηθέο 

ζρέζεηο κηθξφηεξεο ηεο ηάμεο 1:1. ηελ πεξίπησζε ησλ σνηφθσλ 

νξλίζσλ, φκσο ε επηηξεπφκελε ζρέζε είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε, 

εμαηηίαο ησλ κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ ηνπο ζε αζβέζηην παξά ζε θψζθνξν. 

Πνζνηηθή ζρέζε Ca:P ζην ζηηεξέζην εθηφο ησλ θαλνληθψλ νξίσλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη 

πξφζιεςε ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο αζβεζηίνπ ή θσζθφξνπ, αιιά φηαλ 

ην έλα απφ απηά ππάξρεη ζην ζηηεξέζην ζε κεγάιε πεξίζζεηα , 

παξεκβαίλεη ζηελ απνξξφθεζε ηνπ άιινπ, εμαηηίαο ηεο δεζκεχζή ηνπ κε 

ηελ δπζδηάιπηε κνξθή ηνπ θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ , γεγνλφο πνπ εμεγεί 

ηελ αλάγθε χπαξμεο νξηζκέλεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ πεξίζζεηα ηνπ αζβεζηίνπ ή ηνπ θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην 

παξεκβαίλεη θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ άιισλ αλφξγαλσλ 

νπζηψλ, φπσο ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαη ηνπ καγγαλίνπ. ρεηηθέο έξεπλεο 

έδεημαλ φηη πέξα απφ ηηο αλάγθεο αχμεζεο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ζε αζβέζηην ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηνπ ςεπδαξγχξνπ, 

πξνθαιεί ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ. 

Δπίζεο πςειά επίπεδα αζβεζηίνπ ή θσζθφξνπ ή θαη ησλ δχν ζηα 

ζηηεξέζηα ρνίξσλ θαη νξλίζσλ, ρεηξνηεξεχνπλ ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο 

ηεο αλεπαξθνχο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε καγγάλην.  

 

1.4.3. Η απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ 

Ζ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζην 

πξφζζην ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, φπνπ ε ηηκή  pH είλαη κηθξφηεξε 
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(6,5), ελψ ν θψζθνξνο απνξξνθάηαη θπξίσο ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ 

ιεπηνχ εληέξνπ, φπνπ ε ηηκή είλαη πςειφηεξε. Ζ απνξξφθεζε ηνπ 

αζβεζηίνπ ζην ιεπηφ έληεξν επλνείηαη 1) απφ ηελ κεγαιχηεξε νμχηεηα 2) 

απφ ηηο δσνηξνθέο ζηηο νπνίεο πιενλάδνπλ νη αλφξγαλεο νπζίεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νμέα θαη 3) απφ ηα ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ ιαθηφδε. Ζ 

ζρεηηθά βξαδχηεξε πέςε ηεο ιαθηφδεο, νδεγεί ζηελ δχκσζή ηεο θαη ηελ 

αλάπηπμε νμχηεηαο, ε νπνία επλνεί ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ. 

Όηαλ ππάξρεη ζην ζηηεξέζην πεξίζζεηα αζβεζηίνπ έλαληη ηνπ 

θσζθφξνπ, δειαδή κεγαιχηεξε πνζφηεηα αζβεζηίνπ απφ απηή πνπ 

κπνξεί, λα απνξξνθεζεί απφ ην  πξψην ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, ζα 

ππάξρεη ειεχζεξν αζβέζηην ζηα ζεκεία ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ φπνπ 

απνξξνθάηαη ν θψζθνξνο κε απνηέιεζκα ην αζβέζηην πνπ βξίζθεηαη ζε 

πεξίζζεηα, ζπλδπαζκέλν καδί κε ην θψζθνξν λα ζρεκαηίζνπλ 

δπζδηάιπην θσζθνξηθφ αζβέζηην θαη έηζη  λα παξαθσιπζεί ε 

απνξξφθεζε ηνπ θσζθφξνπ. Καηά παξφκνην ηξφπν, πεξίζζεηα 

θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην έλαληη ηνπ αζβεζηίνπ ζα ειαηηψζεη ηελ 

απνξξφθεζε θαη ησλ δπν απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ, πξάγκα ην νπνίν 

φπσο πξναλαθέξζεθε εμεγεί ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο χπαξμεο νξηζκέλεο 

πνζνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην. 

Δπίζεο ε απνξξφθεζε ηνπ θσζθφξνπ παξαθσιχεηαη φηαλ ην ζηηεξέζην 

πεξηέρεη κεγάια πνζά ζηδήξνπ, ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ αδηάιπησλ 

θσζθνξηθψλ αιάησλ. 

 

1.4.4. Σν αζβέζηην θαη ν θψζθνξνο ζην αίκα 

Σν αζβέζηην ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ησλ νζηψλ αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ αζβεζηίνπ ηνπ ζψκαηνο, βξίζθεηαη ζηνπο 

καιαθνχο ηζηνχο θαη απνηειεί νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ησλ δσληαλψλ 

θπηηάξσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ ζσκαηηθψλ πγξψλ. Ζ κεγαιχηεξε φκσο 

ζπγθέληξσζή ηνπ βξίζθεηαη ζην αίκα ν νξφο ηνπ νπνίνπ ζηα 



 24 

πεξηζζφηεξα είδε δψσλ πεξηέρεη 9-12mg αζβεζηίνπ αλά 100ml. Γειαδή 

ην αζβέζηην βξίζθεηαη ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, ελψ ηα θχηηαξα ηνπ 

αίκαηνο, (αηκνζθαίξηα) ζηεξνχληαη αζβεζηίνπ. ηηο σνηφθεο φξληζεο ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

απηήλ πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ. 

ηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ην αζβέζηην απαληά ελ κέξεη ελσκέλν καδί 

κε πξσηεΐλεο ζε θνιινεηδή θαηάζηαζε (40%) θαη ελ κέξεη ζε κνξθή 

αλφξγαλσλ ελψζεσλ, θπξίσο θσζθνξηθψλ θαη δηηηαλζξαθηθψλ αιάησλ 

(60%). Σν ηειεπηαίν ηκήκα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ζξέςε δηφηη 

ηνληίδεηαη εχθνια. Γειαδή ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ηνληηζκέλνπ 

θαη ηνπ ελσκέλνπ κε πξσηεΐλεο αζβεζηίνπ.  

 

1.5. Λεηηνπξγίεο ηνπ αζβεζηίνπ 

Σν αζβέζηην ησλ καιαθψλ ηζηψλ, θαζψο θαη ην καγλήζην, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειάηησζε ηεο λεπξνκπτθήο δηεγεξζηκφηεηαο, 

ελψ αληίζεηα ην θάιην θαη ην λάηξην δξνπλ αληαγσληζηηθά απμάλνληαο 

ηελ λεπξνκπτθή δηεγεξζηκφηεηα. Δπίζεο  ην αζβέζηην απαηηείηαη γηα  

ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζθειεηηθψλ θαη θαξδηαθψλ κπψλ, είλαη 

απαξαίηεην  γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ ξχζκηζε ηεο νζκσηηθήο πίεζεο.  Αθφκε κηα ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ αζβεζηίνπ είλαη φηη ελεξγνπνηεί δηάθνξα κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο έλδπκα, φπσο είλαη ε παγθξεαηηθή ιηπάζε, ηεο φμηλεο 

θσζθαηάζε, θαη ε ρνιηλεζηεξάζε. 

 

1.5.1. Τπαζβεζηηαηκία 

Σν επίπεδν ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο θπξίσο ξπζκίδεηαη 

απφ ηελ νξκφλε ησλ παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ θαη δελ επεξεάδεηαη 

εχθνια απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηελ 

ηξνθή, αλ θαη  ε θχξηα πεγή ηνπ  αζβεζηίνπ ηνπ ζψκαηνο  είλαη ε ηξνθή. 
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Καηά ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε αζβέζηην, ε παξαζνξκφλε δηαηεξεί 

ζηαζεξφ ην επίπεδν ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε αζβεζηίνπ απφ ηα νζηά. Δάλ νη παξαζπξενεηδείο αδέλεο 

αθαηξεζνχλ ή δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

αίκαηνο ζε αζβέζηην ειαηηψλεηαη θαη πξνθχπηεη ηεηαλία. Η ηεηαλία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξδηεγεξζηκφηεηα ηνπ λεπξνκπτθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο θαηαιήγεη ζε ζπαζκνχο. 

πκπηψκαηα ηεηαλίαο, νθεηιφκελα ζε ππαζβεζηηαηκία 

εκθαλίδνληαη θαη θαηά ηνλ γαιαθηηθφ ππξεηφ, κηα κεηαβνιηθή πάζεζε 

ησλ αγειάδσλ, γλσζηή θαη σο πάξεζε ηνθεηνχ, (parturient paresis) ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ζπνξαδηθά ζε απηά ηα δψα ζπλήζσο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, αλ θαη πνιιέο θνξέο 

παξνπζηάδεηαη ιίγν πξηλ ή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Καηά ηελ 

πάζεζε απηή ε ειάηησζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην ηνπ νξνχ ηνπ 

αίκαηνο κπνξεί λα θζάζεη ζην 70% ηεο θαλνληθήο. 

 

1.5.2. Γαιαθηηθφο ππξεηφο 

Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πάζεζε, ε αγειάδα παξακέλεη φξζηα, 

αιιά  δελ πξνζιακβάλεη ηξνθή θαη νχηε κεξπθάδεη. Δάλ ππνρξεσζεί λα 

βαδίζεη, παξνπζηάδεη θινληδφκελν βεκαηηζκφ θαη πνιιέο θνξέο ειαθξνχο 

κπτθνχο ζπαζκνχο. Αξγφηεξα ε αγειάδα μαπιψλεη ζε ραξαθηεξηζηηθή 

ζηάζε πάλσ ζην ζηέξλν ηεο κε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ ζηεξηδφκελε 

ζηνπο ψκνπο ηεο. Οη νθζαικνί ηεο είλαη ραχλνη θαη πξνζβιέπνπλ αηελψο, 

ε δε θφξε ηνπο είλαη δηεζηαικέλε. Η αγειάδα παξνπζηάδεη απμεκέλε 

λεπξνκπτθή δηεγεξζηκφηεηα θαη κπτθνχο ζπαζκνχο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ζε απηφ ην ζηάδην δίλεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αλαξξψζεσλ. Δάλ φκσο δελ εθαξκνζηεί ζεξαπεία, επαθνινπζεί 

ζπαζηηθή παξάιπζε θαη αλαηζζεζία. Ζ αγειάδα ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

παξακέλεη θαηάθνηηε θαη πέθηεη ζε θψκα. Καζψο πεξλά ν ρξφλνο ην 
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θψκα γίλεηαη βαζχηεξν θαη ην δψν θαηαιήγεη ζε ζάλαην. Ζ ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζψκαηνο, κνινλφηη ε πάζεζε απηή ιέγεηαη γαιαθηηθφο ππξεηφο, είλαη 

θαλνληθή ή πέθηεη θάησ απφ ηελ θαλνληθή. 

Ζ ζλεζηκφηεηα ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ζεξαπείαο είλαη πνιχ 

κεγάιε. Πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ πάζεζε απηή είλαη νη αγειάδεο  

πςειήο γαιαθηνπαξαγσγήο, ζηηο νπνίεο ζπλεζέζηεξα παξνπζηάδεηαη 

θαηά ηνλ ηξίην θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηνθεηνχο ηνπο, νπφηε θαλνληθά 

βξίζθνληαη θαη ζην κέγηζην ηεο γαιαθηηθήο παξαγσγήο ηνπο. πάληα ν 

γαιαθηηθφο ππξεηφο εκθαλίδεηαη ζηνλ πξψην ή ηνλ δεχηεξν ηνθεηφ.  

 

 

 

Δηθφλα2.χκπησκα πάξεζεο ηνθεηνχ  

Πηγή: http://www.cvmbs.colostate.edu 

 

1.5.3. Αίηηα εκθάληζεο ηνπ γαιαθηηθνχ ππξεηνχ 

Αηηία ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αίκαηνο ζε αζβέζηην δελ 

είλαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε αζβεζηίνπ απφ ηηο ηξνθέο. ηηεξέζηα κε 
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απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην, φηαλ ρνξεγήζεθαλ ζε δηάθνξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ, φρη κφλν απνδείρζεθαλ ρσξίο 

απνηέιεζκα, αιιά αληίζεηα  πξνδηέζεζαλ ηηο αγειάδεο ζηελ αλάπηπμε 

γαιαθηηθνχ ππξεηνχ, πηζαλψο ιφγσ ηεο ειάηησζεο  ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ. Αλ θαη ηα αίηηα ηεο 

ππαζβεζηηαηκίαο θαηά ηνλ γαιαθηηθφ ππξεηφ δελ έρνπλ αθφκε 

δηεπθξηληζηεί πιήξσο, γεληθά επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε κεησκέλε 

παξαγσγή παξαζνξκφλεο εμαηηίαο αλεπαξθνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ, αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη ην θαλνληθφ επίπεδν 

αζβεζηίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. Σν επίπεδν απηφ πεηπραίλεηαη κε 

θηλεηνπνίεζε επαξθψλ πνζνηήησλ αζβεζηίνπ απφ ηα νζηά κε ζθνπφ ηελ 

αλαπιήξσζε ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ αζβεζηίνπ πνπ αθαηξνχληαη απφ 

ην αίκα γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ πξσηνγάιαηνο πξηλ θαη θπξίσο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ. Σφηε ε έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζνβαξή πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αζβεζηίνπ 

ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο θαη επνκέλσο ε αζζέλεηα. 

 

1.5.4. Θεξαπεία ηνπ γαιαθηηθνχ ππξεηνχ 

Ζ ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζηνλ γαιαθηηθφ ππξεηφ 

ζπλίζηαηαη ζε ελδνθιέβηα έλεζε δηαιχκαηνο γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ, 

νπφηε, κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαλνληθνχ επηπέδνπ αζβεζηίνπ ζηνλ 

νξφ ηνπ αίκαηνο, επέξρεηαη ζπλήζσο ε άκεζε ζεξαπεία ηνπ δψνπ. Πνιιέο 

θνξέο είλαη αλαγθαία θαη δεχηεξε ελδνθιέβηα έλεζε δηαιχκαηνο 

γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ. Ζ ελδνθιέβηα απηή έλεζε ρξεζηκεχεη γηα λα 

ππεξληθήζεη ην δψν ηελ δπζθνιία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλεπαξθνχο 

ιεηηνπξγίαο   ησλ παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ κέρξη πνπ επαλαιεηηνπξγήζεη 

θαλνληθά ν κεραληζκφο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηα νζηά. 

Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ζεξαπεπηηθή αγσγή ε έκθπζε 

αέξνο  εληφο ηνπ καζηνχ. Ζ κέζνδνο απηή αθελφο ζηακαηά ηελ έθθξηζε 
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γάιαθηνο ζηηο θπςειίδεο ηνπ καζηνχ θαη αθεηέξνπ δηεπθνιχλεη κέζσ ηεο 

επαλαπνξξφθεζεο , ηελ επηζηξνθή ηνπ αζβεζηίνπ απφ ην γάια ζην αίκα. 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη κελ απνηειεζκαηηθή, αιιά εθηφο ηνπ φηη 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο, ππάξρεη επηπιένλ 

θίλδπλνο κφιπλζεο θαη πξνζβνιήο ηνπ καζηνχ απφ καζηίηηδα. 

 

 

 

 

1.5.5. Πξφιεςε ηνπ γαιαθηηθνχ ππξεηνχ 

ε ζρεηηθά πεηξάκαηα βξέζεθε φηη ν γαιαθηηθφο ππξεηφο ζε 

αγειάδεο νη νπνίεο κε βάζε ηελ πξντζηνξία ηνπο, είλαη επηξξεπείο ζε 

απηφλ, πξνιακβάλεηαη, εθφζνλ ρνξεγεζνχλ ζε απηέο κέζσ ηεο ηξνθήο 

κεγάιεο δφζεηο βηηακίλεο D,ηνπιάρηζηνλ 3-5 εκέξεο θαη θαηά πξνηίκεζε 

7 εκέξεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ θαη γηα κηα εκέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ 

ρνξεγνχκελε εκεξεζίσο δφζε είλαη 20-30 εθαηνκκχξηα δηεζλείο κνλάδεο 

βηηακίλεο D2. Ζ πςειή απηή δφζε ηεο βηηακίλεο D θαίλεηαη φηη 

πξνιακβάλεη ηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αζβεζηίνπ ηνπ αίκαηνο: 1) κε 

ηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ αζβεζηίνπ ησλ ηξνθψλ απφ ην έληεξν, 

2) κε ηελ ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο αζβεζηίνπ απνβάιιεηαη απφ ην αίκα  

ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαη 3) κε ηελ θηλεηνπνίεζε αζβεζηίνπ απφ ηα 

νζηά. 

 

1.6. Λεηηνπξγίεο ηνπ Φσζθφξνπ 

Ο θψζθνξνο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νζηψλ απνηειεί πεξίπνπ ην 

20% ηνπ ζπλνιηθνχ θσζθφξνπ ηνπ ζψκαηνο. πλαληάηαη ζηνπο 

καιαθνχο ηζηνχο, φπνπ ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε νξγαληθέο ελψζεηο, 

φπσο  π.ρ. θσζθνπξσηεΐδεο, λνπθιενπξσηεΐδεο, λνπθιετθά νμέα, 

θσζθνιηπίδεο, θσζθνξηθή θξεαηίλε, A.T.P, A.D.P. θ.ά. Ζ ζεκαζία ησλ 
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ελψζεσλ απηψλ, δείρλεη ηνλ πνιιαπιφ ξφιν ηνπ θσζθφξνπ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ δσηθνχ νξγαληζκνχ. 

Ο θψζθνξνο παίδεη πξσηεχνληα  ξφιν ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ, ζπκκεηέρνληαο κε ηε κνξθή ησλ θσζθνξηθψλ ελψζεσλ 

A.T.P  θαη A.D.P ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ θσζθνξηθψλ εζηέξσλ εμφδεο, 

θαηά ηελ δηάζπαζε θαη ζχλζεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Δπίζεο, ν 

θψζθνξνο ζπλδέεηαη κε ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπψλ θαη ησλ 

ιεπθσκάησλ θαζψο θαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην πιήξεο αίκα ην επίπεδν ηνπ θσζθφξνπ αλέξρεηαη ζε 35-45 mg 

αλά 100 ml. Απαληά θπξίσο  ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα κε πνηθίιεο κνξθέο 

θαη θπξίσο κε νξγαληθνχο ζπλδπαζκνχο. Σν επίπεδν ηνπ αλφξγαλνπ 

θσζθφξνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, ην νπνίν θαη καο ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν απφ άπνςε δηαηξνθήο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 4-9 mg αλά 100 

ml πιάζκαηνο, εμαξηψκελν απφ ηελ ειηθία θαη ην είδνο ηνπ  δψνπ. Σν 

επίπεδν ηνπ αλφξγαλνπ θσζθφξνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ 

γέλλεζε ηνπ δψνπ είλαη πςειφηεξν θαη ειαηηψλεηαη κε ηελ πξφνδν ηεο 

ειηθίαο ηνπ. Δπίζεο είλαη πςειφηεξν ζηνπο ρνίξνπο φπνπ αλέξρεηαη θαηά 

κέζν φξν ζε 8 mg αλά 100 ml ελψ ζηα πξφβαηα, ηα βννεηδή θαη ηηο αίγεο 

αλέξρεηαη ζε 5-6mg αλά 100ml. Χζηφζν, επεηδή ζηελ δηαηήξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ αλφξγαλνπ θσζθφξνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο νη λεθξνί, νη 

παξαζπξενεηδείο αδέλεο θ.ά., απηφ δχλαηαη λα είλαη ρξήζηκνο νδεγφο ηεο 

επαξθνχο δηαηξνθήο κε θψζθνξν, κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο ιακβάλνληαη γηα καθξχηεξε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

1.6.1. Ραρίηηδα θαη Οζηενκαιαθία 

Ζ αλεπαξθήο δηαηξνθή κε αζβέζηην ή θψζθνξν, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 

φηαλ: 
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1) ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε κηα ή θαη ζηηο δχν απηέο 

αλφξγαλεο νπζίεο είλαη αλεπαξθήο, 

2) ε πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αλφξγαλσλ απηψλ νπζηψλ ζην 

ζηηεξέζην είλαη δπζκελήο, θαη        

3) ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε βηηακίλε D είλαη αλεπαξθήο,  

πξνθαιεί ξαρίηηδα ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο θαη νζηενκαιαθία ζηνπο 

αλεπηπγκέλνπο νξγαληζκνχο. 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ είλαη παξφκνην φηαλ ε ξαρίηηδα 

πξνέξρεηαη απφ αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ ή θσζθφξνπ ή βηηακίλεο D, δηφηη 

ζε θάζε πεξίπησζε ε βαζηθή βιάβε είλαη ε ειιηπήο ελαπφζεζε 

αζβεζηίνπ  θαη θσζθφξνπ ζηα νζηά. πλεπψο ηα νζηά δελ 

αλαπηχζζνληαη θαλνληθά σο πξνο ην ζρήκα θαη ηελ πθή, δελ έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αληνρή θαη αθακςία, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο εθεδξείεο 

ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν 

 

1.6.2. πκπηψκαηα ξαρίηηδαο θαη νζηενκαιαθίαο 

ηηο δχν απηέο αζζέλεηεο παξαηεξνχληαη: 

1. ειάηησζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ νζηψλ ζε ηέθξα, 

2.επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, 

3. κείσζε ηεο φξεμεο θαη ηεο παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο, 

4. αλάπηπμε δηαζηξνθήο ηεο φξεμεο φηαλ παξαηείλεηαη ε αλεπάξθεηα 

θσζθφξνπ, θαη 

5. δπζκελείο επηδξάζεηο πάλσ ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή 

γάιαθηνο θαη αβγψλ. 

Καηά ηελ ξαρίηηδα ην αίκα πεξηέρεη αλεπαξθή πνζά αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ ή θαη ησλ δχν. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη ε 

ειιηπήο ελαπφζεζε αιάησλ αζβεζηίνπ πάλσ ζηα απμαλφκελα νζηά ησλ 

λεαξψλ δψσλ. Οζηά ησλ νπνίσλ ην κήθνο απμάλεη γξήγνξα, φπσο ηα 

καθξά νζηά ησλ άθξσλ θαη ηα ιεπηά νζηά ησλ πιεπξψλ, εκθαλίδνπλ 
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πεξηζζφηεξν νξαηέο ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο ηεο ειιηπνχο ελαπφζεζεο 

αιάησλ αζβεζηίνπ. Έηζη, επεηδή ν δηάκεζνο επηθπζηαθν-δηαθπζηαθφο 

ρφλδξνο ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη αιιά νζηενπνηείηαη αηειψο, κε 

απνηέιεζκα λα παξακέλεη καιαθφο, πξνθαιείηαη, θάησ απφ ηελ πίεζε 

ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο κπτθήο ηάζεσο, αθαλφληζηε δηφγθσζε ησλ 

άθξσλ ησλ καθξψλ νζηψλ. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη θαη ε 

παξαηεξνχκελε δηφγθσζε ησλ αξζξψζεσλ ησλ πξφζζησλ θαη ησλ 

νπίζζησλ ζθειψλ, ηα νπνία, εμαηηίαο ηεο εμαζζέλεζήο ηνπο, κπνξεί θάησ 

απφ ηελ πίεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο λα παξνπζηάζνπλ θάκςε, ε νπνία 

παξεκπνδίδεη ην θαλνληθφ βάδηζκα. 

Μεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ε ξαρίηηδα ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα 

ζηα αλαπηπζζφκελα βννεηδή θαη ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο. 

Σα ραξαθηεξίζηεθα ζπκπηψκαηα ηεο ξαρίηηδαο ζηα λεαξά 

βννεηδή είλαη:  

1. επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο,  

2. δηνγθσκέλεο θαη δχζθακπηεο αξζξψζεηο,  

3. θεθακκέλα πξφζζηα ζθέιε,  

4. θπξηή ξάρε θαη  

5. δχζθακπην βάδηζκα κε ζπξφκελα ηα νπίζζηα πφδηα. 

ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπηψκαηα ηεο ξαρίηηδαο είλαη:  

1. βξαδεία αλάπηπμε,  

2. δηνγθσκέλεο αξζξψζεηο,  

3. δπζθακςία ησλ άθξσλ,  

4. θχξησζε ηεο ξάρεο θαη ελδερφκελα παξάιπζε ησλ νπίζζησλ άθξσλ. 

ηνπο ακλνχο ηα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα είλαη: 

1. δηνγθσκέλεο αξζξψζεηο,  

2. θάκςε ησλ ζθειψλ,  

3. δχζθακπην βάδηζκα θαη  
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4. βξαδεία αλάπηπμε.  

ηελ πεξίπησζε ησλ λενζζψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

ξαρίηηδαο πεξηιακβάλνπλ :  

1. επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο,  

2. δχζθακπην βάδηζκα,  

3. δηφγθσζε ησλ αξζξψζεσλ ησλ ζθειψλ  

4. καιαθφ θαη ειαζηηθφ ξάκθνο πνπ είλαη δπλαηφ λα θάκπηεηαη εχθνια  

5. άιιεο δπζκνξθίεο ησλ νζηψλ, 

Σα δψα πνπ ππνθέξνπλ απφ ξαρίηηδα εθφζνλ απηή  δελ είλαη πνιχ 

πξνρσξεκέλε, ζπλήζσο επαλαθηνχλ ηελ πγεία ηνπο φηαλ πξνζηεζεί ζην 

ζηηεξέζηφ ηνπο ζπκπιήξσκα ην νπνίν πεξηέρεη άθζνλα πνζά βηηακίλεο 

D, αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ. 

Ο φξνο νζηενκαιαθία ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλαπηπγκέλσλ νζηψλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ππεξβνιηθή 

θηλεηνπνίεζε απφ απηά αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ζψκαηνο, ρσξίο λα αλαπιεξψλνληαη ηα αθαηξνχκελα 

απφ ηα νζηά πνζά, ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηηο θαλνληθέο εθεδξείεο ηνπο. 

Καηά ηελ νζηενκαιαθία ηα νζηά γίλνληαη αζζεληθά θαη ζπάδνπλ εχθνια 

έηζη ψζηε ηα θαηάγκαηα λα είλαη ζπλήζε ζε δψα θαη αλζξψπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ε παξάιπζε ησλ νπίζζησλ άθξσλ ησλ εγθχσλ ρνίξσλ ζπρλά 

είλαη απνηέιεζκα θαηάγκαηνο ελφο ζπνλδχινπ, κε επαθφινπζν ηελ 

άζθεζε πίεζεο πάλσ ζηνλ λσηηαίν κπειφ.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νζηενκαιαθίαο 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, φηαλ ηα ζειπθά δψα δηαηξέθνληαη κε ζηηεξέζηα ηα 

νπνία ζηεξνχληαη επαξθψλ πνζνηήησλ αζβεζηίνπ ή θσζθφξνπ ή θαη ησλ 

δπν. Σφηε ην ζψκα ηεο κεηέξαο αγσλίδεηαη κε θάζε δχλακε λα 

πξνζηαηεχζεη ην αλαπηπζζφκελν δψν κε αθαίξεζε ησλ αλφξγαλσλ 

απηψλ νπζηψλ απφ ηνλ ζθειεηφ ηεο. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ε  
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αλαπαξαγσγή παξαθσιχεηαη θαη ην λενγλφ γελληέηαη αζζεληθφ ή αθφκε 

θαη λεθξφ. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζειπθψλ ρνίξσλ αλαπαξαγσγήο, παξά ζηα θπηνθάγα δψα, δηφηη νη 

ρνίξνη δηαηξέθνληαη θπξίσο κε θαξπνχο ζηηεξψλ θαη κε ηα ππνπξντφληα 

ηνπο θαη άξα πξνζιακβάλνπλ αλεπαξθή πνζά αζβεζηίνπ. ε πεξίπησζε 

αλεπαξθνχο δηαηξνθήο ησλ ρνίξσλ αλαπαξαγσγήο κε αζβέζηην , εθηφο 

απφ ηελ γέλλεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζζεληθψλ ή λεθξψλ ρνηξηδίσλ, 

ππάξρεη θαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο. ηελ κείσζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο νθείιεηαη θαη ε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ησλ 

ρνηξηδίσλ κέρξη ηνπ απνγαιαθηηζκνχ ηνπο. Δπίζεο αθαίξεζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ απφ ηα νζηά θαη ζπλεπψο 

πξφθιεζε νζηενκαιαθίαο, ζπκβαίλεη θαη θαηά ηελ εληαηηθή σνπαξαγσγή 

ησλ νξλίζσλ. Σα απγά έρνπλ ιεπηφ θέιπθνο θαη ε σνπαξαγσγή είλαη 

δπλαηφ λα κεησζεί.  

 

 

Δηθφλα 3. Οζηενκαιαθία 

 Πηγή: http://www.cvmbs.colostate.edu 
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Ο θχξηνο ππεχζπλνο παξάγνληαο γηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

ηεο αλάπηπμεο είλαη ε κείσζε ηεο φξεμεο πνπ θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν 

ζνβαξή θαηά ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο αλεπάξθεηαο θσζθφξνπ. Ζ 

πεπηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ δελ επεξεάδεηαη θαηά ηελ αλεπάξθεηα 

θσζθφξνπ. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο θαηά ηελ 

αλεπάξθεηα θσζθφξνπ, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ δηαηαξαρή ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ελέξγεηαο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ κηθξφηεξε ηνπ 

θαλνληθνχ πεξηεθηηθφηεηα ζε θψζθνξν ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη 

πγξψλ. Δπίζεο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ειάηησζε ζηελ πεπηηθφηεηα ηνπ 

ζηηεξεζίνπ θαηά ηελ αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ. Ζ ηξνθή, φκσο, πνπ 

πέθζεθε δελ θαίλεηαη λα κεηαβνιίδεηαη αλεπαξθψο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο θσζθφξνπ. Οη αγειάδεο φηαλ ππνθέξνπλ απφ 

αλεπάξθεηα θσζθφξνπ είλαη ζπλήζσο θαρεθηηθέο. Αληίζεηα, φηαλ 

ππνθέξνπλ απφ αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ, εθφζνλ δηαηξέθνληαη κε άθζνλεο 

ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο, ε κελ ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο 

είλαη θαιή, ε δε γαιαθηνπαξαγσγή ηνπο ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά θαη ηα 

νζηά ηνπο είλαη λα ζξαχνληαη ρσξίο λα ππνζηνχλ ζνβαξή πίεζε. 

 

1.6.3. Αιινηξηνθαγία (pica) 

Ζ ζπλερηδφκελε αλεπάξθεηα θσζθφξνπ, πιελ ηεο αλνξεμίαο θαη 

ηεο θαρεθηηθήο εκθάληζεο ησλ δψσλ, πξνθαιεί θαη δηαζηξνθή ηεο φξεμε, 

γλσζηή σο αιινηξηνθαγία (pica), θαηά ηελ νπνία ηα δψα καζνχλ μχια, 

νζηά, ηξίρεο, ρψκα θαη άιια αθαηάιιεια πιηθά ζε κηα ελζηηθηψδε 

πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγθαία πνζφηεηα θσζθφξνπ. Έρνπλ 

αλαθεξζεί κεγάιεο απψιεηεο δψσλ πνπ εθηξέθνληαη ζε βνζθέο δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ, φπνπ ην έδαθνο είλαη θησρφ ζε θψζθνξν. Αθφκε 

πνιινί απφ ηνπο ζαλάηνπο απηψλ ησλ δψσλ νθείινληαη ζηελ 

θαηαλάισζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνζχλζεζε (π.ρ. 

νζηψλ), πξνζβεβιεκέλσλ απφ ην βαθηήξην Clostridium botulinun, νη 
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ηνμίλεο ηνπ νπνίνπ πξνθαινχλ ζνβαξή αζζέλεηα, γλσζηή σο βνηνπιηζκφ 

ή αιιαληίαζε. Ζ δηαζηξνθή ηεο φξεμεο δελ είλαη εηδηθφ ζχκπησκα 

κφλνλ ηεο αλεπάξθεηαο θσζθφξνπ, δηφηη είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο.  

Δπίζεο ε αλεπάξθεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε θψζθνξν  ζπλδέεηαη κε 

ρακειή γνληκφηεηα θαη κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή. ε πεξηνρέο φπνπ 

ην έδαθνο είλαη θησρφ ζε θψζθνξν δηαηαξάζζεηαη ν θχθινο ηνπ νίζηξνπ 

θαη νη αγειάδεο δελ έξρνληαη θαλνληθά ζε νξγαζκφ, ελψ πνιιέο θνξέο 

γελλνχλ κηα θνξά ζηα δχν ρξφληα.  

Ζ αλεπάξθεηα θσζθφξνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπλήζεο ζηα βννεηδή 

παξά ζηα πξφβαηα, δηφηη ηα πξφβαηα έρνπλ πεξηζζφηεξν εθιεθηηθέο 

ζπλήζεηεο βφζθεζεο θαη πξνηηκνχλ ηα απμάλνληα ηκήκαηα ησλ θπηψλ ηα 

νπνία είλαη πινπζηφηεξα ζε θψζθνξν.  

 

 

Δηθφλα 4. Αιινηξηνθαγία (Pica) 

 Πηγή : Mc Dowell L.R., MINERALS IN ANIMAL AND HUMAN 

NUTRITION 1992, Academic Press USA  
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1.7. Πεξηεθηηθφηεηα δσνηξνθψλ ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν  

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ρνλδξνεηδψλ θαη ζπκππθλσκέλσλ 

δσνηξνθψλ ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν πνηθίιιεη παξά πνιχ. Δίλαη 

κεγάιεο πξαθηηθήο ζεκαζίαο κηα γεληθή γλψζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

απηέο ηηο αλφξγαλεο νπζίεο ησλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηξνθψλ. 

Έηζη είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή, λα εθηηκεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο ελδερφκελεο αλεπάξθεηαο ησλ ζηηεξεζίσλ ζε αζβέζηην θαη 

θψζθνξν. 

Σα ρφξηα ησλ ςπραλζψλ είλαη πνιχ πινχζηα ζε αζβέζηην. Αλ θαη 

ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην ησλ ςπραλζψλ ρφξησλ επεξεάδεηαη ζε 

θάπνην βαζκφ απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αζβέζηην, ελ 

ηνχηνηο απηά είλαη πάληα ζρεηηθά πινχζηα ζε  αζβέζηην δηφηη ηα ςπραλζή 

δελ αλαπηχζζνληαη φηαλ ην έδαθνο είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θησρφ ζε 

αζβέζηην. Σα ρφξηα ησλ αγξσζησδψλ πεξηέρνπλ πνιχ ιηγφηεξν αζβέζηην 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ρφξηα ησλ ςπραλζψλ, θαη εάλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

έδαθνο θησρφ ζε αζβέζηην, ηφηε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πεξηεθηηθφηεηά 

ηνπο ζε αζβέζηην. Σν αλάκηθην ρφξην ησλ ιεηκψλσλ είλαη θαιή πεγή 

αζβεζηίνπ. 

Οη θαξπνί ησλ ζηηεξψλ θαη ηα ππνπξντφληα ηνπο, θαζψο θαη νη 

ξίδεο ηνπο είλαη θησρέο πεγέο αζβεζηίνπ. Σν γάια, θαζψο θαη ην  

ηρζπάιεπξν είλαη πινχζηα ζε αζβέζηην. 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηξνθψλ ζε 

θψζθνξν, ππάξρνπλ εληππσζηαθέο δηαθνξέο. Δλψ ηα ρφξηα ησλ 

ςπραλζψλ είλαη πινχζηα ζε αζβέζηην, θακία ρνλδξνεηδήο ηξνθή δελ 

είλαη πινχζηα ζε θψζθνξν. Καηά ηελ πξψηε αλάπηπμε ηνπο ηα 

αγξσζηψδε θαη ηα ςπραλζή έρνπλ κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

θψζθνξν, ε νπνία φκσο ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πξφνδν ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο. νβαξή αλεπάξθεηα θσζθφξνπ ζην έδαθνο ειαηηψλεη 
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ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ρφξησλ ζε θψζθνξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αζβέζηην.  

ε  αληίζεζε πξνο ηηο ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο  ε αλεπάξθεηα 

θσζθφξνπ ζην έδαθνο επεξεάδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θψζθνξν ησλ 

θαξπψλ ζηηεξψλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, νη απνδφζεηο ηνπο φκσο ζε 

εδάθε πησρά ζε θψζθνξν κεηψλνληαη ζεκαληηθά. 

Οη θαξπνί ησλ ζηηεξψλ θαη ηα ππνπξντφληα ηνπο, νη θαξπνί ησλ 

ςπραλζψλ θαη νη πιαθνχληεο ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ είλαη θαιέο πεγέο 

θσζθφξνπ. Απφ ηηο ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, ην γάια θαη ην 

ηρζπάιεπξν, είλαη πνιχ πινχζηεο πεγέο θσζθφξνπ θαζψο θαη αζβεζηίνπ. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη αλάγθε λα δνζεί πξνζνρή φρη κφλν 

ζηελ πεξηερφκελε πνζφηεηα θσζθφξνπ ζηηο δηάθνξεο ηξνθέο, αιιά 

επηπιένλ θαη ζηελ κνξθή κε ηελ νπνία ν θψζθνξνο απαληά ζε απηέο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θσζθφξνπ ζηνπο θαξπνχο ησλ ζηηεξψλ θαη ησλ 

άιισλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ηξνθψλ, απαληά κε ηελ κνξθή ησλ 

αδηάιπησλ αιάησλ ηνπ θπηηθνχ νμένο (εμαθσζθνξηθνχ εζηέξνο ηεο 

ηλνζηηφιεο) κε αζβέζηην θαη καγλήζην, γλσζηψλ κε ην φλνκα θπηίλε:  

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                    Φπηηθό νμύ 

 

ρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα κεξπθαζηηθά δψα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ θψζθνξν ηεο θπηίλεο, αθνχ ζηε 
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κεγάιε θνηιία ηνπο ηα άιαηα απηά πδξνιχνληαη απφ ηηο βαθηεξηαθέο 

θπηάζεο ζε ηλνζηηφιε θαη θσζθνξηθφ νμχ. 

Αληίζεηα, ζρεηηθέο έξεπλεο κε αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο θαη 

νξληζνεηδή έδεημαλ φηη ν θψζθνξνο ηεο θπηίλεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηφζν θαιά, φζν άιιεο κνξθέο θσζθφξνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη, θαηά ηελ 

παξνπζία ζην ζηηεξέζην άθζνλεο πνζφηεηαο βηηακίλεο D, κεξηθή 

βειηίσζε ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ.  

Έηζη, ζε ζρεηηθέο έξεπλεο κε ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ επαξθή 

πνζά βηηακίλεο D, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

θσζθφξνπ ηεο θπηίλεο αλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε ησλ νξληζίσλ ζην 10 

%, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ σνηφθσλ νξλίζσλ πεξίπνπ ζην 50 % εθείλεο 

ηνπ θσζθφξνπ ησλ αλφξγαλσλ θσζθνξηθψλ αιάησλ ηνπο 

αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο, κέξνο ηνπ θσζθφξνπ ηεο θπηίλεο θαζίζηαηαη 

ρξεζηκνπνηήζηκν θαη κε ηε δξάζε ελδχκσλ (θπηαζψλ), νη νπνίεο 

απαληνχλ ζηηο δσνηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

1.8. Σν αζβέζηην θαη ν θψζθνξνο ζηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή ησλ 

δψσλ 

χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αζβέζηην θαη θψζθνξν ησλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ δσνηξνθψλ, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη: 

Όηαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζηηεξεζίνπ βννεηδψλ, πξνβάησλ, ή ίππσλ 

απνηειείηαη απφ ρφξηα ςπραλζψλ, θαλνληθά δελ ζα ππάξμεη αλεπάξθεηα 

αζβεζηίνπ. Αθφκε θαη εάλ δελ ρνξεγνχληαη ζηα δψα απηά ρφξηα 

ςπραλζψλ, αιιά άιια είδε ρφξησλ, θαλνληθά δελ αλακέλεηαη αλεπάξθεηα 

αζβεζηίνπ, εθηφο εάλ:  

1. ηα ρνξεγνχκελα ρφξηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε εδάθε πνιχ θησρά ζε 

αζβέζηην,  
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2. ην ζηηεξέζην ησλ δψσλ απηψλ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλε 

πνζφηεηα ρφξησλ θαη κεγαιχηεξε αλαινγία θαξπψλ ζηηεξψλ θαη 

άιισλ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ.  

ε πεξίπησζε αγειάδσλ πςειήο γαιαθηνπαξαγσγήο, ησλ νπνίσλ 

νη αλάγθεο ζε αζβέζηην είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο, αλ θαη  γεληθά 

δελ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ φηαλ ζε απηέο 

ρνξεγνχληαη θαλνληθά πνζά θαιήο πνηφηεηαο ρφξησλ, είλαη ζθφπηκν, 

εθφζνλ κεηαμχ ησλ ρφξησλ δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ρφξην ςπραλζψλ, 

λα πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζηφ ηνπο ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ, γηα 

εμαζθάιηζή ηνπο απφ ελδερφκελε αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ. 

Ζ θαηάζηαζε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζηηεξεζίσλ ρνίξσλ θαη νξληζνεηδψλ αθνχ ηα δψα απηά δηαηξέθνληαη 

θπξίσο κε θαξπνχο ζηηεξψλ θαη άιισλ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ 

θησρψλ  ζε αζβέζηην, θαη γη’ απηφ επηβάιιεηαη ε πξνζζήθε 

ζπκπιεξψκαηνο αζβεζηίνπ ζηα πεξηζζφηεξα ζηηεξέζηά ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θψζθνξν, γεληθά γηα φια ηα είδε αγξνηηθψλ 

δψσλ δελ ζα ππάξμεη αλεπάξθεηα θσζθφξνπ φηαλ ζηα ζηηεξέζηά ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ζεκαληηθή αλαινγία θαξπψλ ζηηεξψλ θαη 

ππνπξντφλησλ ηνπο, θαζψο θαη άιισλ πινχζησλ ζε θψζθνξν 

ζπκππθλσκέλσλ  ηξνθψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ρνίξσλ θαη 

ησλ νξληζνεηδψλ, εάλ ην ζηηεξέζηφ ηνπο πεξηιακβάλεη σο θχξηα 

ιεπθσκαηνχρν πεγή ηρζπάιεπξν, γεληθά δελ ζα ππάξμεη αλάγθε 

πξνζζήθεο ζε απηφ ζπκπιεξψκαηνο θσζθφξνπ. Όηαλ φκσο ζην 

ζηηεξέζηφ ηνπο πεξηιακβάλεηαη σο θχξηα ιεπθσκαηνχρνο πεγή ην 

ζνγηάιεπξν, ην νπνίν δελ είλαη πνιχ πινχζην ζε θψζθνξν, ηφηε 

πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηφ ζπκπιήξσκα θσζθφξνπ. Δπίζεο, ιφγσ 

ησλ κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ ζε θψζθνξν ησλ αγειάδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο, ζηηεξέζην πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ρφξην ή αθφκε απφ ρφξην θαη κηθξέο πνζφηεηεο ζπκππθλσκέλσλ 
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ηξνθψλ, είλαη πηζαλφ λα πεξηέρεη αλεπαξθή πνζά θσζθφξνπ. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην ζηηεξέζην ζπκπιήξσκα 

θσζθφξνπ, εθηφο εάλ είκαζηε βέβαηνη φηη ηα ρνξεγνχκελα  ρφξηα 

έρνπλ θαιή πεξηεθηηθφηεηα ζε θψζθνξν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

αλάγθεο ησλ γαιαθηνπαξαγσγηθψλ αγειάδσλ. 

Τπάξρνπλ ζε πνιιέο ρψξεο κεγάιεο εθηάζεηο, ζηηο νπνίεο ην 

έδαθνο είλαη πνιχ θησρφ ζε θψζθνξν ψζηε ηα αλαπηπζζφκελα ρφξηα 

λα είλαη πνιχ κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θψζθνξν, κε απνηέιεζκα, 

λα πξνθαινχληαη πνιχ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ δσηθή παξαγσγή 

φηαλ ηα ρφξηα απηά απνηεινχλ ην θχξην ζηηεξέζην ησλ ρνξηνθάγσλ 

δψσλ, θαη κάιηζηα φηαλ δελ ρνξεγείηαη άιιε πινχζηα ζε θψζθνξν 

ηξνθή ή ζπκπιήξσκα θσζθφξνπ. 

Ζ ιίπαλζε θησρψλ ζε θψζθνξν εδαθψλ κε θσζθνξηθά 

ιηπάζκαηα, φρη κφλν απμάλεη πνιχ ηηο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, αιιά επί πιένλ παξάγεη ρφξηα θαλνληθήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θψζθνξν θαη ζπλεπψο πξνιακβάλεη ηα δπζκελή 

απνηειέζκαηα γηα ηελ δσηθή παξαγσγή πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ 

αλεπάξθεηα θσζθφξνπ. Δάλ δελ είλαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε ε 

ιίπαλζε κε θσζθνξηθά ιηπάζκαηα ησλ εδαθψλ απηψλ, επηβάιιεηαη ε 

ρνξήγεζε ζηα δψα ζπκπιεξψκαηνο θσζθφξνπ. 

Σα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα ζπκπιεξψκαηα αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ ζηα ζηηεξέζηα ησλ αγξνηηθψλ δψσλ είλαη: ην θσζθνξηθφ 

αζβέζηην (Ca3PO4), ην κνλφμηλν θσζθνξηθφ αζβέζηην, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη θαη  θσζθνξηθφ δηαζβέζηην (CaΖPO4), θαη ε ζθφλε 

αζβεζηφιηζνπ (πεξηεθηηθφηεηαο ζε CaCO3 95 % ή ζε Ca 38,5 %). Δάλ 

ρνξεγνχκε ζηα δψα νξπθηφ θσζθνξηθφ αζβέζηην, είλαη κεγάιεο 

ζεκαζίαο λα είκαζηε βέβαηνη φηη έρεη απνκαθξπλζεί απφ απηφ ην 

θζφξην θαη δελ πεξηέρεη απηφ ην ζηνηρείν πέξαλ νξηζκέλσλ νξίσλ (1 
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κέξνο θζνξίνπ αλά 100 κέξε θσζθφξνπ), δηφηη αιιηψο ην 

ζπκπιήξσκα απηφ είλαη δπλαηφλ λα απνβεί ηνμηθφ γηα ηα δψα 

 

Μέζε ζχλζεζε ζπκπιεξσκάησλ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξν 

 Αζβέζηην       Φψζθνξνο               

Φσζθνξηθφ δηαζβέζηην (κνλφμηλν θσζθνξηθφ 

αζβέζηην) 

23,5%        18,7% 

Φσζθνξηθφ ηξηαζβέζηην (θσζθνξηθφ αζβέζηην) 38,7%         20% 

Κνλίακα αζβεζηφιηζνπ (καξκαξφζθνλε) 38%            - 

2. Μαγλήζην (Magnesium, Mg) 

 

2.1. Γηαλνκή ηνπ καγλεζίνπ ζην ζψκα 

Σν καγλήζην ζπλαληάηαη ζην ζψκα ζε πνιχ κηθξφηεξε πνζφηεηα 

ζε ζχγθξηζε κε ην αζβέζηην θαη ηνλ θψζθνξν πεξίπνπ (0,04%) . Ζ 

δηαλνκή ηνπ ζην ζψκα θαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηα 

αλφξγαλα απηά άιαηα. Πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ καγλεζίνπ ηνπ 

ζψκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ ζθειεηφ, ελψ ην ππφινηπν απαληά ζηνπο 

καιαθνχο ηζηνχο θαη ηα ζσκαηηθά πγξά. Ζ ζρεηηθά κεγάιε αλαινγία 

καγλεζίνπ ζηνλ ζθειεηφ, ρξεζηκεχεη ελ κέξεη σο εθεδξεία ηνπ ζψκαηνο. 

Καηά ηελ αλεπάξθεηα καγλεζίνπ, πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ καγλεζίνπ ησλ 

νζηψλ ππφθεηηαη ζε θηλεηνπνίεζε γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο 

καιαθνχο ηζηνχο γηα ηηο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ πεξηερφκελε 

πνζφηεηα καγλεζίνπ ζην ζπλνιηθφ ζψκα, ζπγθξηηηθά κε ην αζβέζηην, 

είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Χζηφζν, ην καγλήζην απαληά ζηνπο κπο ζε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. 

Ζ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δψνπ θαη ην άηνκν, θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 2 

σο 5 mg αλά 100 ml. 
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2.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ καγλεζίνπ 

Σν καγλήζην ειαηηψλεη ηελ λεπξνκπτθή δηεγεξζηκφηεηα, φπσο 

θαη ην αζβέζηην, αιιά ζε βαζκφ αθφκε κεγαιχηεξν. Σν καγλήζην είλαη 

απαξαίηεην φρη κφλν δηφηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ησλ νζηψλ θαη ησλ 

δνληηψλ, αιιά θαη δηφηη ιακβάλεη κέξνο ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζψκαηνο, απφ ηηο νπνίεο ε πην αμηνζεκείσηε είλαη φηη ελεξγνπνηεί πνιιά 

ελδπκηθά ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα εθείλα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ 

κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ. Σν καγλήζην ζπλδέεηαη  κε ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ θαηαιχνληαη απφ ηα έλδπκα θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζπαζε ησλ εζηέξσλ ηνπ θσζθνξηθνχ νμένο θαη ηελ 

κεηαθνξά ησλ θσζθνξηθψλ νκάδσλ. Σα ηφληα καγλεζίνπ ελεξγνπνηνχλ 

ηηο θσζθαηάζεο θαη ηηο αληηδξάζεηο θσζθνξπιίσζεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ σο πεγή θσζθνξηθνχ νμένο ην αδελνζηλνηξηθσζθνξηθφ 

νμχ (ATP). Δθφζνλ ην καγλήζην ζπλδέεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

αδελνζηλνηξηθσζθνξηθνχ νμένο (ATP) πξέπεη απηφ λα ζπκκεηέρεη  ζε 

πνιιέο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ζηελ ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ, ησλ 

ιηπψλ θαη ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ, θαζψο θαη ζηε δέζκεπζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαηαβνιηζκφ 

ησλ πδαηαλζξάθσλ  θαη ησλ ιηπψλ. 

Δπίζεο, ην καγλήζην φπσο θαη ην αζβέζηην ελεξγνπνηεί ην έλδπκν 

ρνιηλεζηεξάζε, ην νπνίν θαηαιχεη ηελ πδξφιπζε ηεο αθεηπινρνιίλεο 

ζε ρνιίλε θαη ζε νμηθφ νμχ. Έηζη, ν ξφινο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ 

καγλεζίνπ ζηελ ειάηησζε ηεο λεπξνκπτθήο δηεγεξζηκφηεηαο, εμεγείηαη 

θαη κε ηε κείσζε ηεο ζπζζψξεπζεο αθεηπινρνιίλεο, ε νπνία παίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν ζηελ κεηαβίβαζε ησλ λεπξηθψλ δηεγέξζεσλ. 

 

2.3. πκπηψκαηα απιήο αλεπάξθεηαο καγλεζίνπ 

πκπηψκαηα  ηα νπνία νθείινληαη ζε απιή αλεπάξθεηα καγλεζίνπ 

ζην ζηηεξέζην, παξαηεξήζεθαλ ζε επίκπεο (αξνπξαίνπο), θνπλέιηα, 
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ρνηξίδηα, κφζρνπο, νξλίζηα θαη ρήλεο. Σα ζπκπηψκαηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππεξδηεγεξζηκφηεηα ηνπ λεπξνκπτθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζπαζκνχο θαη ζάλαην. Σν πξψην 

ζχκπησκα αλεπάξθεηαο καγλεζίνπ είλαη ε ζεκαληηθή ειάηησζε  ηεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο (ππνκαγλεζηαηκία), ελψ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν παξακέλεη θαλνληθή. Σεηαλία 

φκσο πξνθαιείηαη θαη ζε πεξίπησζε ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ νξνχ 

ηνπ αίκαηνο ζε αζβέζηην. Γηα δηάθξηζε, ε ηεηαλία πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ 

αλεπάξθεηαο καγλεζίνπ νλνκάδεηαη ηεηαλία καγλεζίνπ. 

2.3.1. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο καγλεζίνπ ζε ρνηξίδηα θαη κφζρνπο 

Σα ρνηξίδηα, θαηά ηελ αλεπαξθή πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ηνπο, γίλνληαη επεξέζηζηα, δείρλνπλ απξνζπκία λα 

παξακείλνπλ φξζηα, ράλνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηεηαλία 

κε πηζαλή θαηάιεμε ηνλ ζάλαην.  

Σεηαλία καγλεζίνπ πξνθαιείηαη επίζεο ζε κφζρνπο, νη νπνίνη 

δηαηξέθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πέξα ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ 

απνγαιαθηηζκνχ ηνπο, απνθιεηζηηθά κε γάια, ην νπνίν είλαη θησρφ ζε 

καγλήζην, ή κε γάια θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθή ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε καγλήζην.  

ε κφζρνπο νη νπνίνη δηαηξέθνληαη κε απηφ ην ζχζηεκα θαη 

παξνπζηάδνπλ ηππηθά ζπκπηψκαηα ηεηαλίαο απφ αλεπάξθεηα καγλεζίνπ, 

ε πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηφο ηνπο είλαη ζπρλά 

πνιχ ρακειή, αλεξρφκελε ζε  0,1 mg αλά 100 ml έλαληη ηεο θαλνληθήο 

πεξίπνπ 2,5 mg αλά 100 ml.  ηνπο κφζρνπο απηνχο παξαηεξείηαη κεγάιε 

ειάηησζε, κέρξη πεξίπνπ 30%, ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ νζηψλ ηνπο ζε 

καγλήζην. 

 

2.3.2. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο καγλεζίνπ ζε αλεπηπγκέλα 

κεξπθαζηηθά 
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ε αλαπηπγκέλα κεξπθαζηηθά δψα κηα κεηαβνιηθή πάζεζε γλσζηή 

κε πνιιά νλφκαηα σο:  

1)ηεηαλία βνζθήο (grass tetany) 

2) ηεηαλία γαιαθηηθήο πεξηφδνπ (lactation tetany) 

3) αζηάζεηα βαδίζκαηνο απφ ρφξην βνζθήο (grass staggers) 

4)ππνκαγλεζηαηκηθή ηεηαλία (hypomagnesemic tetany)  

5) δειεηεξίαζε απφ ραζίιη ζηηαξηνχ (wheat pasture poisoning) 

6) ηεηάληα ρεηκψλνο (winter tetany) 

7) ηεηαλία γάιαθηνο ησλ κνζραξηψλ (milk tetany of calves)  

8) ππξεηφο νκίριεο (fog fever)  

ζπλδέεηαη κε ρακειά επίπεδα καγλεζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο.  

 

 

Δηθφλα 5. Σεηαλία απφ ρφξην βνζθήο  

Πεγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B 
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Δηθφλα 6. Σεηαλία απφ ρφξην βνζθήο 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B 

Πνιιά απφ ηα νλφκαηα απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη ε ππνκαγλεζηαηκηθή ηεηαλία δελ ζπλδέεηαη πάληα 

κε ηελ γαιαθηηθή πεξίνδν νχηε κε βφζθνληα δψα. Έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

πεξηπηψζεηο ππνκαγλεζηαηκηθήο ηεηαλίαο ζε δψα πνπ δηαηξέθνληαη ζε 

ζηάβινπο θαζψο θαη ζε αξζεληθά δψα. Χζηφζν, είλαη αιήζεηα φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ απηήο ηεο πάζεζεο, ηδίσο κε ηελ 

νμεία ηεο κνξθή αθνξά δψα πνπ βφζθνπλ θαη θπξίσο αγειάδεο θαη 

πξφβαηα θαηά ηηο πξψηεο βδνκάδεο ηεο γαιαθηηθήο ηνπο πεξηφδνπ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ βφζθεζε θαηά ηηο επνρέο πνπ ε βιάζηεζε είλαη 

εχρπκνο θαη βξίζθεηαη ζε ηαρεία θαη εχρπκν αλάπηπμε. 

 

2.4. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο πάζεζεο  

Ζ ππνκαγλεζηαηκηθή ηεηαλία παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ηελ Β. Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ν. Εειαλδία, 

δειαδή θπξίσο ζε ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ άξηζηνπο βνζθνηφπνπο θαη 

παξαγσγηθά δψα πςειψλ απνδφζεσλ. 
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Οη βνζθέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη απηή ε πάζεζε δελ είλαη 

αλαγθαζηηθά θησρέο ζε καγλήζην. Πνιιέο θνξέο ε βνζθή είλαη θησρή ζε 

καγλήζην, αιιά ζε άιιεο πεξηπηψζεηο  ε πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ηνπ 

ρφξηνπ βνζθήο είλαη θαλνληθή. Δάλ ην ρφξην βνζθήο πεξηέρεη κε βάζε 

ηελ μεξή νπζία 0,2% καγλήζην ή πεξηζζφηεξν ππάξρεη, ζπγθξηηηθά κε 

βνζθέο ρακειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο,  πνιχ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα 

παξνπζηαζζεί ε πάζεζε απηή ζηα βφζθνληα δψα.  

 

2.5. Καηαλνκή ηεο πάζεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηελ Β. Ακεξηθή, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πάζεζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρή 

ηεο άλνημεο, νπφηε ηα δψα εμέξρνληαη γηα βφζθεζε θαη ζηνπο 

βνζθφηνπνπο πνπ ππάξρεη λεαξή θαη ρπκψδεο ριφε, απφ εθεί φπνπ 

πξνέξρεηαη θαη ην φλνκα ηεηαλία βνζθήο. Δπίζεο, ε πάζεζε απηή 

παξαηεξείηαη, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ, θαη θπξίσο θαηά ην 

θζηλφπσξν, φηαλ ηα δψα βφζθνπλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ 

λεαξή βιάζηεζε ρσξίο επαξθή ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή. 

 

2.6. Καηαλνκή ηεο πάζεζεο κε βάζε ηελ ειηθία ησλ δψσλ 

 Ζ εππάζεηα ζηελ ππνκαγλεζηαηκία απμάλεη καδί κε ηελ ειηθία ησλ 

δψσλ. Ζ ππνκαγλεζηαηκηθή ηεηαλία απαληά ζπλεζέζηεξα ζηηο αγειάδεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Γειαδή, θαηά ηελ ηξίηε θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο 

γαιαθηηθέο πεξηφδνπο ηνπο θαη κέζα ζηηο 10 πξψηεο εβδνκάδεο απφ ηνλ 

ηνθεηφ. 

  ηα πξφβαηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζε απηά πνπ έρνπλ 

δίδπκνπο ακλνχο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηνλ ηνθεηφ. 

ρεηηθέο έξεπλεο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία αλεβάδνπλ ην πνζνζηφ 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πάζεζεο απηήο ζε 1-2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ αγειάδσλ. ε κεξηθέο αγέιεο ην πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεηαλίαο 
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απφ ρφξην βνζθήο αλέξρεηαη κέρξη θαη 20%, θπκαίλεηαη δε ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ην είδνο ηεο ιίπαλζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Ζ 

ππνκαγλεζηαηκηθή ηεηαλία, είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί γηα κεξηθέο αγέιεο  

πξφβιεκα κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. 

 

2.7. πκπηψκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ 

Καηά ηελ εθδήισζε ησλ αξρηθψλ ζπκπησκάησλ, ην δψν είλαη 

αλήζπρν, λεπξηθφ, θξαηά ην θεθάιη ηνπ ςειά θαη ηα απηηά ηνπ φξζηα. ην 

ζηάδην απηφ νη θηλήζεηο ηνπ δψνπ είλαη δχζθακπηεο, ην δψν ηαιαληεχεηαη 

θαηά ην βάδηζκά ηνπ θαη παξαηεξνχληαη ειαθξνί ζπαζκνί ζηα απηηά θαη 

ην πξφζσπν. Μέζα ζε ιίγεο ψξεο ή εκέξεο κεηά ηα πξψηα ζπκπηψκαηα 

παξνπζηάδεηαη ππεξδηεγεξζηκφηεηα θαη ζθνδξνί ζπαζκνί, ην δψν 

μαπιψλεη ζηελ κηα πιεπξά θαη θηλεί ηηο ζηαγφλεο ηνπ ψζηε λα 

πξνθαιείηαη ηξίμηκν ησλ δνληηψλ, θαηά δηαζηήκαηα επίζεο θηλεί ηα 

πξφζζηα άθξα ηνπ ζαλ λα θάλεη πνδήιαην. Δάλ δελ εθαξκνζηεί 

ζεξαπεία ζην ζηάδην απηφ ην δψν πέθηεη ζε θψκα θαη ηειηθά πεζαίλεη. 

 

2.8. Θεξαπεία ηεο ηεηαλίαο καγλεζίνπ 

Ζ ζλεζηκφηεηα, ζηελ πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ζεξαπείαο είλαη 

πςειή. Τπνδφξηα έλεζε δφζεσο 400 ml δηαιχκαηνο ζεηηθνχ καγλεζίνπ 

(25%) ή ελδνθιέβηα έλεζε παξφκνηαο δφζεο γαιαθηηθνχ καγλεζίνπ, 

απνθαζηζηά ζρεδφλ ζηα θαλνληθά επίπεδα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

καγλήζην ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο, πεξίπνπ εληφο 10 ιεπηψλ. Ζ έγρπζε 

πξέπεη λα γίλεηαη αξγά, θαη ζπλήζσο πξηλ απφ απηή γίλεηαη έλεζε 

γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γαιαθηηθνχ 

ππξεηνχ. Απηή ε ζεξαπεία αθνινπζείηαη ζρεδφλ πάληνηε απφ βειηίσζε ή 

εμαθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο πάζεζεο. Πξέπεη 

φκσο ,  ζηελ ζπλέρεηα ε αγειάδα λα απνκαθξπλζεί απφ ηε βνζθή θαη λα 

δηαηξέθεηαη ζην ζηάβιν κε ρφξηα θαη ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο  ή εθφζνλ 
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δελ απνκαθξπλζεί απφ ηε βνζθή, λα ρνξεγείηαη ζε απηήλ απφ ην ζηφκα 

νμείδην ηνπ καγλεζίνπ, δηφηη αιιηψο είλαη πηζαλφ εληφο 24-36 σξψλ ε 

ππθλφηεηα ηνπ καγλεζίνπ ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο λα πέζεη μαλά ζηα 

επηθίλδπλα ρακειά επίπεδα. 

Ζ πξνζβνιή ηνπ δψνπ απφ ηεηαλία ρφξηνπ βνζθήο  ππάξρεη 

πεξίπησζε λα είλαη εληειψο αηθλίδηα. πλήζσο φκσο, πξνεγείηαη ε 

πηψζε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε καγλήζην ηνπ 

νξνχ ηνπ αίκαηνο. Ζ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ηνπ νξνχ ηνπ 

αίκαηνο ζηα βννεηδή θαη ηα πξφβαηα, θπκαίλεηαη απφ 1,8 έσο  3,2 mg  

αλά 100ml. Χζηφζν, δελ δχλαληαη λα παξαηεξεζνχλ θιηληθά 

ζπκπηψκαηα ηεο παζήζεσο απηήο ζε επίπεδα καγλεζίνπ πνπ θπκαίλνληαη 

απφ 1 έσο 1,7 mg αλά 100 ml νξνχ. Απηά είλαη πηζαλφηεξν κάιηζηα φηαλ 

απηφ θπκαίλεηαη γχξσ ζηα  0,5 mg αλά 100 ml νξνχ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ππνκαγλεζηαηκηθήο ηεηαλίαο, βξέζεθε φηη ηα ρακειά 

επίπεδα καγλεζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ επίζεο 

ρακειά επίπεδα αζβεζηίνπ.  

 

2.9. Αηηηνινγία ηεο ηεηαλίαο καγλεζίνπ 

Ζ ηεηαλία γεληθά ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα έλαξμεο ηεο 

άλνημεο, ή θαηά ηελ δηάξθεηα βξνρεξνχ θζηλνπψξνπ, ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο δψα πνπ βφζθνπλ ζε βνζθέο ή ζε ραζίιηα δεκεηξηαθψλ κε θξχν 

θαηξφ. Οη αγειάδεο είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηνχλ ηεηαλία ρφξηνπ ακέζσο 

κεηά ηελ εαξηλή ηνπο έμνδν ζηηο βνζθέο. Χζηφζν, ππάξρεη επίζεο έλαο 

ρεηκεξηλφο ηχπνο ηεηαλίαο, ν νπνίνο επεξεάδεη βννεηδή πνπ δηαηξέθνληαη 

κε ρεηκεξηλά ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ θησρήο πνηφηεηαο ρφξην. Σεηαλία 

ρφξηνπ έρεη επίζεο αλαθεξζεί ζε θξενπαξαγσγέο αγειάδεο πνπ γελλνχλ 

ην θζηλφπσξν. Δπηπξφζζεηα κε ην ρακειφ επίπεδν καγλεζίνπ ζην αίκα, 

ην ζχλδξνκν ηεο ηεηαλίαο θζηλνπψξνπ ή ηεηαλίαο ρεηκψλνο ζπρλά 

ζρεηίδεηαη κε θέηνζε (Boling, 1982). ηε Νέα Εειαλδία, φπνπ νη 
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αγειάδεο βξίζθνληαη ζηηο βνζθέο φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο, ε πάζεζε 

εκθαλίδεηαη πην ζπρλά, αξγά ην ρεηκψλα ή λσξίο ηελ άλνημε. 

Ζ αθξηβήο αηηηνινγία ηεο ηεηαλίαο καγλεζίνπ δελ είλαη αθφκε 

πιήξσο γλσζηή. Ζ ηεηαλία καγλεζίνπ ε νπνία παξνπζηάδεηαη αηθλίδηα 

ζηηο αγειάδεο θαη ηα πξφβαηα φηαλ βγαίλνπλ γηα βφζθεζε ηεο λεαξήο 

ρπκψδνπο βιάζηεζεο ηεο άλνημεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απιή 

αλεπάξθεηα καγλεζίνπ, αλ θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη θχξηνο 

παξάγνληαο είλαη ε ππνκαγλεζηαηκία. Χο θχξηεο αηηίεο ηεο 

ππνκαγλεζηαηκίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ: 

1) Ζ αηειήο απνξξφθεζε απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα, ηφζν ηνπ 

καγλεζίνπ ηεο ηξνθήο φζν θαη ηνπ ελδνγελνχο καγλεζίνπ. Απνηέιεζκα 

ηεο αηεινχο απηήο απνξξφθεζεο είλαη ε ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηνπ καγλεζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο, ρσξίο βέβαηα λα γίλεηαη ηαρεία 

αλαπιήξσζή ηνπ απφ ηα νζηά. 

2) Ζ πςειή γαιαθηνπαξαγσγή θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά 

ηνλ ηνθεηφ. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ δψνπ ζε καγλήζην 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ πηψζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καγλεζίνπ ζην αίκα. 

3) Ζ ειηθία ησλ δψσλ. Ζ εππάζεηα ζηελ ππνκαγλεζηαηκία απμάλεη 

παξάιιεια κε ηελ ειηθία ησλ δψσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη α) απμάλνληαη 

νη αλάγθεο ησλ δψσλ ζε καγλήζην θαηά ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπο γχξσ ζηνλ 3-4 ηνθεηφ ηνπο θαη β) ειαηηψλεηαη 

ην επρεξψο δηαζέζηκν καγλήζην ησλ νζηψλ ηνπο κε ηελ πξφνδν ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

 

2.10. Πξφιεςε ηεο ηεηαλίαο καγλεζίνπ 

Παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ππνκαγλεζηαηκηθήο ηεηαλίαο ππάξρνπλ πξαθηηθά θαη αζθαιή κέηξα, γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο. Μηα κεγάινπ βαζκνχ επηηπρία γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ππνκαγλεζηαηκηθήο ηεηαλίαο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 
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πξνζιακβαλφκελνπ καγλεζίνπ απφ ηα δψα. Ζ αχμεζε ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ καγλεζίνπ απφ ηα δψα επηηπγράλεηαη α) κε ηελ 

ρνξήγεζε ζε απηά ζπκπιεξψκαηνο καγλεζίνπ θαη β) κε ηελ αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ρφξησλ ζε καγλήζην κε ιίπαλζε ησλ βνζθψλ κε 

ιηπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ καγλήζην. Σν ζπλεζέζηεξν ζπκπιήξσκα 

καγλεζίνπ είλαη ην νμείδην ηνπ καγλεζίνπ (MgΟ) ην νπνίν ρνξεγείηαη 

ζηηο αγειάδεο πξνιεπηηθά ζε πνζφηεηα 50 gr εκεξεζίσο αλά θεθαιή, 

φηαλ βέβαηα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί ζηελ αγέιε 

ππακαγλεζηαηκηθή ηεηαλία. Ζ πνζφηεηα απηή ρνξεγείηαη ζην δψν 

θαηφπηλ αλάκημεο ηεο κε 0,5-1 kg κίγκαηνο ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κφζρσλ, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο, ε εκεξήζηα 

πξνιεπηηθή δφζε MgO θπκαίλεηαη κεηαμχ 7-15 gr. Γηα πξφβαηα 

γαιαθηνπαξαγσγήο  ε  εκεξήζηα δφζε MgO δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

7 gr. Οη εκεξήζηεο δφζεηο πξέπεη λα δίλνληαη ζε φια ηα δψα θαζφιε ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί ηεηαλία απφ ηηο 

βνζθέο. Χζηφζν, επεηδή θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο παξνπζηάδεηαη 

δπζθνιία ζηελ ρνξήγεζε καγλεζίνπ κε ηελ ηξνθή, είλαη δπλαηφλ λα 

εθαξκνζζεί ιίπαλζε κε ιηπάζκαηα καγλεζίνπ, γηα αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ρφξησλ ζε καγλήζην θαη ζπλεπψο αχμεζε ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ απφ ηα δψα καγλεζίνπ. 

 

2.11. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ηεο βνζθήο ζε καγλήζην 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ηεο βνζθήο ζε καγλήζην πνηθίιιεη 

πάξα πνιχ, εμαξηψκελε απφ ην είδνο ησλ θπηψλ, ηνπ εδάθνπο, ησλ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ιίπαλζεο. Κάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ηα είδε ησλ ςπραλζψλ είλαη πινπζηφηεξα ζε καγλήζην ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αγξσζηψδε. Σα αδσηνχρα θαη θαιηνχρα ιηπάζκαηα 

ζπλήζσο κεηψλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ρφξησλ ζε καγλήζην. Δπίζεο 
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ππάξρεη έλδεημε ζχλδεζεο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην ηνπ 

εδάθνπο κε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα καγλεζίνπ ζηα θπφκελα ρφξηα. 

 

2.12. Αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε καγλήζην 

Οη αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε καγλήζην θαη νη παξάγνληεο νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ απηέο είλαη πνιχ ιηγφηεξν γλσζηνί, ζε ζχγθξηζε πξνο 

ην αζβέζηην θαη ηνλ θψζθνξν.  

 

2.12.1. Αλάγθεο ησλ νξληζίσλ ζε καγλήζην 

Ο Mitchell (1947) θαζφξηζε ηηο κέζεο αλάγθεο ζε καγλήζην γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ νξληζίσλ ζην 0,04% θαη ησλ κφζρσλ ζην 0,07% επί ηεο 

μεξήο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. Ζ πξφνδνο πνπ έγηλε απφ ηφηε, δείρλεη 

φηη ε χπαξμε αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην ζε πςειά επίπεδα, 

απμάλεη ζεκαληηθά ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ ζε καγλήζην. Έηζη θαηά ηελ 

αχμεζε απφ 0,3% ζε 0,9% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θψζθνξν ηνπ 

ζηηεξεζίνπ πνπ πεξηέρεη 0,6% αζβέζηην, απμάλνληαη νη ειάρηζηεο 

αλάγθεο ζε καγλήζην γηα ηε αλάπηπμε ησλ νξλίζσλ απφ 0,046% ζε 

0,056%, ελψ φηαλ απμεζεί θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ζε 1,2%, απμάλνληαη αθφκε  πεξαηηέξσ νη αλάγθεο ζε 

καγλήζην ησλ νξληζίσλ ζε 0,059%. 

 

2.12.2. Αλάγθεο ησλ ρνηξηδίσλ ζε καγλήζην 

Οη ειάρηζηεο αλάγθεο ζε καγλήζην πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε 

αλάπηπμε θαη πξνθχιαμε ησλ ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη θαηά ηελ 

ηξίηε θαη ηελ έλαηε εβδνκάδα ηεο ειηθίαο ηνπο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,04-

0,05 % επί ηεο μεξήο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ.  

 

2.12.3. Αλάγθεο ησλ πξνβάησλ θαη ησλ βννεηδψλ ζε καγλήζην 
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Ο φγθνο ησλ πεηξακαηηθψλ ελδείμεσλ δείρλεη φηη ρφξην βνζθήο ή 

ζηηεξέζην πνπ πεξηέρεη καγλήζην ζε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 0,07% 

επί ηεο μεξήο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ, ελδερνκέλσο λα ηθαλνπνηεί ηηο 

ειάρηζηεο αλάγθεο ζε καγλήζην ησλ πξνβάησλ θαη ησλ βννεηδψλ, ελψ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ειαρίζησλ αλαγθψλ ησλ γαιαθηνπαξαγσγψλ πξνβάησλ 

θαη αγειάδσλ επαξθεί πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην 0,1% επί ηεο μεξήο 

νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ. 

 

2.13. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ ζε καγλήζην 

Οη πξναλαθεξζείζεο ειάρηζηεο αλάγθεο δελ πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζψξηα αζθαιείαο θαη είλαη ζαθέο φηη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο  

ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη πνιχ ρακειέο ή ηνπιάρηζηνλ φρη επαξθψο 

πςειέο γηα λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξφ ην επίπεδν ηνπ καγλεζίνπ ζηνλ νξφ 

ηνπ αίκαηνο. Γλσζηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο απηέο 

είλαη: 1) νη πςειέο απνδφζεηο γάιαθηνο, 2) ην κηθξφ πνζνζηφ 

ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ καγλεζίνπ νξηζκέλσλ ηξνθψλ( π.ρ ησλ ρφξησλ 

φπσο ηνπ άρπξνπ ησλ ζηηεξψλ), 3) ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ελέξγεηαο απφ 

ηηο  ηξνθέο θαη 4) ε χπαξμε ζην ζηηεξέζην πςειψλ επηπέδσλ αζβεζηίνπ, 

θσζθφξνπ θαη θαιίνπ. 

ε έξεπλα φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ξαδηελεξγφ καγλήζην, βξέζεθε 

φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κφλνλ ην 10-20% ηνπ καγλεζίνπ ηνπ ρφξηνπ 

βνζθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα κεξπθαζηηθά δψα.  

 

2.14. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε καγλήζην 

Οη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελεο δσνηξνθέο ζηε δηαηξνθή ησλ 

δψσλ, πνηθίινπλ πάξα πνιχ σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε 

καγλήζην θαη σο πξνο ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ καγλεζίνπ ηνπο, 

ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ θχξησλ ηχπσλ ησλ δσνηξνθψλ. Γελ ζα 

εμεηαζζνχλ εδψ νη δσνηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο εμαηηίαο ηνπ 
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απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηα ζηηεξέζηα ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ κεηά ηελ 

εκθάληζε ηεο πνγγνεηδνχο Δγθεθαινπάζεηαο ησλ Βννεηδψλ. Οη θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο, θαη θπξίσο νη πιαθνχληεο (πίηεο) 

ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, φπσο ε ιηλαξφπηηα, ε βακβαθφπηηα, ε 

αξαρηδφπηηα θαη ε ζνγηφπηηα, είλαη ζρεηηθά πινχζηεο πεγέο καγλεζίνπ, 

θαη πεξηέρνπλ 0,3-0,6% καγλήζην, κε πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ην ρφξην βνζθήο θαη ηηο άιιεο 

ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην ησλ θαξπψλ 

ζηηεξψλ ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,12-0,18% κε εμαίξεζε ην ξχδη 

πνπ πεξηέρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε πνζφηεηα καγλεζίνπ. Σα πίηπξα 

ζίηνπ είλαη πινχζηα πεγή καγλεζίνπ (0,59%) θαζψο θαη ηα πίηπξα ξηδηνχ 

(0,95%). 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, θαλνληθά δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη 

αλεπάξθεηα καγλεζίνπ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζηηεξέζηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ δηαηξνθή 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. 
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3. Νάηξην (Sodium, Na), Κάιην (Potassium, K), Υιψξην (Chlorine, 

Cl) 

πλήζσο ην λάηξην, ην θάιην θαη ην ριψξην εμεηάδνληαη απφ 

θνηλνχ επεηδή ζπλδένληαη κεηαβνιηθψο κεηαμχ ηνπο. ε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνχκελα αλφξγαλα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ, ην λάηξην, ην θάιην 

θαη ην ριψξην απαληνχλ ζρεδφλ ζε φια ηα πγξά θαη ηνπο καιαθνχο 

ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. πλδένληαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο σζκσηηθήο 

πίεζεο θαη ηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία αιιά θαη κε ην γεληθφηεξν 

κεηαβνιηζκφ ηνπ χδαηνο. Καηά ηελ αλεπάξθεηα νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

ηξηψλ απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ πξνθαινχληαη ηα αθφινπζα γεληθά 

ζπκπηψκαηα: αλνξεμία, επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, απψιεηα ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο, ειάηησζε ηεο παξαγσγήο ησλ αλαπηπγκέλσλ δψσλ, 

θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε λάηξην, θάιην θαη ριψξην. 
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3.1. Νάηξην (Sodium, Na) 

 

3.1.1. Γηαλνκή ηνπ λαηξίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Σν δσηθφ ζψκα πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 0,2% λάηξηνπ, ην νπνίν 

θπξίσο απαληά ζηα εμσθπηηαξηθά πγξά (ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαη ην 

κεζνθπηηαξηθφ πγξφ), φπνπ απνηειεί ην θχξην θαηηφλ απηψλ θαη παίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν, ηδίσο κε ηε κνξθή ηνπ δηηηαλζξαθηθνχ λαηξίνπ 

(NaHCO3) βνεζά ζηελ ξχζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ (δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ αίκαηνο). Δπίζεο ηα 

ηφληα λαηξίνπ ζπλδένληαη κε ηελ ξχζκηζε ησλ σζκσηηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

ζσκαηηθψλ πγξψλ. 

Σν λάηξην βξίζθεηαη ζε ειάρηζηα πνζά ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, 

αιιά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηνπο κπο, φπνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ ζχζπαζή ηνπο. Σα ηφληα λαηξίνπ, φπσο θαη ηα ηφληα θαιίνπ, 

απμάλνπλ ηελ λεπξνκπτθή δηεγεξζηκφηεηα. 

3.1.2. πκπηψκαηα αλεπάξθεηα λαηξίνπ 

Καηά ηελ αλεπάξθεηα λαηξίνπ, επηβξαδχλεηαη ε αλάπηπμε θαη 

κεηψλεηαη ν βαζκφο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ιεπθψκαηνο πνπ πέθζεθε θαη 

ηεο ελέξγεηαο ησλ ηξνθψλ.  

1) ηηο φξληζεο, α) ειαηηψλεηαη ην ζσκαηηθφ βάξνο, β) 

ειαηηψλεηαη ε σνπαξαγσγή θαη γ) εθδειψλεηαη θαληβαιηζκφο. ε 

πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη κε επίκπεο (αξνπξαίνπο, rats) θαηά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηεξέζηα πνπ ήηαλ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

λάηξην, πξνθιήζεθαλ α) αιινηψζεηο ζηα κάηηα, β) αλαπαξαγσγηθέο 

αλσκαιίεο θαη γ) ηειηθά ζάλαηνο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λαηξίνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηα δψα κε 

ηε κνξθή ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ φπσο απηφ βξίζθεηαη ζην καγεηξηθφ 

άιαο. Σα άιαηα ηνπ λαηξίνπ απνξξνθνχληαη εχθνια θαη θπθινθνξνχλ ζε 
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φιν ην ζψκα, απνβάιινληαη φκσο γξήγνξα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

πιεφλαζκα, κέζσ ησλ νχξσλ κε ηε κνξθή αιάησλ ηνπ πδξνρισξηθνχ 

νμένο θαη ηνπ θσζθνξηθνχ νμένο. 

Δπίζεο, κέξνο ηνπ λαηξίνπ απνβάιιεηαη θαη κε ηνλ ηδξψηα κε ηε 

κνξθή ρισξηνχρνπ λαηξίνπ, ε δε απψιεηα απηή είλαη πηζαλφ λα είλαη 

αξθεηά κεγάιε θαηά ηηο πην ζεξκέο επνρέο ή  θαη κεηά απφ βαξηά εξγαζία 

(ηδίσο ζηε πεξίπησζε ηνπ αλζξψπνπ). 

 

3.1.3. Πξφιεςε αλεπάξθεηαο λαηξίνπ 

 Ζ αλεπάξθεηα ηνπ λαηξίνπ πξνιακβάλεηαη εχθνια κε ηε 

ρνξήγεζε ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζηα δψα. Απφ πεηξάκαηα πνπ 

δηεμήρζεζαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ ζε ρισξηνχρν 

λάηξην πξνέθπςε φηη: ζηα πξφβαηα θαη ζηηο αγειάδεο ζε ζηηεξέζην ην 

νπνίν ήηαλ αλεπαξθέο ζε καγεηξηθφ αιάηη ππήξμε κεγαιχηεξε θαη 

νπζηαζηηθφηεξε αλεπάξθεηα λαηξίνπ παξά ρισξίνπ, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξεο ηξνθέο είλαη κηθξφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λάηξην παξά 

ζε ριψξην.  Αλεπάξθεηα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ 

ην ζηηεξέζην απνηειείηαη απφ θαξπνχο ζηηεξψλ, αθνχ νη ηειεπηαίνη είλαη 

πησρνί ζηα αλσηέξσ αλφξγαλα ζηνηρεία. Ζ αλεπάξθεηα απηή γίλεηαη 

εληνλφηεξε : 

α) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ, αθνχ απνβάιιεηαη κε ην 

γάια ζεκαληηθή πνζφηεηα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ. 

β) Καηά ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ λεαξψλ δψσλ, αθνχ ζεκαληηθή 

πνζφηεηα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ ζπγθξαηείηαη ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο 

ηζηνχο θαη ζηα πγξά ηνπ ζψκαηνο. 

γ) Καηά ηελ ππεξβνιηθή εθίδξσζε, πνπ πξνθαιείηαη ζε πεξηφδνπο 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε βαξηάο εξγαζίαο, εμαηηίαο 

ηεο απνβνιήο ζεκαληηθήο πνζφηεηαο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ κε ηνλ ηδξψηα.  
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δ) Όηαλ ηα δψα βφζθνπλ ζε ακκψδε εδάθε, ηα νπνία έρνπλ ιηπαλζεί κε 

βαξηά θαιηνχρα ιηπάζκαηα. Ζ ιίπαλζε απηή κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ ρφξησλ ζε λάηξην. 

Όηαλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο 

ζπλερίδνληαη γηα κεξηθέο βδνκάδεο ή θαη κήλεο, ρσξίο λα πξνζζέηνπκε 

ζην ζηηεξέζην ησλ δψσλ επηπιένλ πνζφηεηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ, ηφηε 

είλαη αλαπφθεπθηε ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ αλεπάξθεηαο. Ζ παξέιεπζε 

ζεκαληηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη λα εθδεισζνχλ ηα ζπκπηψκαηα 

αλεπάξθεηαο νθείιεηαη ζην φηη ην ζψκα ηνπ δψνπ έρεη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθνχο νκνηνζηαηηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη επηηξέπνπλ 

πςειφ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ δψνπ ζε ρακειή πξφζιεςε λαηξίνπ θαη 

ρισξίνπ. Καηά ηελ αλεπάξθεηα ηνπ λαηξίνπ εθθξίλεηαη απφ ηνλ θινηφ 

ησλ επηλεθξηδίσλ ε νξκφλε αιδνζηεξφλε πνπ είλαη ηδηαηηέξσο 

απνηειεζκαηηθή ζηελ ζπγθξάηεζε λαηξίνπ απφ ην ζψκα. Δπίζεο ε 

αιδνζηεξφλε ζπληειεί θαη ζηελ κείσζε ηεο απεθθξηλφκελεο πνζφηεηαο 

λαηξίνπ απφ ηνπο ηδξσηνπνηνχο θαη ηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο. Ηδηαίηεξα 

ζηα κεξπθαζηηθά δψα, θαηά ηελ αχμεζε ηεο έθθξηζεο αιδνζηεξφλεο, 

δηαπηζηψζεθε ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λάηξην πνπ εθθξίλεηαη 

απφ ηελ παξσηίδα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κε ηελ κνξθή ζηέινπ θαη κε ηελ 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο απηνχ ζε θάιην. 

ηα πεξηζζφηεξα ρφξηα βνζθήο ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε 

αλαινγία λαηξίνπ θαιίνπ (Na: K) πνπ θζάλεη θαη 35:1 ή 50:1. Χζηφζν, 

θακία δπζκελήο επίδξαζε δελ πξνθαιείηαη απφ ηελ ζρέζε απηή, νχηε θαη 

απμάλεηαη ε πνζφηεηα λαηξίνπ πνπ απνβάιιεηαη απφ ην ζψκα. Με ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζηηεξέζην εθνδηάδεη ηνλ νξγαληζκφ κε επαξθή 

πνζφηεηα λαηξίνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηηο νπνίεο ην θάιην δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην λάηξην, ην θάιην 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βνεζά ζηελ ζπληήξεζε ηνπ λαηξίνπ ζην ζψκα θαη 

ηελ ειάηησζε, πξνζσξηλά ησλ αλαγθψλ ζε λάηξην ηνπ νξγαληζκνχ. Όιεο 
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νη παξαπάλσ κεηαβνιέο δείρλνπλ ηελ αμηφινγε ηθαλφηεηα ηνπ  ζψκαηνο 

λα δηαηεξεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

λάηξην ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ 

ηνπ δψνπ απφ έιιεηςε λαηξίνπ. Μνινλφηη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηελ 

έιιεηςή ηνπ εκθαλίδνληαη πνιχ λσξίηεξα. 

Δάλ πξνζηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά πνζφηεηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζε 

ζηηεξέζην γηα ηα δψα πνπ πάζρνπλ απφ αλεπάξθεηα απηνχ, πξηλ  απφ ην 

ζηάδην ηεο θαηάπησζήο ηνπο, ηα δψα αληαπνθξίλνληαη ηαρχηαηα ζηελ 

πξνζζήθε απηή θαη εθδειψλνπλ εληππσζηαθή βειηίσζε ζηελ φξεμε, ηελ 

εκθάληζε, ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ηελ γαιαθηνπαξαγσγή ηνπο. 

  

 

 

 

 

 

 

3.2. Κάιην (Potassium, K) 

 

3.2.1. Γηαλνκή ηνπ θαιίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε θάιην είλαη παξφκνηα κε απηήλ 

ηνπ λαηξίνπ αιιά ζε αληίζεζε κε ην λάηξην, ην θάιην απνηειεί ην θχξην 

θαηηφλ ησλ ελδνθπηηαξηθψλ πγξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ άλζξσπν ηα 

αηκνζθαίξηα πεξηέρνπλ πεξίπνπ εηθνζαπιάζηα πνζφηεηα θαιίνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. Σν θάιην, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ξχζκηζε ησλ νζκσηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο 

ησλ ζσκαηηθψλ πγξψλ. Δπίζεο παίδεη δσηηθφ ξφιν ζηνπο κπο, θαη εθεί 

βξίζθεηαη ζε εμαπιάζηα πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ην λάηξην. 
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζε θάιην είλαη γεληθά πνιχ πςειή. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πεξηερφκελε πνζφηεηα θαιίνπ ζηελ μεξά νπζία 

ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ζπρλά ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 2,5% έηζη ψζηε 

θαλνληθά ε πξνζιακβαλφκελε πνζφηεηα θαιίνπ κέζσ ησλ ρφξησλ λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αλφξγαλε νπζία. πλεπψο, 

θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο είλαη εληειψο απίζαλν λα 

παξνπζηάδεηαη αλεπάξθεηα θαιίνπ ζηα αγξνηηθά δψα, νχηε έρνπλ 

αλαθεξζεί ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θαηά ηελ ρνξήγεζε ζε απηά 

ζπλεζηζκέλσλ ηξνθψλ. 

 

3.2.2. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θαιίνπ 

Δληνχηνηο πξνθιήζεθαλ ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ζε νξλίζηα ηα 

νπνία δηαηξάθεθαλ κε πεηξακαηηθά ζηηεξέζηα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε θάιην. Σα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο πεξηειάκβαλαλ: α) Δπηβξάδπλζε 

ηεο αλάπηπμεο,  β) Μπτθή εμαζζέληζε αιιά θαη γ) ζνβαξή παξάιπζε ε 

νπνία θαηέιεγε ζε ζάλαην. Δπίζεο ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο, ηα νπνία 

πεξηειάκβαλαλ θαη ζνβαξή παξάιπζε, αλαθέξζεθαλ θαη ζε κφζρνπο 

δηαηξεθφκελνπο κε ζπλζεηηθφ γάια ρακειήο πεξηεθηηθφηεηα ζε θάιην. 

Γεληθά ηα ζπκπηψκαηα απφ αλεπάξθεηα θαιίνπ  πνπ πξνθαινχληαη ζηα 

δηάθνξα είδε δψσλ κέζσ ησλ πεηξακάησλ, εθηφο ησλ θνηλψλ 

ζπκπησκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη θαηά ηελ αλεπάξθεηα λαηξίνπ θαη 

ρισξίνπ, πεξηιακβάλνπλ ειάηησζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θάιην ηεο 

θαξδηάο θαη άιισλ νξγάλσλ, θαξδηαθέο βιάβεο, εθθπιηζκφ ησλ 

λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ θαη άιιεο παζνινγηθέο αιινηψζεηο.  

Σν θάιην φπσο θαη ην λάηξην απνξξνθάηαη εχθνια. Οπνηαδήπνηε  

πεξίζζεηά ηνπ ζην ζηηεξέζην πέξα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζψκαηνο 

αθνινπζεί ηελ ίδηα νδφ απεθθξίζεσο κε ην λάηξην δειαδή κέζσ ησλ 

νχξσλ θαη ηνπ ηδξψηα.  
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Δηθφλα 8. Δπηβξάδπλζε αλάπηπμεο ιφγσ αλεπάξθεηαο θαιίνπ,  

Πηγή: Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Υιψξην (Chlorine, Cl) 

 

3.3.1. Γηαλνκή ηνπ ρισξίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο ζε ριψξην αλέξρεηαη θαηά 

πξνζέγγηζε ζε 0,15%. Σν ριψξην είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο αληφλ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθά πνζά ηφζν ζηα εμσθπηηαξηθά φζν 

θαη ζηα ελδνθπηηάξηα πγξά ηνπ ζψκαηνο, ζπλδεφκελν κε ην λάηξην θαη ην 

θάιην ζηε δηαηήξεζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηελ ξχζκηζε ησλ νζκσηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζσκαηηθψλ πγξψλ. Αλ θαη 

ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ρισξίνπ θαη λαηξίνπ ζε νξηζκέλεο 
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θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, ην ηφλ ηνπ ρισξίνπ έρεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο 

αλεμάξηεηεο απφ  ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηφληνο λαηξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ριψξην είλαη ην θχξην αληφλ ηνπ γαζηξηθνχ πγξνχ, ζην νπνίν απαληά 

θαηά πξνζέγγηζε ζηελ ίδηα φπσο ζην αίκα ππθλφηεηα αιιά ζπλνδεχεηαη 

κάιινλ απφ  ηφληα πδξνγφλνπ παξά λαηξίνπ. Γειαδή ην ριψξην απαληά 

ζην γαζηξηθφ πγξφ σο πδξνρισξηθφ νμχ θαζψο θαη κε ηε κνξθή 

ρισξηνχρσλ αιάησλ. Δπίζεο κε ηε κνξθή ηνπ ρισξηνχρνπ θαιίνπ 

ζπλαληάηαη θαη ζηα θχηηαξα.  

Σν ζψκα έρεη νξηζκέλε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ρισξίνπ ζην 

δέξκα θαη ηνπο  ππνδφξηνπο ηζηνχο. Ζ απέθθξηζή ηνπ απφ ην ζψκα 

αθνινπζεί ηελ ίδηα νδφ απέθθξηζεο κε ην λάηξην θαη ην θάιην. Όπσο 

ζπκβαίλεη  θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ λαηξίνπ, εθηφο απφ ην ηρζπάιεπξν, 

θξεαηάιεπξν θαη ηε κειάζζα, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ηξνθψλ ζε ριψξην είλαη ζρεηηθά ρακειή. 

 

 

 

 

 

3.4. Υισξηνχρν Νάηξην (NaCl) 

Οη ηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο είλαη κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

λάηξην θαη ριψξην. πλεπψο, ηα ρνξηνθάγα δψα (βννεηδή, πξφβαηα, 

αίγεο, ίππνη) δελ εμαζθαιίδνπλ επαξθή πνζά λαηξίνπ  θαη ρισξίνπ απφ 

ηηο ηξνθέο ηηο νπνίεο θαηαλαιψλνπλ. Έηζη,  ην ρισξηνχρν λάηξην 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηηεξεζίσλ ησλ δψσλ 

απηψλ πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σν ρισξηνχρν λάηξην πνπ 

πξνζηίζεηαη δξα θαη σο νξεθηηθφ θαζηζηψληαο ην ζηηεξέζην πην 

εχγεπζην.  
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Γεληθά,  πξνζζήθε καγεηξηθνχ άιαηνο ζε πνζνζηφ 1% ηνπ 

κίγκαηνο ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ, επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ βννεηδψλ, ησλ πξνβάησλ θαη ησλ ίππσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

βνζθφλησλ πξνβάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

βαζηδφκαζηε ζηελ εζεινχζηα πξφζιεςε καγεηξηθνχ άιαηνο, ην νπνίν 

παξέρεηαη ζε θνθθψδε κνξθή  ή ζε κνξθή ζπκπαγψλ ηεκαρίσλ. 

 Οη ρνίξνη θαη νη φξληζεο έρνπλ αλάγθε κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ 

αιαηηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ρνξηνθάγα δψα. Καηά ηελ εθαξκνζκέλε 

δηαηξνθή ησλ ρνίξσλ θαη ησλ νξληζίσλ, ζπκπιήξσζε ηνπ ζηηεξεζίνπ 

ηνπο κε καγεηξηθφ αιάηη, ζε πνζνζηφ 0,5%, είλαη επαξθήο γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε λάηξην θαη ριψξην γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηελ απγνπαξαγσγή.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρνξεγνχκελν  καγεηξηθφ αιάηη ζηα αγξνηηθά 

δψα κπνξεί λα ππεξβεί θαηά 150% ηηο πξναλαθεξζείζαο αλαινγίαο ρσξίο 

θάπνηα αξλεηηθή επίδξαζε. Γειαδή, ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην 

κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο άιαηνο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ θαη 

ηεο πνζφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνμηθέο επηδξάζεηο. Ζ 

πξφζιεςε φκσο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζε κεγάια πνζά πξνθαιεί 

αληίζηνηρε έθθξηζε κεγάιεο πνζφηεηαο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ κέζσ ησλ 

νχξσλ θαη απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε λεξφ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ε απνβνιή ρισξηνχρνπ λαηξίνπ κε ηα νχξα ζπλεπάγεηαη θαη 

απψιεηα λεξνχ, ελψ ε ζπγθξάηεζε ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζψκα 

επηθέξεη θαη ζπγθξάηεζε λεξνχ. ε πεξηπηψζεηο πγηψλ λεθξψλ θαη 

πξφζιεςεο ηθαλήο πνζφηεηαο χδαηνο, δχλαληαη λα απεθθξίλνληαη κέζσ 

ησλ νχξσλ κεγάιεο πνζφηεηεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Ο λεθξφο κε ηελ εθθξηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκίδεη ηελ ππθλφηεηα ησλ 

ειεθηξνιπηψλ ζην αίκα. Χζηφζν, ππεξβνιηθή πξφζιεςε άιαηνο 

πξνθαιεί ππεξβνιηθή δίςα, κπτθή αδπλακία, ζπγθξάηεζε χδαηνο ζην 

ζψκα θαη δεκηνπξγία νηδεκάησλ.  
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3.4.1. Γειεηεξίαζε απφ ππεξβνιηθή πνζφηεηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ 

Γειεηεξίαζε απφ αιάηη κπνξεί λα ζπκβεί ζηα αγξνηηθά δψα 

ηδηαίηεξα φηαλ ε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλε. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ρνίξσλ πξφζιεςε ζηηεξεζίνπ πνπ πεξηέρεη 2,5% πεξίπνπ 

καγεηξηθφ αιάηη, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνμηθέο επηδξάζεηο φηαλ ην λεξφ 

παξέρεηαη θαηά δηαιείκκαηα θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο. Όηαλ φκσο 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ηνπο ζπλερψο άθζνλε πνζφηεηα χδαηνο κπνξεί λα 

κελ πξνθιεζεί δειεηεξίαζε απφ αιάηη αθφκε θαη θαηά ηελ πξφζιεςε 

ζηηεξεζίνπ πνπ πεξηέρεη δηπιάζην πνζνζηφ αιαηηνχ ε θαη αθφκε 

κεγαιχηεξν. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ νξλίζσλ, φηαλ ην ζηηεξέζηφ 

ηνπο πεξηέρεη καγεηξηθφ αιάηη πάλσ απφ 4% θαη ε παξερφκελε πνζφηεηα 

πφζηκνπ λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα επέιζεη 

ζάλαηνο. Χζηφζν, εάλ δηαηεζεί ζηηο φξληζεο άθζνλν λεξφ, απηέο κπνξνχλ 

λα αλερζνχλ θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ αιαηηνχ. Σα νξλίζηα δελ δχλαληαη 

λα αλερζνχλ ηφζν θαιά, κεγάια πνζά άιαηνο, φζν νη αλεπηπγκέλεο 

φξληζεο. Πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο ζε καγεηξηθφ αιάηη 2% 

πξέπεη λα ζεσξείηαη κέγηζηε.  

Οη ηλδηάλνη, ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα, είλαη αθφκε ιηγφηεξν 

αλζεθηηθνί. Σν πνζνζηφ καγεηξηθνχ άιαηνο ζην ζηηεξέζηφ ηνπο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1%. 

Όηαλ ζην ζηηεξέζην ησλ νξλίζσλ πεξηέρεηαη πνζνζηφ άιαηνο ιίγν 

κεγαιχηεξν ηνπ 3% πξνθαινχληαη ηνμηθέο επηδξάζεηο θαη απμεκέλε 

ζλεζηκφηεηα. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη δελ είλαη αλεθηή απφ ηα νξλίζηα 

πξνζζήθε άιαηνο ζην πφζηκν λεξφ. Πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πνζίκνπ λεξνχ 

ζε αιάηη 0,9 κέρξη 2% πξνθαιεί ζλεζηκφηεηα 100%. 

 ρεηηθέο έξεπλεο ζηα πξφβαηα έδεημαλ ηελ κεγάιε αλνρή ηνπο 

ζηελ πξφζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ αιαηηνχ κε ην ζηηεξέζην. Γελ 

παξνπζηάζηεθαλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε, ηελ πάρπλζε, ηελ 



 64 

αλαπαξαγσγή θαη  ηελ γαιαθηνπαξαγσγή ησλ πξνβάησλ, θαηά ηελ 

δηαηξνθή ηνπο κε ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ κέρξη 9,1% καγεηξηθφ αιάηη 

εθφζνλ ππάξρεη ζηε δηάζεζή ηνπο άθζνλν λεξφ.  

ε ζρέζε κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε δηαιπηά 

άιαηα, εμππαθνχεηαη φηη ε παξερφκελε ζπκπιεξσκαηηθή πνζφηεηα 

καγεηξηθνχ άιαηνο ζηα αγξνηηθά δψα γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε δηαιπηά άιαηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην πφζηκν λεξφ είλαη κεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα θαη πξνθαιεί ηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Έξεπλεο ζρεηηθέο κε  ηελ αλνρή ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα ηνπ πνζίκνπ λεξνχ, έρνπλ δείμεη φηη ηα 

αγξνηηθά δψα δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

ζε λεξφ, ρσξίο δπζκελή επίδξαζε ζηελ πγεία ή ηελ παξαγσγή ηνπο, 

αιαηνχρα λεξά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζπλνιηθά δηαιπηά άιαηα 1% ή θαη 

κεγαιχηεξεο ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβάησλ. Αξθεί ζηα αιαηνχρα λα 

επηθξαηεί φπσο ζπλεζίδεηαη, ην ρισξηνχρν λάηξην θαη λα κελ πεξηέρνπλ 

απηά κεγάιε αλαινγία δηζζελψλ θαηηφλησλ θαη αληφλησλ, ηδίσο 

καγλεζίνπ, ζεηηθψλ θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ. Εψα αλαπηπζζφκελα ή 

αξκεγφκελα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε αιαηνχρα λεξά, 

δηφηη θαηαλαιψλνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα  λεξνχ. Μεηαμχ ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ ηα αλζεθηηθφηεξα θαηά ζεηξά, ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

άιαηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, είλαη ηα πξφβαηα, ηα βννεηδή, νη ρνίξνη θαη 

ηειεπηαίνη νη ίππνη. ρεηηθέο παξαηεξήζεηο ζηνπο ίππνπο δείρλνπλ φηη ην 

αβιαβέο φξην πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε ζπλνιηθά δηαιπηά 

άιαηα πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε απηνχο  είλαη απφ 0,6% έσο 0,7%  

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαίλεηαη φηη ηα δψα, ελψ είλαη δπλαηφλ λα 

αλερζνχλ πξφζιεςε κέζσ ησλ ηξνθψλ κεγάισλ πνζνηήησλ αιαηηνχ, δελ 

αλέρνληαη ηελ πξφζιεςε ηνπ αιαηηνχ κέζσ ηνπ πνζίκνπ λεξνχ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην δψν κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη 
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ηζνξξνπία κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

λεθξψλ λα απνβάιινπλ άιαηα κέζσ ηεο απέθθξηζεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ 

νχξσλ. Όηαλ φκσο ην πφζηκν λεξφ είλαη πινχζην ζε άιαηα, ε κεγάιε 

ηθαλφηεηα ησλ λεθξψλ λα απεθθξίλνπλ πγξά δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν γηαηί αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 

λεξνχ απηνχ ζπλνδεχεηαη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο.     

 

Δηθφλα 9. Γειεηεξίαζε απφ ππεξβνιηθή πνζφηεηα Υισξηνχρνπ 

Ναηξίνπ ζην αίκα 

  Πηγή: Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

4. Θείν ( Sulfur, S) 

4.1. Γηαλνκή ηνπ ζείνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Σν δσηθφ ζψκα πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 0,15% ζείν. Απαληά 

εμνινθιήξνπ ζρεδφλ ζε νξγαληθέο ελψζεηο. Σν κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ηνπ 

ζείνπ βξίζθεηαη ζηηο πξσηεΐλεο, πνπ πεξηέρνπλ ηα ζεηνχρα ακηλνμέα 

θπζηεΐλε, θπζηίλε θαη κεζεηνλίλε. Δπίζεο ην ζείν πεξηέρεηαη ζηηο 

βηηακίλεο ζεηακίλε θαη βηνηίλε θαη ζην ζπλέλδπκν Α θαη ην ιηπντθφ νμχ, 

φπσο θαη ζηελ νξκφλε ηλζνπιίλε θαη ην ηξηπεπηίδην γινπηαζείνπ. Σν 

καιιί είλαη πινχζην ζε θπζηίλε θαη πεξηέρεη 4% ζείν. Δπίζεο ζείν 

πεξηέρεηαη ζηηο πξσηεΐλεο ησλ ηξηρψλ, λπρηψλ, νπιψλ, θεξάησλ θαη ησλ 

θηεξψλ θαζψο θαη ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ αιιά θαη ζηηο γιπθνπξσηεΐδεο. 
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Μηθξή πνζφηεηα ζείνπ απαληά ζην ζψκα κε αλφξγαλε κνξθή. Σν αίκα 

πεξηέρεη κηθξά πνζά ζεηηθψλ αιάησλ σο θαη ζεηνθπαληθά αληφληα 

(SCN¯). Δπίζεο ζεηνθπαληθά αληφληα απαληνχλ ζην ζίειν θαη ζε άιιεο 

εθθξίζεηο. 

 

4.2. Απέθθξηζε ηνπ ζείνπ απφ ην ζψκα ησλ δψσλ 

Σν ζείν απνβάιιεηαη απφ ην ζψκα κέζσ ησλ θνπξάλσλ θαη ησλ 

νχξσλ. Σν ζείν απεθθξίλεηαη απφ ηα νχξα κε ηξεηο κνξθέο: α) Με ηελ 

κνξθή αλφξγαλσλ ζεηηθψλ αιάησλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ην θχξην ηκήκα 

ηνπ ζείνπ ησλ νχξσλ θαη απνηεινχλ ην ηειηθφ πξντφλ νμείδσζεο ησλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ζείν. Μηθξή ζρεηηθά πνζφηεηα 

αλφξγαλνπ ζείνπ ησλ νχξσλ νθείιεηαη ζε ζεηηθά άιαηα πνπ 

πξνζιήθζεθαλ κε ηελ ηξνθή. β) Μηθξφ ηκήκα ησλ ζεηηθψλ αιάησλ ησλ 

νχξσλ είλαη εζηεξνπνηεκέλν κε πνηθηιία θαηλνιηθψλ ελψζεσλ Σν 

γεγνλφο απηφ απνηειεί ζπνπδαία ζπκβνιή ησλ ζεηηθψλ αιάησλ ζηελ 

απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ πνιιέο ηνμηθέο νπζίεο θαη γ) Με ηελ 

κνξθή  ηνπ νπδέηεξνπ ζείνπ, ζηελ νπνία ππάγνληαη ελψζεηο κε πιήξσο 

νμεηδσζέληνο ζείνπ. Σν νπδέηεξν ζείν αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηθξέο 

πνζφηεηεο ζεηνχρσλ ακηλνμέσλ ή θαη ησλ παξαγψγσλ απηψλ. 

 

4.3. Αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε ζείν 

Σν ζείν πνπ απεθθξίλεηαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θαηαβνιηζκφ 

ησλ πξσηετλψλ. Απηφ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη ππάξρεη ζηα νχξα 

κάιινλ ζηαζεξή αλαινγία κεηαμχ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αδψηνπ απηψλ. 

Σα αγξνηηθά δψα έρνπλ αλάγθε πνιχ κηθξψλ πνζνηήησλ ζείνπ ζηα 

ζηηεξέζηα ηνπο, κνινλφηη ηα πξφβαηα έρνπλ ζρεηηθψο κεγαιχηεξεο 

αλάγθεο δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε ην καιιί είλαη πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζηα ακηλνμέα πνπ πεξηέρνπλ ζείν θαη θπξίσο ζε θπζηίλε.  
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Αλεπάξθεηα ζείνπ ζην ζψκα ζπλήζσο δελ αληηκεησπίδνληαη, δηφηη 

νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζείν θαιχπηνληαη απφ ηα ζεηνχρα ακηλνμέα 

ησλ πξσηετλψλ ησλ δσνηξνθψλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΜΙΚΡΟΣΟΙΥΔΙΑ 

 

5. ίδεξνο ( Iron, Fe) 

 

5.1. Γηαλνκή ηνπ ζηδήξνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Ο ζίδεξνο βξίζθεηαη ζην ζψκα ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο. 

Μνινλφηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηδήξνπ ζην ζψκα αλέξρεηαη κφιηο ζην 

0,005%, ην ζηνηρείν απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δσήο. Πεξηζζφηεξν ηνπ 90% ηνπ ζηδήξνπ ηνπ ζψκαηνο βξίζθεηαη 

ελσκέλν κε πξσηεΐλεο. Ζ ζπνπδαηφηεξε απφ απηέο είλαη ε αηκνζθαηξίλε, 

ε νπνία πεξηέρεη σο πξνζζεηηθή νκάδα ηελ αίκε (κηα πνξθπξίλε ελσκέλε 
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κε ζίδεξν). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε ζίδεξν αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζε 0,34%. Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ ζηδήξνπ ζψκα ηνπο 

βξίζθεηαη ζηελ αηκνζθαηξίλε. Δπίζεο ν ζίδεξνο απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο 

ζχλζεηεο πξσηεΐλεο κπνζθαηξίλεο, πνπ είλαη ελδνθπηηάξηνο 

ζηδεξνπνξθπξίλε θαη βξίζθεηαη θπξίσο κέζα ζηνπο εξπζξνχο κπο. 

Οκνίσο ν ζίδεξνο είλαη ζπζηαηηθφ πνιιψλ ελδχκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θπηνρξσκάησλ, ηεο ππεξνμεηδάζεο, ηεο θαηαιάζεο θαη νξηζκέλσλ 

θιαβνπξσηετδψλ. Άξα ν ζίδεξνο είλαη ζπζηαηηθφ ησλ θνξέσλ ηνπ 

νμπγφλνπ θαη ησλ νμεηδσηηθψλ ελδχκσλ. Δπηπξνζζέησο, ν ζίδεξνο 

βξίζθεηαη ζηελ πξσηεΐλε ηνπ πιάζκαηνο ζηδεξνθηιίλε ή ηξαλζθεξξίλε 

κέζσ ηεο νπνίαο  ν ζίδεξνο κεηαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο. Σέινο 

ν ζίδεξνο απνζεθεχεηαη θπξίσο ζην ήπαξ, ηνλ ζπιήλα, ηνπο λεθξνχο θαη 

ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ κε ηε κνξθή ησλ πξσηετδψλ θεξξηηίλεο θαη 

αηκνζηδεξίλεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ αληηζηνίρσο πεξίπνπ 20% θαη 35% 

ζίδεξν. 

 

 

 

5.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ ζηδήξνπ 

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε, 

παξάγνληαη ζπλερψο ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξαιιάζζεη αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ δψνπ, θαη θαηφπηλ θαηαζηξέθνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε 

δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ αλέξρεηαη : ζηνπο επίκπεο 

(αξνπξαίνπο, rats)  ζε 127 εκέξεο, ζηνλ άλζξσπν θαη ην ζθχιν ζε 124 

εκέξεο, θαη ζηελ φξληζα ζε 28 εκέξεο. Καηά ηελ θπζηνινγηθή 

θαηαζηξνθή ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, ε αίκε ηεο αηκνζθαηξίλεο 

δηαζπάηαη ζε ρνιεξπζξίλε θαη ζε ζηδεξνχρν έλσζε. ηε ζπλέρεηα ε 

πξψηε κεηαθέξεηαη ζην ήπαξ, θαη εθεί ελψλεηαη κε δπν κφξηα 
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γιπθνπξνληθνχ νμένο νπφηε κεηαηξέπεηαη ζε δηγιπθνπξνληθή 

ρνιεξπζξίλε θαη εθθξίλεηαη ζηελ ρνιή, ελψ ε δεχηεξε απειεπζεξψλεη 

ζίδεξν ν νπνίνο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο, ζρεδφλ ρσξίο απψιεηεο παξά κφλν πνιχ κηθξήο 

πνζφηεηαο ζηδήξνπ πνπ εθηξέπεηαη  απφ ηνλ θχθιν θαη απνβάιιεηαη απφ 

ην ζψκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη νη αλάγθεο ηνπ ζηδήξνπ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ πγηψλ δψσλ είλαη θαλνληθά ρακειέο. 

 

5.3. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ζηδήξνπ 

Καηά ηελ αλεπάξθεηα ζηδήξνπ ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά ε 

ζχλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε αλαηκίαο. 

Ζ πνζφηεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα εθθξάδεηαη ζε γξακκάξηα αλά 

100 θπβηθά εθαηνζηά αίκαηνο. Ζ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο 

ζε αηκνζθαηξίλε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-15 γξακκαξίσλ αλά 100 θπβηθά εθαηνζηά αίκαηνο. 

ε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο αλαηκίαο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε 

αηκνζθαηξίλε πέθηεη ζην κηζφ ηεο θαλνληθήο ή θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν. 

Ζ αλαηκία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απψιεηα αίκαηνο, ιφγσ 

αηκνξξαγίαο. Μπνξεί φκσο λα νθείιεηαη θαη ζε θιεξνλνκηθά, 

παζνινγηθά θαη ηξνθηθά αίηηα. Γηάθνξεο ζξεπηηθέο νπζίεο παίδνπλ ξφιν 

ζηελ παξαγσγή ηεο αηκνζθαηξίλεο (ζίδεξνο, ραιθφο, βηηακίλε Β6, 

παληνζεληθφ νμχ) ή ζηελ σξίκαλζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (θπιιηθφ 

νμχ, βηηακίλε Β12 ) θαη έηζη ν φξνο ηξνθηθή αλαηκία έρεη επξχηεξε 

ζεκαζία. 

Καηά ηελ αλαηκία, εθηφο απφ ηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ θαη κεηαβνιέο ζην 

κέγεζνο θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αηκνζθαηξίλε, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηηο δηάθνξεο αλαηκίεο πνπ νθείινληαη ζηελ 
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αλεπάξθεηα νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ή θαη ζε εηδηθέο λφζνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ε αλαηκία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ρνηξίδηα εμαηηίαο ηεο 

αλεπάξθεηαο ζε ζίδεξν, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξνχ κεγέζνπο εξπζξά 

αηκνζθαίξηα ηα νπνία είλαη θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

αηκνζθαηξίλε (κηθξνθπηηαξηθή ππφρξσκνο αλαηκία).  

 

 

Δηθφλα 10. πκπηψκαηα αλαηκίαο ιφγσ αλεπάξθεηαο ηδήξνπ, 

Πηγή: Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

 

Σξνθηθή αλαηκία, ε νπνία νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ζηδήξνπ, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηεο δσήο, φηαλ ε 

πξνζιακβαλφκελε πνζφηεηα ζηδήξνπ κέζσ ηνπ ζηηεξεζίνπ είλαη 

αλεπαξθήο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αηκνζθαηξίλεο. Απηφ είλαη πηζαλφηεξν λα 

ζπκβεί α) θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπνθνξίαο, νπφηε θαη νη αλάγθεο ησλ 

δψσλ ζε ζίδεξν είλαη κεγαιχηεξεο θαη β) θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

ζειαζκνχ ησλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελσλ ζειαδφλησλ λεαξψλ δψσλ, 

νπφηε ην γάια ην νπνίν είλαη πνιχ κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζίδεξν, 

απνηειεί ην απνθιεηζηηθφ ή ην θχξην ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ ζηηεξεζίνπ 

ηνπο. Σα δψα απηά ιφγσ ηνπ ηαρχηεξνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηνπο, έρνπλ 

απμεκέλεο αλάγθεο ζηδήξνπ γηα ηελ ζχλζεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

αηκνζθαηξίλεο. 

Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ ηνπ 

γάιαθηνο, ηα λεαξά ζειαζηηθά γελληνχληαη κε εθεδξεία ζηδήξνπ ζην 

ζψκα ηνπο. Απηή επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ζίδεξν 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ κέρξηο φηνπ 

αξρίζνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ηξνθέο πινχζηεο ζε ζίδεξν. Αθφκε θαη ην 
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ρνηξίδην έρεη εθεδξεία ζηδήξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέρξη 

ηελ 3-4 εβδνκάδα ηεο ειηθίαο ηνπ, ην δε αλζξψπηλν βξέθνο έρεη εθεδξεία 

ζηδήξνπ πνπ επαξθεί κέρξη θαη 5-6 κήλεο κεηά ηελ γέλλεζή ηνπ. Σα 

ηλδηθά ρνηξίδηα, ηα νπνία αξρίδνπλ θαλνληθά λα θαηαλαιψλνπλ 

θπιιψδεηο ηξνθέο απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο γέλλεζήο ηνπο, γελληνχληαη 

ρσξίο θακία εηδηθή εθεδξεία ζηδήξνπ. 

ηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή, ε αλαηκία πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ ζηδήξνπ απνηειεί ζπρλφ πξφβιεκα κφλν ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζειαδφλησλ ρνηξηδίσλ, ηδίσο απηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ ζηάβιν 

ζε δηακεξίζκαηα απφ ηζηκέλην θαη ρσξίο λα έρνπλ δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ρψκα ή ριφε. Αληηζέησο, φηαλ γίλνληαη νη θαλνληθέο γηα ην 

είδνο έμνδνη ζηελ χπαηζξν θαη ηελ βνζθή, δελ παξνπζηάδεηαη αλαηκία ζε 

απηά. 

 

 

 

 

 

5.3.1. Παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αλαηκία ησλ λεαξψλ 

ρνηξηδίσλ ιφγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ 

Γεληθά νη παξαθάησ παξάγνληεο πξνδηαζέηνπλ ηα λεαξά 

ζειάδνληα ρνηξίδηα ζε αλαηκία: 

α) Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ζίδεξν ην νπνίν δηαηίζεηαη 

ζηελ κεηέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο, ζπληειεί ζηελ ειάηησζε 

ηεο εθεδξείαο πνπ έρεη ην λενγέλλεην ζε ζίδεξν, κνινλφηη ε ρνξήγεζε 

κέζσ ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε εγθχνπο ρνηξνκεηέξεο κεγάισλ πνζψλ ζηδήξνπ 

δελ κπνξεί λα απμήζεη πνιχ ηελ εθεδξεία απηή. Δμάιινπ είλαη άζθνπε ε 

ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο ζηδήξνπ ζηελ ζειάδνπζα ρνίξν, δηφηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ δελ απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ζίδεξν. 
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β) Ο πξφσξνο ηνθεηφο έρεη σο ζπλέπεηα κηθξφηεξε εθεδξεία 

ζηδήξνπ ζην λενγέλλεην, γηαηί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζηδήξνπ πνπ 

ελαπνηίζεηαη ζην ζψκα ηνπ εκβξχνπ απνζεθεχεηαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο ηεο θχεζεο. 

γ) Μεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν αξηζκφ λενγλψλ ζπληειεί 

ζηελ ειάηησζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εθεδξείαο ζηδήξνπ ηνπ θάζε λενγλνχ.  

Δπηπιένλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ηζρχνπλ γεληθφηεξα ζηα λεαξά ζειαζηηθά φισλ ησλ εηδψλ, ε αλεπάξθεηα 

ζηδήξνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε αλαηκία πνπ πξνθαιεί επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηα λεαξά ρνηξίδηα παξά ηα ελήιηθα θαη γεληθφηεξα 

επεξεάδεη απηφ ην είδνο πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

γελληνχληαη κε πνιχ κηθξφηεξε εθεδξεία ζηδήξνπ ζην ήπαξ θαη ζην 

ζπλνιηθφ ζψκα απφ φηη ηα άιια  δψα, παξφιν πνπ ην γάια ηεο 

ρνηξνκεηέξαο έρεη κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ απφ ην γάια ηεο 

αγειάδαο θαη ηεο πξνβαηίλαο, έηζη ψζηε ην λεαξφ ρνηξίδην λα έρεη 

γξεγνξφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κφζρν θαη ηνλ ακλφ. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν ζίδεξνο ηεο κεηέξαο δελ επαξθή γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρνηξηδίνπ. Υνηξίδηα ηα νπνία δηαηξέθνληαη 

επαξθψο κπνξεί λα πεληαπιαζηάζνπλ ην βάξνο ηνθεηνχ ηνπο θαηά ην 

ηέινο ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο θαη λα ην δεθαπιαζηάζνπλ θαηά ην ηέινο ηεο 

φγδνεο εβδνκάδαο. Αιιά γηα ξπζκφ αλάπηπμεο απηνχ ηνπ κεγέζνπο, ην 

λεαξφ ρνηξίδην πξέπεη λα ζπγθξαηεί ζην ζψκα ηνπ πεξίπνπ 7mg ζηδήξνπ 

εκεξεζίσο γηα λα κελ ειαηησζεί ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζε 

ζίδεξν θαη ην θαηαζηήζεη αλαηκηθφ. Δπεηδή ην ρνηξίδην εμαζθαιίδεη απφ 

ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ 1mg πεξίπνπ ζηδήξνπ εκεξεζίσο  θαη απηφ 

εθφζνλ θαηαλαιψλεη κφλν γάια, εμαξηάηαη πάξα πνιχ απφ ηελ εθεδξεία 

ζηδήξνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ 

είλαη επαξθήο γηα λα εμεγήζεη ηελ κεγαιχηεξε επρέξεηα αλάπηπμεο 
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αλαηκίαο ζηα ζειάδνληα ρνηξίδηα, φηαλ δελ παξέρεηαη ζε απηά ζίδεξνο 

απφ άιιεο πεγέο. 

Σα ρνηξίδηα πνπ δηαηξέθνληαη ζε ζηάβιν θαη κφλν κε γάια ηεο 

κεηέξαο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηελ αλαηκία πνπ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα 

ζηδήξνπ θαηά ηελ ειηθία ησλ 2-4 εβδνκάδσλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πάζρνληα απφ αλαηκία ρνηξίδηα, πεζαίλνπλ, αιιά απηά πνπ επηβηψλνπλ 

αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζε θάζε «απηνΐαζεο» φηαλ έρνπλ θαλνληθά 

αξρίζεη λα θαηαλαιψλνπλ ηξνθή κφλα ηνπο θαη λα πξνζιακβάλνπλ 

νπνηνδήπνηε ρφξην πνπ ηνπο επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ δειαδή 

πεξίπνπ 6-7 εβδνκάδεο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπο. 

Σα αλαηκηθά ρνηξίδηα είλαη  αδηάθνξα θαη άηνλα,  ην δέξκα ηνπο 

είλαη ξπηηδσκέλν θαη ην ηξίρσκα ηνπο αδξχ. Με ηελ πξφνδν ηεο πάζεζεο 

ην δέξκα θαη νη βιελλνγφλνη γίλνληαη σρξνί θαη ηα δψα ηζρλά θαη 

αζζεληθά. ε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο πάζεζεο ε αλαπλνή είλαη εξγψδεο 

θαη ηα ρνηξίδηα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νίδεκα, ηδηαίηεξα ζην θεθάιη 

θαη ηνπο ψκνπο. Καηά ηελ λεθξνςία δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαξδηά είλαη 

ζεκαληηθά δηαζηαικέλε θαη έρεη απμεκέλε πνζφηεηα πεξηθαξδηαθνχ 

πγξνχ, ελψ νη πλεχκνλεο είλαη νηδεκαηψδεηο. 

 

5.3.2. Πξφιεςε αλαηκίαο ρνηξηδίσλ ιφγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ 

Ζ αλαηκία ησλ ρνηξηδίσλ κπνξεί λα πξνιεθζεί πιήξσο ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε πγεία θαη ν θαλνληθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη : 

1) Με επάιεηςε ησλ ζειψλ ηεο κεηέξαο  κε δηάιπζε ζεηηθνχ 

ζηδήξνπ (FeSO4) ,  θαξακπνγηά: πξντφλ ηνπ ιησζίκαηνο παιηνζίδεξσλ). 

Με ην ζειαζκφ ηα ρνηξίδηα πξνζιακβάλνπλ θαη πνζφηεηα ζηδήξνπ. 

2) Με ηελ ηνπνζέηεζε ζην ρψξν ησλ ρνηξηδίσλ κηαο θηπαξηάο 

ρψκα, ην νπνίν ηα ρνηξίδηα ζθαιίδνπλ κε ην ξχγρνο ηνπο καδψληαο ξίδεο 
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θπηψλ θαη καδί θαηαλαιψλνπλ πνζφηεηα ρψκαηνο ην νπνίν ζπλήζσο 

πεξηέρεη ζίδεξν. 

3) Με ηε ρνξήγεζε δηαιχκαηνο ζηδεξνχρνπ άιαηνο απφ ην ζηφκα 

ησλ ρνηξηδίσλ. 

4) Με ηε ρνξήγεζε ζηδήξνπ (ζεηηθνχ) κε ηελ ηξνθή ζηελ ίδηα ηε 

ρνηξνκεηέξα πνπ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο ηεο, 

νπφηε ηα έκβξπα λα ηξνθνδνηνχληαη κε πεξηζζφηεξν ζίδεξν απφ ηε 

κεηέξα θαη έηζη ζηε γέλλεζή ηνπο λα έρνπλ κεγαιχηεξα απνζέκαηα. Σν 

γάια ηεο κεηέξαο δελ εκπινπηίδεηαη κε ζίδεξν, ηνλ νπνίν ηεο ρνξεγνχκε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο θαη επνκέλσο δε δηνξζψλεηαη ε 

ζηδεξνπελία ζηα απνθιεηζηηθψο γαινπρνχκελα απφ ηε κεηέξα ρνηξίδηα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε ρνξήγεζε ζηδήξνπ απφ ην ζηφκα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί κε ελδνκπτθέο ελέζεηο νξγαληθψλ ελψζεσλ ζηδήξνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα 

παξνπζηάδνληαη αμηφινγα πιενλεθηήκαηα αθελφο σο πξνο ηελ επθνιία 

ηεο ρνξήγεζεο θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηε βεβαηφηεηα ζηαζεξήο 

αληαπφθξηζεο ησλ ρνηξηδίσλ, ιφγσ ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηα δψα ηνπ ρνξεγνχκελνπ 

ζηδήξνπ. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηελ κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ νη ελέζεηο ζηδήξνπ. 

5.4. Απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ 

Ο ζίδεξνο απνξξνθάηαη απφ ην ιεπηφ έληεξν, θπξίσο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ δσδεθαδάθηπινπ θαη απφ ην ζηνκάρη, ζην φμηλν πεξηβάιινλ ηνπ 

νπνίνπ δηεπθνιχλεηαη ε ηνληνπνίεζε ηνπ ζηδήξνπ. 

Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη ε απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ απφ ηνλ 

εληεξηθφ ζσιήλα ειέγρεηαη απφ ηελ ζρεκαηηδφκελε θεξξηηίλε ζηα 

θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ 

απνξξνθνχκελνπ ζηδήξνπ  κε ηελ πξσηεΐλε απνθεξξηηίλε. Καηά ηελ 

άπνςε απηή, κεηά ηνλ θνξεζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο 
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κε θεξξηηίλε, δελ ιακβάλεη πιένλ ρψξα ε απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ, 

κέρξηο φηνπ, ιφγσ ζσκαηηθψλ αλαγθψλ, ν ζίδεξνο ηεο θεξξηηίλεο 

κεηαθεξζεί ζην πιάζκα, εθφζνλ ε παξαγφκελε θεξξηηίλε ηνπ εληεξηθνχ 

βιελλνγφλνπ βξίζθεηαη ζε ηζνδχγην κε απνζήθεο ζηδήξνπ ηνπ ζψκαηνο. 

Χζηφζν, ζήκεξα ππάξρνπλ επαξθείο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο, βάζε ησλ 

νπνίσλ ακθηζβεηείηαη  ν κεραληζκφο πνπ ξπζκίδεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

ζηδήξνπ πνπ πξναλαθέξζεθε. Απφ ηηο ελδείμεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ε 

θαηάζηαζε ζπγθέληξσζεο ηεο θεξξηηίλεο ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν νχηε 

ειέγρεη νχηε παξεκπνδίδεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ. 

ρεηηθέο έξεπλεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ έδεημαλ 

φηη ε απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζσκαηηθέο αλάγθεο, 

απφ ηε ρεκηθή κνξθή ή ηνλ ρεκηθφ ζπλδπαζκφ ππφ ηνλ νπνίν ν ζίδεξνο 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζην γαζηξηθφ ζσιήλα 

θαη απφ ηηο αλαινγίεο άιισλ ζπζηαηηθψλ ζην ζπλνιηθφ ζηηεξέζην. 

Ο ζίδεξνο απνξξνθάηαη απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ νη ζσκαηηθέο 

αλάγθεο είλαη πςειέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζρεηηθή έξεπλα κε ξαδηελεξγφ 

Fe 
59

  δηαπηζηψζεθε απμεκέλε απνξξφθεζε ζηδήξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο, ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

ζηδήξνπ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ. 

Δπίζεο ν ζίδεξνο πνπ βξίζθεηαη κε αλφξγαλε κνξθή ζην 

ζηηεξέζην απνξξνθάηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

πεξηερφκελν ζίδεξν ζηηο ζπλεζηζκέλεο ηξνθέο θαη κάιηζηα ν δηζζελήο 

ζίδεξνο απνξξνθάηαη επθνιφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηξηζζελή ζίδεξν. 

Οκνίσο, ε απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ επλνείηαη κε ηελ παξνπζία νμέσλ, 

αλαγσγηθψλ νπζηψλ, θ.η.ι. Αληηζέησο ε χπαξμε πςειψλ επηπέδσλ 

αιάησλ θσζθφξνπ, αλζξαθηθνχ θαη θπηηθνχ νμένο ζην ζηηεξέζην, 

κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

αδηάιπησλ ελψζεσλ κε ην ζίδεξν. Όιεο νη θπηηθήο πξνέιεπζεο 

δσνηξνθέο πεξηέρνπλ κεγάια θαη πνιχ θπκαηλφκελα πνζά ζηδήξνπ. 
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5.5. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε ζίδεξν 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ζε ζίδεξν 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ θπηψλ θαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο ζηνλ 

νπνίν αλαπηχζζνληαη.  Δπίζεο ε κφιπλζε ησλ θπηψλ κε ρψκα επεξεάδεη 

πνιχ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν ησλ θπηψλ πνπ βφζθνληαη απφ ηα 

δψα. πλήζσο νη πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο βφζθεζεο παξέρνπλ ζεκαληηθή 

επθαηξία πξφζζεηεο πξφζιεςεο ζηδήξνπ, εμαηηίαο ηεο κφιπλζεο ηνπ 

βνζθφκελνπ ρφξηνπ  κε ρψκα. Κάησ απφ ίδηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηα 

είδε ησλ ςπραλζψλ είλαη πινπζηφηεξα ζε ζίδεξν απφ ηα αγξσζηψδε. Ζ 

θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν ησλ αγξσζησδψλ θπηψλ, επί μεξάο 

βάζεσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 100 έσο 250 mg αλά ρηιηφγξακκν, ελψ απηή 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ςπραλζψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 200 έσο 300 mg αλά 

ρηιηφγξακκν. ρεηηθέο εμεηάζεηο εδαθψλ έδεημαλ φηη δελ πξέπεη λα 

αλακέλεηαη αλεπάξθεηα ζηδήξνπ ζε νπνηνδήπνηε ρφξην ηνπ νπνίνπ ε 

ζηξεκκαηηθή απφδνζε είλαη θαλνληθή. 

Οη θαξπνί ησλ ζηηεξψλ πεξηέρνπλ 30 έσο 60 mg ζηδήξνπ αλά 

ρηιηφγξακκν. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζηδήξνπ βξίζθεηαη ζηα εμσηεξηθά 

ζηξψκαηα απηψλ, κε ζπλέπεηα ηα ππνπξντφληα αιεπξνπνηίαο λα είλαη 

πινπζηφηεξα ζε ζίδεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαγφκελα γηα ηελ δηαηξνθή 

ηνπ αλζξψπνπ άιεπξα. Γηα παξάδεηγκα, ν θαξπφο ηνπ ζίηνπ πεξηέρεη 60 

mg ζίδεξν αλά ρηιηφγξακκν ελψ ηα πίηπξα ζίηνπ πεξηέρνπλ 170 mg αλά 

ρηιηφγξακκν. Οη θαξπνί ησλ ςπραλζψλ θαζψο θαη νη ειαηνχρνη θαξπνί 

είλαη πινπζηφηεξνη ζε ζίδεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαξπνχο ζηηεξψλ. Οη 

πιαθνχληεο ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ ζπλήζσο πεξηέρνπλ αλά ρηιηφγξακκν 

100-200 mg ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζηδήξνπ αλεμαξηήησο ηεο κεζφδνπ 

παξαγσγήο ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη κε εθρχιηζε ή κε πίεζε. 

Οη ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, εθηφο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ 

ππνπξντφλησλ απηνχ, είλαη πινχζηεο πεγέο ζηδήξνπ. Όπσο γηα 
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παξάδεηγκα ην ηρζπάιεπξν ην νπνίν πεξηέρεη πεξίπνπ 380 mg (210-800) 

ζηδήξνπ αλά ρηιηφγξακκν μεξή νπζίαο. 

Δπίζεο πνιιέο απφ ηηο αλφξγαλεο ελψζεηο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ σο ζπκπιεξψκαηα 

αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ, πεξηέρνπλ κεγάια πνζά ζηδήξνπ θαη κπνξεί λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξφζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ ζηδήξνπ, φηαλ απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζηηεξέζην ζηηο ζπλήζεηο αλαινγίεο. Γηα παξάδεηγκα 

ε καξκαξφζθνλε, ην ζηξεηδάιεπξν θαη πνιιέο κνξθέο θσζθνξηθνχ 

αζβεζηίνπ ζπρλά πεξηέρνπλ 0,2 έσο 0,5% ζίδεξν, δειαδή 2 έσο 5 gr 

ζηδήξνπ αλά ρηιηφγξακκν. 

Γεληθά θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε πξνζζήθεο 

ζπκπιεξψκαηνο ζηδήξνπ ζηα ζηηεξέζηα ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, εθηφο απφ 

ηελ πξναλαθεξζείζα εμαίξεζε ησλ ζειαδφλησλ ρνηξηδίσλ, αθνχ ηα 

ζπλήζε ζηηεξέζηα παξέρνπλ άθζνλα ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο 

ζηδήξνπ. Δμάιινπ πξνζζήθε ζηδήξνπ ζην ζηηεξέζην φηαλ δελ ρξεηάδεηαη 

κπνξεί λα απνβεί επηβιαβήο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πεξίζζεηα, ζηδήξνπ ζην ζηηεξέζην παξεκπνδίδεη ε θαλνληθή απνξξφθεζε 

ηνπ θσζθφξνπ ζην ζηηεξέζην, ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ αδηάιπησλ 

ελψζεσλ κε απηφ, νπφηε είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί ξαρίηηδα, αθφκε θαη 

αλ ην ζηηεξέζην πεξηέρεη επαξθή πνζά θσζθφξνπ. 
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6. Υαιθφο ( Copper, Cu) 

 

6.1. Γηαλνκή ηνπ ραιθνχ ζην ζψκα ηνπ δψνπ. 

Ο ραιθφο ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ζηελ σξίκαλζε 

ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ν ραιθφο βξίζθεηαη 

ζηελ πξσηεΐλε αηκνραιθίλε (αηκνθνππξεΐλε). ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ν 

ραιθφο βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ ραιθνπξσηεΐδε ζεξνπινπιαζκίλε 

(ζθαηξίλε ελσκέλε κε ραιθφ), ε νπνία πηζηεχεηαη φηη είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ ζην ζψκα. 

    Ο ραιθφο βξίζθεηαη ζε φια ηα ζσκαηηθά θχηηαξα, αιιά ε 

κεγαιχηεξή ηνπ ζπγθέληξσζε είλαη ζην ήπαξ, ην νπνίν είλαη ην θχξην 
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απνζεθεπηηθφ φξγαλν ηνπ ζψκαηνο ζε ραιθφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηνλ ζπιήλα θαη ην κπειφ ησλ νζηψλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζηδήξνπ, ηα λενγέλλεηα ζειαζηηθά έρνπλ ζεκαληηθή εθεδξεία ραιθνχ 

ζην ζψκα ηνπο, ε νπνία εμππεξεηεί ηνλ εηδηθφ ζθνπφ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ αλάπηπμήο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζειαζκνχ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην γάια είλαη πνιχ θησρφ ζηηο αλφξγαλεο απηέο 

νπζίεο. 

6.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ ραιθνχ 

ρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ν ραιθφο ιακβάλεη κέξνο ζε νξηζκέλα 

νμεηδναλαγσγηθά ελδπκηθά ζπζηήκαηα (Cu
++

 ←→ Cu
++

). Ο ξφινο ηνπ 

απηφο είλαη κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ην ξφιν ηνπ ζηελ 

ζχλζεζε αηκνζθαηξίλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απεδείρζε φηη ν ραιθφο είλαη 

ζπζηαηηθφ δηαθφξσλ ελδχκσλ πνπ επηηεινχλ νμεηδσηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο π.ρ. ηεο ηπξνζηλάζεο, ε νπνία αλήθεη ζηηο θαηλνινμεηδάζεο θαη 

θαηαιχεη ηελ νμείδσζε ηεο ηπξνζίλεο ή θαη δηυδξνμπιησκέλσλ 

θαηλνιψλ πξνο θηλφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο κειαλίλεο, ρξσζηηθέο ηνπ 

δέξκαηνο θαη ησλ ηξηρψλ ηεο νπξηθάζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

νμείδσζε ηνπ νπξηθνχ νμένο πξνο αιιαληνΐλε, ηεο νμεηδάζεο ηνπ 

αζθνξβηθνχ νμένο, ε νπνία έρεη ηελ ηδηφηεηα λα θαηαιχεη ηελ νμείδσζε 

ηεο βηηακίλεο C, θαη ηεο θπηηνρξσκνμεηδάζεο, ε νπνία παίδεη ξφιν 

ζηελ κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ ζην νμπγφλν θαηά ηελ θχξηα αληίδξαζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο.  

Ζ παξνπζία ραιθνχ ζηα δηάθνξα ελδπκηθά ζπζηήκαηα, 

ππνδεηθλχεη φηη ν ραιθφο, εθηφο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ ζχλζεζε ηεο 

αηκνζθαηξίλεο θαη ηελ σξίκαλζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, 

επηηειεί θαη άιιεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ δσηθφ νξγαληζκφ. Απηφ 

θαίλεηαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πεξηνρέο πνπ ππάξρεη αλεπάξθεηα ραιθνχ ζην ρφξην βνζθήο ή απφ ηα 

απνηειέζκαηα ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ κε δηάθνξα είδε δψσλ. 
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6.3. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ραιθνχ 

Έρεη αλαθεξζεί αλεπάξθεηα ραιθνχ ζηα δψα πνπ βφζθνπλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φπσο Ζ.Π.Α., Βφξεηα Δπξψπε, 

Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαη απνηειεί απηή ζνβαξφ πξφβιεκα ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. 

Ζ αλεπάξθεηα ραιθνχ ζπλαληάηαη ή σο απιή αλεπάξθεηα, 

νθεηιφκελε ζηελ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ηνπ ρφξηνπ βνζθήο, 

είηε σο δεπηεξνγελήο αλεπάξθεηα, θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνπζία 

δηαηηεηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη 

δηαηαξαρέο ζην δψν απφ αλεπάξθεηα ραιθνχ (γηα παξάδεηγκα, πεξίζζεηα 

κνιπβδαηλίνπ κε επαξθή πνζφηεηα αλφξγαλσλ ζεηηθψλ αιάησλ). Σέηνηνπ 

είδνπο παξάγνληεο παξεκβαίλνπλ ζηελ ζπγθξάηεζε θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιθνχ ζην ζψκα ηνπ δψνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

δψα βφζθνπλ ρφξην πνπ δηαζέηεη θαλνληθή ή θαη κεγαιχηεξε ηεο 

θαλνληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ (8-14 mg ραιθνχ αλά ρηιηφγξακκν 

μεξήο νπζίαο). Οη εθδειψζεηο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

αλεπάξθεηα ραιθνχ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ δψνπ,  ηελ ζνβαξφηεηα 

θαη ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο αλεπάξθεηαο θαη απφ ην ηδηαίηεξν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα δψα απηά δηαηεξνχληαη. Δλδερνκέλσο ε χπαξμε 

δηάθνξσλ ζηελ εκθάληζε θαη ηελ θχζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δηαηηεηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

αζθνχλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ κφλν φηαλ 

ππάξρεη αλεπαξθήο πνζφηεηα ραιθνχ ζην ζψκα γηα ηελ πξνζηαζία ή 

εμνπδεηέξσζε ηεο δξάζεο ηνπο. 

Δθφζνλ ν ραιθφο ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζην δσηθφ 

ζψκα, ππάξρνπλ θαη πνιιά ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη : αλαηκία, δπζκνξθίεο νζηψλ, θηλεηηθή αηαμία 

λενγέλλεησλ ακλψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ηεο 
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ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, απνρξσκαηηζκφο 

ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ηνπ καιιηνχ, ίλσζε ηνπ κπνθαξδίνπ (ππέξκεηξε 

αλάπηπμε ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζην κπνθάξδην) κε αηθλίδην ζάλαην ησλ 

βννεηδψλ (Falling disease) θαη γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (δηάξξνηα).  

 

 

 Δηθφλα 11.πκπηψκαηα απφ αλεπάξθεηα Υαιθνχ,  Πηγή: 

Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

 

 

 

 

6.3.1. Αλαηκία  

        Ζ αλαηκία είλαη ζπρλή αιιά φρη ζηαζεξή εθδήισζε αλεπάξθεηαο 

ραιθνχ ζε φια ηα είδε δψσλ. Αλεπάξθεηα ραιθνχ αλαπηχζζεηαη ηαρέσο 

θαηά ηελ ζπλερηδφκελε δηαηξνθή κε γάια κεηά απφ πξνζζήθε ζηδήξνπ 

ζε πξνζθάησο απνγαιαθηηζκέλνπο λεαξνχο επηκχεο (αξνπξαίνπο, rats) 

θαη ρνηξίδηα, κε δεζπφδνπζα κνξθή αλεπάξθεηαο ηελ αλάπηπμε αλαηκίαο. 

Δπίζεο γεληθά ζπλαληάκε αλαηκία ζηα πξφβαηα θαη ηα βννεηδή ζε 

πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδεηαη ην ζχκπησκα ηεο θηλεηηθήο αηαμίαο ησλ 

ακλψλ, ηελ αζζέλεηα πηψζεσο (Falling disease) ησλ βννεηδψλ, ηελ 

αλάπηπμε ειαηησκαηηθνχ καιιηνχ ζηα πξφβαηα. ηα ρνηξίδηα θαη ηνπο 

ακλνχο αλαπηχζζεηαη ππφρξσκε κηθξνθπηηαξηθή αλαηκία, δπζδηάθξηηε 
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απφ ηελ πξνθαινχκελε απφ  αλεπάξθεηα ζηδήξνπ, ελψ ζηα βννεηδή θαη 

ηα πξφβαηα ε αλαπηπζζφκελε αλαηκία είλαη ππφρξσκε θαη 

καθξνθπηηαξηθή. ηα νξλίζηα ε πξνθαινχκελε αλαηκία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ εξπζξνθχηηαξα θαλνληθνχ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο. 

Ο αθξηβήο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ραιθφο ζπκκεηέρεη ζηελ 

αηκνπνίεζε δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφο, ελδείμεηο φκσο απφ λεφηεξα 

πεηξάκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη είλαη απαξαίηεηνο ν εθνδηαζκφο ηνπ κπεινχ 

ησλ νζηψλ κε νξηζκέλε ειάρηζηε πνζφηεηα ραιθνχ γηα ηελ παξαγσγή 

θαη ηελ σξίκαλζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ αιιά θαη γηα ηελ ζχλζεζε 

ηεο αίκεο. Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν ραιθφο δελ 

πεξηιακβάλεηαη επζένο ζηελ απνξξφθεζε, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ ζηδήξνπ ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ, φπσο είρε ππνζηεξηρζεί 

θάπνηε. 

 

 

 

 

 

6.3.2. Γπζκνξθίεο ησλ νζηψλ: 

ε λεαξά ρνηξίδηα πνπ ππνθέξνπλ απφ αλεπάξθεηα ραιθνχ 

πξνθαινχληαη ζηα νζηά θαηάγκαηα θαη ζεκαληηθέο δπζκνξθίεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ δπζθακςία αξζξψζεσλ θαη θπξηά πξφζζηα άθξα. Οη 

δηαηαξαρέο απηέο ησλ νζηψλ πξνθχπηνπλ απφ έιιεηςε απνζέζεσο 

αιάησλ ζηελ νξγαληθή κήηξα ησλ ρφλδξσλ. Δπίζεο παξαηεξνχληαη 

αηθλίδηα θαηάγκαηα ζε κηθξφ πνζνζηφ πξνβάησλ θαη βννεηδψλ πνπ 

βφζθνπλ ζε πεξηνρέο κε αλεπαξθή πεξηεθηηθφηεηα ραιθνχ. Σα νζηά πνπ 

έρνπλ θαηάγκαηα είλαη ζρεδφλ θπζηνινγηθά ζηελ εκθάληζή ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ φκσο ήπηα θαηάζηαζε νζηενπφξσζεο. Οη αγειάδεο, θαηά 

ηελ εμάληιεζε ησλ ζσκαηηθψλ εθεδξεηψλ ηνπο ζε ραιθφ, παξνπζηάδνπλ 
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δηαηαξαρέο ζηνλ νίζηξν θαη αλαπαξαγσγηθή αλεπάξθεηα θαη ελδερνκέλσο 

λα κελ ζπιιακβάλνπλ. Δπίζεο είλαη πηζαλφ λα γελλήζνπλ ξαρηηηθνχο 

κφζρνπο. Οκνίσο, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο αλεπάξθεηαο ραιθνχ, 

παξαηεξείηαη ζηα λεαξά βννεηδή επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ελδερνκέλσο ξαρηηηθή θαηάζηαζε θαη αλσκαιίεο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηελ ζηάζε ησλ άθξσλ.  

                                

Δηθφλα 12. Γπζκνξθίεο ησλ νζηψλ ιφγσ έιιεηςεο Υαιθνχ 

  Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

 

           

      Δηθφλα 13. Γπζκνξθίεο νζηψλ ιφγσ έιιεηςεο Υαιθνχ 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/
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6.3.3. Κηλεηηθή αηαμία λενγέλλεησλ ακλψλ (Neontantal ataxia) 

         Δίλαη πάζεζε ησλ λενγέλλεησλ θαζψο θαη ησλ λεαξψλ ακλψλ, ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ δηαηαξαρή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ θαη πςειφ 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Απζηξαινί επηζηήκνλεο ζπλέδεζαλ ηελ πάζεζε 

απηή κε αλεπάξθεηα ραιθνχ ζηηο έγθπεο πξνβαηίλεο, εμαηηίαο ηεο 

βφζθεζήο ηνπο ζε βνζθέο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ 

(ελδσνηηθή αηαμία).  

Παξαπιήζηα πάζεζε ησλ ακλψλ ζπλαληάηαη θαη ζηελ Αγγιία, 

γλσζηή σο Swayback (ηαιάληεπζε ησλ νπηζζίσλ άθξσλ ηνπ δψνπ). Γελ 

θαίλεηαη φκσο λα είλαη ε αλεπάξθεηα ραιθνχ ν κφλνο ή αθφκε ν 

πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηελ πξφθιεζε απηή, δηφηη απηή ζπκβαίλεη θαη 

ζε βνζθέο θαλνληθέο ή αθφκε θαη ζε βνζθέο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ραιθφ (7-15 mg αλά ρηιηφγξακκν μεξήο νπζίαο ρφξηνπ).  

Αηαμηθέο παξαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ακλψλ παξφκνηεο κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηελ Αγγιία παξαηεξήζεθαλ θαη Β.Γ. ηεο Θεζζαινλίθεο 

ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ Γαιιηθνχ θαη Αιηάθκνλα, ζηελ νπνία 

νκνίσο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ρφξησλ ζε ραιθφ θαη κνιπβδαίλην είλαη 

θαλνληθή. Απηέο νη πεξηπηψζεηο απνδφζεθαλ ζε δεπηεξνγελή ραιθνπελία 

ιφγσ πεξίζζεηαο ζεηηθψλ αιάησλ ζηα ρφξηα (θπξίσο ησλ αινθχησλ) ησλ 

βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο απηήο.  

Κηλεηηθή αηαμία ησλ ακλψλ έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πνιιέο άιιεο 

ρψξεο. πλήζσο ζπλαληάκε δπν κνξθέο θηλεηηθήο αηαμίαο 1) απηή πνπ 

εκθαλίδεηαη θαηά ηελ γέλλεζε ηνπ ακλνχ θαη 2) απηή πνπ εκθαλίδεη ηα 

θιηληθά ζπκπηψκαηά ηεο κεηά πάξνδν ιίγσλ εβδνκάδσλ ή κελψλ απφ 

ηνλ ηνθεηφ. χκθσλα κε ηελ πξψηε κνξθή νη ακλνί είλαη θαηά ηε 

γέλλεζή ηνπο αηαμηθνί θαη παξνπζηάδνληαο ειιείςεηο δηαθφξνπ βαζκνχ 

ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, ή πιήξσο παξάιπηνη θαη ζχληνκα ηα 

πξφβαηα πεζαίλνπλ. χκθσλα κε ηελ δεχηεξε κνξθή νη ακλνί είλαη 
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θαλνληθνί θαηά ηνλ ηνθεηφ, αιιά αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθά ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο 

πάζεζεο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο πάζεζεο απηήο πνηθίιινπλ απφ αζηάζεηα 

δηαθφξσλ βαζκψλ κέρξη πιήξνπο αληθαλφηεηαο λα ζηαζνχλ ζε φξζηα 

ζηάζε. Οη πξνζπάζεηεο ησλ ακλψλ λα πεξπαηήζνπλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ ηδίσο ησλ νπίζζησλ άθξσλ. Αθφκε έρνπλ 

θινληδφκελν βεκαηηζκφ θαη ηαιάληεπζε ηνπ νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο (Swayback), απψιεηα ηζνξξνπίαο θαη πηψζε ζην έδαθνο. 

Σειηθά νη ακλνί είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζηελ νινθιεξσηηθή 

παξάιπζε θαη λα πεζάλνπλ. Ώζηε, ε θηλεηηθή αηαμία ησλ ακλψλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο παξάιπζεο ησλ άθξσλ ηνπο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο πνιχ ειαθξηάο κνξθήο, θαηά ηηο νπνίεο ε θηλεηηθή αηαμία 

απνθαιχπηεηαη κφλν φηαλ νη ακλνί ππνβιεζνχλ ζε εμάζθεζε (ηξέμηκν ή 

πνξεία). πλήζσο ε πάζεζε, ηδίσο απηή ηεο πξψηεο κνξθήο, πνπ είλαη 

θαη ε βαξχηεξε, θαηαιήγεη ζε ζάλαην, αιιά ακλνί πνπ έρνπλε ειαθξά 

ζπκπηψκαηα πνιιέο θνξέο αλαξξψλνπλ. 

Σν πνζνζηφ πξνζβνιήο ησλ ακλψλ ζηα πνίκληα είλαη δπλαηφ λα 

θηάζεη αθφκε θαη ην 50%. Αθφκε είλαη ε θηλεηηθή αηαμία είλαη δπλαηφ 

λα εκθαλίδεηαη ζηνπο ακλνχο κφλν ζπνξαδηθά θαη ην πνζνζηφ λα 

πνηθίιιεη απφ έηνο ζε έηνο. Μφζρνη νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη θάησ απφ 

ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζπάληα πξνζβάιινληαη απφ θηλεηηθή αηαμία. 

Ζ λεθξνζθνπηθή εμέηαζε απνθαιχπηεη ην ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ακλψλ, εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ηεο ιεπθήο 

νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. ε δείγκα  167 αηαμηθψλ 

ακλψλ νη 101 παξνπζίαδαλ εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζηελ ιεπθή νπζία 

ηνπ εγθεθάινπ, πνπ παξνπζίαδε θνηιφηεηεο κε θαζαξφ ή δειαηηλψδεηο 

πγξφ. Ζ ιεπθή νπζία ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ απηψλ ήηαλ ιίγν αιινησκέλε.  

 

6.3.4. Απνρξσκαηηζκφο ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ηνπ καιιηνχ  
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          Ο πξψηνο θαη πιένλ επαίζζεηνο δείθηεο αλεπάξθεηαο ραιθνχ ζε 

φια ηα είδε δψσλ, κε εμαίξεζε ηνλ ρνίξν είλαη ν απνρξσκαηηζκφο ησλ 

έγρξσκσλ ηξηρψλ. Καηά ηελ πξφζιεςε κηθξήο πνζφηεηαο ραιθνχ, 

επαξθνχο φκσο γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε άιινπ θιηληθνχ 

ζπκπηψκαηνο αλεπάξθεηαο ραιθνχ, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί αλεπαξθήο 

παξαγσγή ρξσζηηθήο ζηα κειαλνχ (καχξνπ) ρξψκαηνο πξφβαηα θαη 

βννεηδή θαη κεηαβνιή ηνπ κειαλνχ ρξψκαηνο ηνπ καιιηνχ θαη ησλ 

ηξηρψλ ζε θαηφ (θαθέ), ηδίσο γχξσ απφ ηνπο νθζαικνχο ησλ βννεηδψλ. Ο 

απνρξσκαηηζκφο ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ηνπ καιιηνχ πνπ νθείιεηαη ζε 

αλεπάξθεηα ραιθνχ, είλαη απνηέιεζκα ηεο πιεκκειήο ζχλζεζεο 

κειαλίλεο, δηφηη γηα ηελ ζχλζεζή ηεο απαηηείηαη ην έλδπκν ηπξνζηλάζε, 

ην νπνίν πεξηέρεη ραιθφ θαη ην νπνίν θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε 

κεηαηξνπήο ηεο ηπξνζίλεο ζε κειαλίλε. 

 

 

 

6.3.5. Διαηησκαηηθή θεξαηηλνπνίεζε ηνπ καιιηνχ  

          Γηαπηζηψζεθε φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Απζηξαιίαο ε 

αλεπάξθεηα ραιθνχ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ καιιηνχ. Καηά ηε βφζθεζε ησλ πξνβάησλ γηα κεξηθνχο 

κήλεο ζηηο πεξηνρέο απηέο εμαληινχληαη νη ζσκαηηθέο εθεδξείεο ησλ 

πξνβάησλ, ειαηηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζε ραιθφ, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ καιιηνχ ειαηηψλεηαη θαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

νπιφηεηά ηνπ λα θαζίζηαληαη ιηγφηεξν επδηάθξηηε, ψζπνπ ηειηθά νη 

εξηφηξηρεο θχνληαη ζρεδφλ επζείο θαη ράλνπλ ηελ ειαζηηθφηεηά ηνπο. Σν 

καιιί απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο “stringy” (λεκαηψδεο, επζχ) ή “steely” 

(ζθιεξφ, άθακπην). Ζ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλήο ζην καιιί ησλ θπιψλ κε κεγάιε νπιφηεηα, φπσο π.ρ ζηελ θπιή 

Μεξηλφ. πλαληάηαη φκσο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Απζηξαιίαο φπνπ δελ 
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παξαηεξνχληαη νη παζήζεηο ελδσνηηθή αηαμία θαη αζζέλεηα πηψζεσο, 

πξάγκα ην νπνίν δείρλεη φηη ζηελ ειαηησκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καιιηνχ, 

ζπκβάιιεη εθηφο ηνπ ραιθνχ θαη άιινο ηξνθηθφο παξάγνληαο. Ζ 

κεηαθνξά ησλ πξνβάησλ ζε πγηείο πεξηνρέο ζπληειεί ζηελ ζεακαηηθή 

βειηίσζε ηνπ θπφκελνπ ζηε ζπλέρεηα καιιηνχ, ην νπνίν επαλεκθαλίδεη 

ηελ θπζηθή ηνπ νπιφηεηα, έηζη ψζηε ζην έξην απηφ λα ππάξρνπλ αθελφο 

δψλε επζένο (stringy) ηκήκαηνο εξηνηξηρψλ (θαηά ηελ πεξίνδν βφζθεζεο 

ζε βνζθέο κε αλεπάξθεηα ραιθνχ) θαη αθεηέξνπ δψλε νχινπ ηκήκαηνο 

εξηνηξηρψλ (θαηά ηελ πεξίνδν βφζθεζεο ζε πγηή  βνζθνηφπηα). 

 

6.3.6. Ίλσζε ηνπ κπνθαξδίνπ 

           ε πεξηνρέο ηεο Ννηηνδπηηθήο Απζηξαιίαο κηα αζζέλεηα ησλ 

βννεηδψλ γλσζηή ηνπηθψο σο Falling disease (αζζέλεηα πηψζεσο) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα, θινληδφκελν βεκαηηζκφ, πηψζε θαη 

αθαξηαίν ζάλαην. Πξνθχπηεη απφ ρξφληα αλεπάξθεηα ραιθνχ, ιφγσ 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηάο ζε ραιθφ ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ (2-3 mg αλά ρηιηφγξακκν μεξήο νπζίαο ). Ζ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

αζζέλεηαο είλαη πξννδεπηηθή, ζπλερηδφκελε επί κεξηθά έηε. Ζ 

λεθξνζθνπηθή εμέηαζε απνθαιχπηεη εθθπιηζκφ ηνπ κπνθαξδίνπ κε 

ππέξκεηξε αλάπηπμε ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Ζ πάζεζε απηή νπδέπνηε 

παξαηεξήζεθε ζηα πξφβαηα  θαη ζηνπο ίππνπο πνπ βφζθνπλ ζε απηέο ηηο 

βνζθέο.     

                              

Δηθφλα 14. Ίλσζε ηνπ κπνθαξδίνπ ιφγσ έιιεηςεο ραιθνχ 
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  Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B 

 

6.3.7. Γηάξξνηα βννεηδψλ ιφγσ αλεπάξθεηαο ραιθνχ 

          Μηα αθφκε δηαηαξαρή, πνπ μεπεξληέηαη κε ζεξαπεία κε ραιθφ, 

είλαη ε επίκνλε δηάξξνηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα βννεηδή θαηά ηελ 

βφζθεζε ζε  κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο, Νέαο Εειαλδίαο, Οιιαλδίαο 

θαη άιισλ ρσξψλ. Σα δψα πνπ ππνθέξνπλ απφ δηάξξνηα κεηψλνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ θαρεθηηθή ζσκαηηθή θαηάζηαζε. ηελ 

Αγγιία νη βνζθέο πνπ πξνθαινχλ δηάξξνηα είλαη γλσζηέο ηνπηθψο σο 

teart θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κνιπβδαίλην. 

ηελ Νέα Εειαλδία ε θαηάζηαζε απηή παξαηεξείηαη ζε βνζθέο κε 

ηπξθψδε εδάθε θαη ν ηνπηθψο ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο είλαη peat scours (δηάξξνηεο απφ ηπξθψδε εδάθε). Ο 

παξάγνληαο ν νπνίνο θαη εδψ ζπληειεί ζηελ πξφθιεζε ηεο δηάξξνηαο 

είλαη ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρφξηνπ ζε κνιπβδαίλην. ε πεξηνρέο 

ηεο Οιιαλδίαο φπνπ ζπλαληάηαη δηάξξνηα ησλ βννεηδψλ, πξνζπάζεηεο λα  

απνδψζνπλ ηελ αηηία απηήο ζην κνιπβδαίλην ήηαλ αλεπηηπρείο. Πάλησο 

ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ε δηάξξνηα ζπλδέεηαη κε 

ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ραιθνχ ζην αίκα θαη ζηνπο ηζηνχο ηνπ δψνπ θαη 

πξνιακβάλεηαη ή ζεξαπεχεηαη κε ηελ ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

πνζφηεηαο ραιθνχ. 

 

6.4. Αιιειεπίδξαζε ραιθνχ θαη κνιπβδαηλίνπ 

Ζ πξνζηαηεπηηθή ελέξγεηα ηνπ ραιθνχ ελαληίνλ ησλ 

γαζηξεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη θαηά ηελ 

ππεξβνιηθή πξφζιεςε κνιπβδαηλίνπ, νδήγεζε ζηελ δηαπίζησζε ηεο 

χπαξμεο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ ραιθνχ θαη κνιπβδαηλίνπ.  

ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη ε πξφζιεςε κνιπβδαηλίνπ, πέξα απφ 

νξηζκέλν φξην, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο 
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ραιθνχ, αθφκε θαη θαηά ηελ παξνπζία θαλνληθήο πνζφηεηαο ραιθνχ ζην 

ζηηεξέζην, αθνχ απηφ αζθεί πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ ζπγθξάηεζε 

ηνπ ραιθνχ ζην ζψκα ησλ πξνβάησλ θαη ησλ βννεηδψλ  

Έρεη αλαθεξζεί εμάληιεζε ησλ εθεδξεηψλ ραιθνχ ηνπ ήπαηνο ησλ 

πξνβάησλ κέρξη βαζκνχ εκθάληζεο θιηληθψλ ζπκπησκάησλ απφ 

αλεπάξθεηα ραιθνχ, κεηά ηελ παξέιεπζε ιίγσλ κελψλ απφ ηελ δηαηξνθή 

ησλ πξνβάησλ κε θαλνληθέο πνζφηεηεο ραιθνχ θαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

κνιπβδαηλίνπ θαη ζεηηθψλ αιάησλ. ηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθε φηη ε 

πξφζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ κνιπβδαηλίνπ θαη ζεηηθψλ αιάησλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιθνχ απφ ην ζψκα κε ειάηησζε 

ηεο δηαιπηφηεηαο ηνπ ραιθνχ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ αδηάιπηνπ ζεηνχρνπ ραιθνχ. 

Αληηζηξφθσο είλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπζνχλ πνιχ κεγάια πνζά 

ραιθνχ ζην ήπαξ ησλ πξνβάησλ θαηά ηελ πξφζιεςε κέηξησλ πνζψλ 

ραιθνχ θαη πνιχ κηθξψλ πνζψλ κνιπβδαηλίνπ θαη ζεηηθψλ αιάησλ, απφ 

απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζπκπησκάησλ ηνμηθφηεηαο κε ραιθφ. 

 

6.5. Γειεηεξίαζε απφ ζπζζψξεπζε ραιθνχ 

ε φια ηα είδε δψσλ ζπλερήο πξφζιεςε ραιθνχ πέξα απφ ηηο 

θαλνληθέο ζξεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, νδεγεί ζηελ ζπζζψξεπζε απηνχ 

ζηνπο ηζηνχο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζην ήπαξ. Γειαδή, ν ραιθφο είλαη 

ζσξεπηηθφ δειεηήξην θαη ζπλεπψο απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ 

ρνξήγεζε αιάησλ ραιθνχ ζηα δψα. 

Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ ραιθνχ ζην ήπαξ ησλ πξνβάησλ θαη ησλ 

βννεηδψλ είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα γηα κεξηθέο εβδνκάδεο ή θαη 

κήλεο ρσξίο θιηληθά ζπκπηψκαηα, φηαλ φκσο  ην επίπεδν απνζήθεπζεο 

ππεξβεί νξηζκέλν φξην, απειεπζεξψλεηαη απφ ην ήπαξ ζην αίκα κε ηελ 

πςειή αλαινγία ραιθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε αηκνιπηηθνχ 

ίθηεξνπ, ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ ζάλαην. Δπίζεο, εάλ ηα 
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πξνζιακβαλφκελα πνζά ραιθνχ είλαη αξθεηά κεγάια, ηα αλεπηπγκέλα  

νξληζνεηδή θαη ηα ρνηξίδηα κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ κεγάια πνζά 

ραιθνχ ζην ήπαξ ηνπο, αιιά ην ηππηθφ ζχκπησκα ηεο ρξφληαο 

δειεηεξίαζήο ηνπο απφ ραιθφ δελ είλαη ν αηκνιπηηθφο ίθηεξνο αιιά 

θπξίσο ε ζνβαξή επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Χο πξνο ηελ εππάζεηα ζε πςειά πνζά πξφζιεςεο ραιθνχ, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηδψλ δψσλ, νη νπνίεο είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή. Σα αλαπηπζζφκελα 

ρνηξίδηα είλαη πνιχ αλζεθηηθά, ηα βννεηδή ζρεηηθψο αλζεθηηθά, ελψ ηα 

πξφβαηα είλαη εμαηξεηηθψο εππαζή ζηελ ππεξβνιηθή πξφζιεςε ραιθνχ 

πέξα ησλ θαλνληθψλ αλαγθψλ. 

Σα αλαπηπζζφκελα ρνηξίδηα ειάρηζηα επεξεάδνληαη απφ 

πξφζιεςε ηνπ ραιθνχ ε νπνία αλέξρεηαη ζε 300 mg αλά ρηιηφγξακκν 

μεξάο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο, ε νπνία ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ 

30 θνξέο ηα θαλνληθά δηαηηεηηθά επίπεδα. ε επίπεδα 500 mg αλά 

ρηιηφγξακκν μεξάο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ή θαη κεγαιχηεξα, ππάξρεη 

θίλδπλνο πξφθιεζεο ηνμηθψλ ζπκπησκάησλ. Παξφια απηά ηα ρνηξίδηα 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή  ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ραιθφ 

αθφκε θαη κε πνζφηεηα πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 10 mg αλά 

ρηιηφγξακκν μεξάο νπζίαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. Απηφ δείρλεη φηη θαηά 

ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ζηηεξεζίνπ κε ραιθφ κέρξη πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ραιθφ είλαη 250 mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο., ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 0,1% 

ηνπ ζηηεξεζίνπ, παξνπζηάδεηαη κέζε βειηίσζε ηεο εκεξήζηαο αχμεζεο 

ηνπ βάξνπο ηνπο θαηά 8,1% θαη αθφκε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο θαηά 5,4%. Ζ επίδξαζε απηή ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ ραιθνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αληαπφθξηζε ζηελ 

ππάξρνπζα αλεπάξθεηα ραιθνχ, κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά 

πηζαλψο λα πξνθχπηεη απφ ελέξγεηα αληηβηνηηθνχ ηχπνπ κέζα ζηνλ 

πεπηηθφ ζσιήλα. 



 91 

Δπίζεο ζε ζρεηηθά πεηξάκαηα κε αγειάδεο, ζηηο νπνίεο 

ρνξεγήζεθε εκεξεζίσο πνζφηεηα 5 γξακκαξίσλ ζεηηθνχ ραιθνχ γηα 

κεξηθνχο κήλεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη πξφζιεςε ραιθνχ κεγαιχηεξε 

ησλ 100 mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο. ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο ή πεξίπνπ 

10πιάζηα ησλ θαλνληθψλ δηαηηεηηθψλ επηπέδσλ θακία δπζκελήο 

επίδξαζε δελ παξαηεξήζεθε. 

Ζ θαηάζηαζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ζηα πξφβαηα φπνπ ην 

πεξηζψξην αζθαιείαο κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ θαη ησλ πηζαλψο ηνμηθψλ 

επηπέδσλ ηνπ ραιθνχ ζην ζηηεξέζηφ ηνπο είλαη πνιχ κηθξφ ή αθφκε θαη 

αλχπαξθην. ηα πξφβαηα κπνξεί λα πξνθχςεη ρξφληα δειεηεξίαζε απφ 

ραιθφ φηαλ ζην ζηηεξέζην ή ζην ρφξην βνζθήο ην επίπεδν ραιθνχ 

αλέξρεηαη ζε 20 έσο 30 mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο.. έλαληη ηεο θαλνληθήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 6 έσο 10 mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο. Ζ δειεηεξίαζε 

απφ ραιθφ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη φηαλ ην ζηηεξέζην ή ην ρφξην 

βνζθήο πεξηέρεη θαη ιηγφηεξν ραιθφ αιιά εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα 

κνιπβδαηλίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ρνξήγεζε κνιπβδαηλίνπ 

απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία Cu :Mo,  ψζηε κεηψλεηαη ζην ήπαξ ε 

απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ραιθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα 

πνπ νθείιεηαη ζηε δειεηεξίαζε απφ ραιθφ.  

Υξφληα δειεηεξίαζε απφ ραιθφ κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ζε 

νηθφζηηα πξφβαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ κεγάια πνζά κίγκαηνο 

ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ πινχζησλ ζε ραιθφ. (ηα πίηπξα θαη ηα 

θηελάιεπξα ζίηνπ θαλνληθά πεξηέρνπλ 15 έσο 20 mg αλά ρηιηφγξακκν, νη 

πιαθνχληεο ιηλαξφζπνξνπ θαη βακβαθφζπνξνπ 20 έσο 30 mg αλά 

ρηιηφγξακκν), θαη ηδίσο θαηά ηελ πξνζζήθε ζε απηφ ζπκπιεξψκαηνο 

ραιθνχ, νπφηε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην ζηηεξέζην κπνξεί λα 

πεξηέρεη κέρξη θαη 40 mg ραιθνχ αλά ρηιηφγξακκν μεξάο νπζίαο. Οπφηε 

δελ είλαη ζσζηφ λα ρνξεγνχληαη ζπκπιεξψκαηα ραιθνχ ζηα πξφβαηα, 
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εθηφο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηελ αλεπάξθεηα 

ραιθνχ. 

Απψιεηεο πξνβάησλ ιφγσ ρξφληαο δειεηεξίαζεο απφ ραιθφ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβνχλ θαη θαηά ηελ ρνξήγεζε ηξνθψλ νη νπνίεο έρνπλ 

κνιπλζεί κε ςεθαζκφ πγξψλ ηα νπνία πεξηέρνπλ ελψζεηο ραιθνχ ή θαη 

θαηά ηελ ειεχζεξε πξφζιεςε ραιθνχ κέζσ ιείμεσο, ηεκαρίσλ άιαηνο κε 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ. Σέινο ρξφληα δειεηεξίαζε απφ ραιθφ 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε βφζθεζε ηνπ θπηνχ Ζιηνηξφπηνπ ηνπ 

επξσπατθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη επαηνηνμηθά αιθαινεηδή πνπ πξνθαινχλ 

αιινηψζεηο ζηα παξεγρπκαηηθά θχηηαξα ηνπ ήπαηνο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

απηά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε ηάζε γηα ζπγθξάηεζε θαη ζπζζψξεπζε ζε  

κεγάισλ πνζνηήησλ ραιθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ δειεηεξίαζε ησλ 

πξνβάησλ απφ ραιθφ. 

 

 

 

 

6.6. Αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε ραιθφ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ πεηξακάησλ δηαηξνθήο, θαίλεηαη 

φηη νη εκεξήζηεο αλάγθεο ζε ραιθφ αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο. ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ αλέξρεηαη ζε : 5 mg γηα ηα πξφβαηα, 10 

mg γηα ηα βννεηδή, 6 έσο 10 mg γηα ηνπο αλαπηπζζφκελνο ρνίξνπο θαη 2 

mg γηα ηνπο λενζζνχο. ε πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ κε ηνμηθά επίπεδα 

κνιπβδαηλίνπ νη αλάγθεο ζε ραιθφ είλαη δπλαηφλ λα είλαη πςειφηεξεο. 

 

6.7. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε ραιθφ 

Ο ραιθφο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο ζηηο δσνηξνθέο θαη θάησ απφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ηα ζπλεζηζκέλα ζηηεξέζηα εθνδηάδνπλ ηα αγξνηηθά 

δψα κε επαξθείο πνζφηεηεο ραιθνχ. Βεβαίσο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 
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βαζκφ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ αιιά θαη 

ηνπ ρφξηνπ βνζθήο απφ ην επίπεδν ηνπ ραιθνχ ζην έδαθνο. Δπίζεο θαη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο π.ρ ην είδνο ηνπ θπηνχ, επεξεάδνπλ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ραιθφ. Ζ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ηεο Ξ.Ο. ηνπ 

ρφξηνπ βνζθήο αλέξρεηαη ζε 6-10 mg αλά ρηιηφγξακκν. Μεηαμχ ησλ 

θαξπψλ ησλ ζηηεξψλ ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ, ππάξρεη φκσο πεξίπησζε λα παξνπζηαζηνχλ 

αμηφινγεο δηαθνξέο πνπ νθείινληαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε 

ραιθφ. Ζ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαξπψλ ησλ ζηηεξψλ ζε ραιθφ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 έσο 10 mg αλά ρηιηφγξακκν, θαη βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλε θπξίσο ζηα εμσηεξηθά ηνπο ζηξψκαηα έηζη ψζηε ηα 

ππνπξντφληα ηεο αιεπξνβηνκεραλίαο (πίηπξα, θηελάιεπξα) λα πεξηέρνπλ 

θαλνληθά 15 έσο 20 mg  ραιθνχ αλά ρηιηφγξακκν. Οη θαξπνί ησλ 

ςπραλζψλ θαη νη πιαθνχληεο ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξψκαηα πξσηετλψλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ, είλαη ζεκαληηθά πινπζηφηεξεο πεγέο ραιθνχ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θαξπνχο ζηηεξψλ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε 

ραιθφ ζρεδφλ φισλ ησλ εηδψλ είλαη ρακειή. 

 

6.8. Ο ραιθφο ζηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ 

Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αλαγθψλ ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ ησλ ζπλήζσο 

πεξηιακβαλφκελσλ ζηα ζηηεξέζηα απηψλ δσνηξνθψλ, δείρλεη ζαθψο φηη 

θαηά ηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη αλεπάξθεηα 

ραιθνχ ζε απηά. Ζ αλεμέιεγθηε ρξεζηκνπνίεζε ζπκπιεξσκάησλ ραιθνχ 

ππφ κνξθή κίγκαηνο αλφξγαλσλ νπζηψλ ή ππφ άιιε κνξθή πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβάησλ, δηφηη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, πςειέο πξνζιήςεηο ραιθνχ απφ ηα πξφβαηα είλαη 

ηνμηθέο.  
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ε πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλεπάξθεηα ραιθνχ θαη παξαηεξνχληαη 

δηαηαξαρέο ζηα δψα πνπ βφζθνπλ εθεί ζα θαλνχλ απφ ην ζχκπησκα ηεο 

ιείμεσο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δψα ζε ηεκάρηα άιαηνο πνπ πεξηέρνπλ 0,25-

0,50% ζεηηθνχ ραιθνχ, δηαπηζηψζεθα φηη απνηειεί απνηειεζκαηηθφ 

κέηξν πξνο ηελ πξφζιεςε ησλ δηαηαξαρψλ απφ αλεπάξθεηα. Καηά ηελ 

πξνζζήθε ζεηηθνχ ραιθνχ ζην καγεηξηθφ αιάηη ζε πνζνζηφ 0,3%, ζηηο 

έγθπεο πξνβαηίλεο, ζε πνζνζηφ 0,3% επαξθήο ε πνζφηεηα ραιθνχ  γηα 

ηελ πξφζιεςε ηεο θηλεηηθήο αηαμίαο ησλ ακλψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Κνβάιηην ( Cobalt, Co) 

 

7.1. Λεηηνπξγίεο θνβαιηίνπ 

 

Ζ πξψηε έλδεημε φηη ην θνβάιηην είλαη απαξαίηεηε αλφξγαλε 

νπζία γηα ηα κεξπθαζηηθά δψα, πξνήιζε απφ ηνπο Απζηξαινχο 

εξεπλεηέο (Ynderwood, Filmer 1935, Marston 1935 θαη  Lines 1935)  

φινη ηνπο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα αιιά θαη αλεμάξηεηα, αλαθνίλσζαλ φηη 

ζνβαξέο αζζέλεηεο ζε δψα φπσο πξφβαηα θαη βννεηδή πνπ βνζθνχλ 

νθείινληαη ζε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζην έδαθνο θαη ζην ρφξην βνζθήο 

θάπνησλ πεξηνρψλ. 

Έθηνηε δηαπηζηψζεθε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο δηαθφξσλ ρσξψλ 

εκθαλίδεηαη αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζε κεξπθαζηηθά δψα πνπ βνζθνχλ  

κε πνηθίινπο βαζκνχο ζνβαξφηεηαο. Οη ίππνη θαη άιια κε κεξπθαζηηθά 
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δψα πνπ βνζθνχλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο παξακέλνπλ πγηή θαη 

αλαπηχζζνληαη θαλνληθά. 

Οη πην ζνβαξέο κνξθέο αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ ζηα πξφβαηα θαη 

ηα βννεηδή παίξλνπλ δηάθνξεο ηνπηθέο νλνκαζίεο αιιά ε πιένλ θνηλή θαη 

επηζηεκνληθή είλαη ελδσνηηθφο καξαζκφο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ 

Μ. Βξεηαλία ε δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ 

είλαη γλσζηή σο Pining θαη ζπλαληάηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ησλ ζπλφξσλ 

κεηαμχ Αγγιίαο θαη θσηίαο.        

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                                       

  

Δηθφλα 15. ηαδηαθή απψιεηα βάξνπο (καξαζκφο) απφ αλεπάξθεηα 

Κνβαιηίνπ 

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 
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Δηθφλα 16. ηαδηαθή απψιεηα βάξνπο (καξαζκφο) απφ αλεπάξθεηα 

Κνβαιηίνπ 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

 

Δθηφο φκσο ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζνβαξή αλεπάξθεηα 

θνβαιηίνπ πξνθαιψληαο δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ παξαγσγή αιιά 

θαη γηα ηελ πγεία ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ, ππάξρνπλ θαη 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ είλαη ειαθξά ή νξηαθή θαη 

δελ λα κε παξνπζηάδνληαη ζαθή θιηληθά ζπκπηψκαηα ζηα κεξπθαζηηθά 

δψα, παξά κφλν φηαλ είλαη λεαξά.  ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη δχζθνιε 

ε δηάγλσζε ηεο αλεπάξθεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ειαθξψο θαρεθηηθή 

εκθάληζε θαη ε κεησκέλε απφδνζε ησλ δψσλ, ζπγρέεηαη είηε κε ηελ 

επίδξαζε θάπνηνπ παξαζηηηζκνχ είηε κε ηελ αλεπαξθή δηαηξνθήο ηνπο. 

Πξάγκαηη, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ πεξηπηψζεηο ειαθξηάο 

αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ κπνξεί λα δηαγλσζηνχλ κφλν κέζσ 

απνηειέζκαηα ρνξήγεζεο θνβαιηίνπ ζηα δψα ή ηεο ζεξαπείαο κε 

βηηακίλε Β12. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ειαθξά αλεπάξθεηα 

θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιε έθηαζε θαη φηη δεκηνπξγεί πξαγκαηηθά 

κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηνπο θηελνηξφθνπο. 

Σα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ ζηα κεξπθαζηηθά δψα 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην 

μεθίλεκά ηεο βφζθεζεο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ είλαη αλεπαξθήο ζε 
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θνβάιηην, ε ρξνληθή απηή δηάξθεηα πνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ειηθία ησλ 

δψσλ αιιά θαη απφ ηνλ βαζκνχ αλεπάξθεηαο ηελ νπνία έρνπλ ππνζηεί. 

Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα εκθαληζηνχλ ηα 

ζπκπηψκαηα απιψο εμαληινχληαη ηα ζσκαηηθά απνζέκαηα ησλ δψσλ ζε 

βηηακίλε Β12. Μεηά ηελ πεξίνδν απηή, παξνπζηάδεηαη βαζκηαία απψιεηα 

ηεο φξεμεο θαη επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ή απψιεηα ζσκαηηθνχ 

βάξνπο θαη αθνινπζεί ππεξβνιηθή αλνξεμία, ηαρεία θαηαβνιή ηεο 

ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δψσλ (καξαζκφο) θαη ζνβαξή αλαηκία, ηα 

δψα θπξηνιεθηηθά ιηκνθηνλνχλ κέρξη ζαλάηνπ παξφιν πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη άθζνλν ρφξην βνζθήο. Δίλαη δπλαηφλ θαηά ηελ ζνβαξή 

αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ λα εθδεισζεί δηαζηξνθή ηεο φξεμεο θαη κηα 

ηδηαίηεξε επηζπκία ησλ δψσλ λα θαηαλαιψλνπλ ηξίρεο θαη λα καζνχλ 

θινηνχο μχινπ, νζηά, ρψκα θ.η.ι.  

 

Δηθφλα 17. Θάλαηνο ιφγσ δηαζηξνθήο ηεο φξεμεο απφ αλεπάξθεηα 

Κνβαιηίνπ 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

7.2. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ 
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Ζ εκθάληζε ηνπ δψνπ ην νπνίν ππνθέξεη απφ ζνβαξή αλεπάξθεηα 

θνβαιηίνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή απίζρλαζε θαη αδηαθνξία, 

ε νπνία είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζεί απφ δψα πνπ πάζρνπλ απφ ρξφλην 

ππνζηηηζκφ θαη ππνθέξνπλ, πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ζε 

πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ, ιφγσ αλαηκίαο, νη νξαηέο 

βιελλψδεηο κεκβξάλεο είλαη σρξέο. 

Σα πην εππαζή απφ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ δψνπ είλαη θαηά ζεηξά: 

α) ηα λεαξά πξφβαηα, αθνινπζνχλ ηα β) αλεπηπγκέλα πξφβαξα, ζηελ 

ζπλέρεηα νη γ) κφζρνη ειηθίαο κεηαμχ 6 θαη 18 κελψλ θαη ηέινο ηα δ) 

αλεπηπγκέλα βννεηδή. Ζ πνξεία ηεο πάζεζεο είλαη ηαρχηεξε ζηα 

πξφβαηα θαη ζηνπο κφζρνπο παξά ζηα αλεπηπγκέλα βννεηδή. Δάλ ηα δψα 

δελ ππνβιεζνχλ ζε ζεξαπεία, πεζαίλνπλ ζε δηάζηεκα 3 κελψλ έσο θαη 2 

έηε απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηεο πάζεζεο. 

Ζ λεθξνςία δείρλεη ππεξβνιηθή απίζρλαζε, νιηθή απνπζία 

ζσκαηηθνχ ιίπνπο, ιηπψδεο ήπαξ, ζπιήλα πνπ πεξηέρεη κεγάια πνζά 

αηκνζηδεξίλεο θαη ππνπιαζία ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, φπνπ απφ εθεί πξνέξρεηαη θαη ε 

πξνθαινχκελε αλαηκία. 

Δάλ ε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ είλαη ιηγφηεξν ζνβαξή, είλαη δπλαηφλ 

λα κελ παξνπζηαζηνχλ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα, αιιά κφλν ηα 

λεαξά δψα λα παξνπζηάζνπλ αζαθή θαρεθηηθή αλάπηπμε, ηα δε 

αλεπηπγκέλα επίζρεζε ή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, κε εκθάληζε 

νξγαζκψλ θαη ελδερνκέλσο απνβνιέο ή γελλήζεηο αζζεληθψλ ακλψλ ή 

κφζρσλ, ηα νπνία ζπαλίσο επηδνχλ. 

Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζε 

ειαθξφηεξεο κνξθέο είλαη δπλαηφλ λα δηαγλσζζεί κεηά βεβαηφηεηα. Ο 

κφλνο βέβαηνο ηξφπνο λα επαιεζεπηεί ε δηάγλσζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ δψνπ φηαλ ηνπ ρνξεγείηαη θνβάιηην, ε αληαπφθξηζε 

είλαη ηαρεία. Ζ φξεμε ηνπ δψνπ απνθαζίζηαηαη πεξίπνπ κεηά απφ κηα 



 99 

εβδνκάδα θαη αθνινπζεί αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο. Δπίζεο 

ελίνηε είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε κφλν απφ ηα ζπκπηψκαηα εάλ ε 

πάζεζε νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ή θσζθφξνπ, γηαηί θαη νη 

δπν αλφξγαλεο νπζίεο παξνπζηάδνπλ θαρεθηηθή εκθάληζε θαη δηαζηξνθή 

ηεο φξεμεο. Δληνχηνηο εάλ ε φξεμε δελ βειηησζεί κεηά ηελ παξέιεπζε 

δπν εβδνκάδσλ απφ ηελ ρνξήγεζε θνβαιηίνπ, ηφηε ε δηαηαξαρή δελ 

νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα 

εμαθξηβσζεί εχθνια εάλ ε αηηία ηεο δηαηαξαρήο είλαη πξάγκαηη ε 

αλεπαξθήο πξφζιεςε θνβαιηίνπ. 

Καηά ηελ ζνβαξή αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα 

ζπλνδεχνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθέο βηνρεκηθέο κεηαβνιέο ζηνπο ηζηνχο 

θαη ζηα ζσκαηηθά πγξά. Δπνκέλσο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θνβαιηίνπ θαη 

ηεο βηηακίλεο Β12 ζηνπο ηζηνχο πέθηεη θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα 

ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο κεγάιεο θνηιίαο φπνπ ιακβάλεη ρψξα θαη 

ζπληίζεηαη ε βηηακίλε Β12, ηφζν θαη ζην ήπαξ φζν θαη ηνπο λεθξνχο, 

φπνπ είλαη θαη νη θχξηεο ζέζεηο απνζήθεπζεο ηεο βηηακίλεο Β12. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ήπαηνο ζε θνβάιηην ή 

ζε βηηακίλε Β12 απνηειεί ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ κέζσ γηα ηελ αλεπάξθεηα 

ηνπ θνβαιηίνπ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ήπαηνο ησλ πγηψλ πξνβάησλ θαη 

βννεηδψλ, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο, αλέξρεηαη απφ 0,2 έσο 0,3 mg 

θνβαιηίνπ αλά ρηιηφγξακκν Ξ.Ο., ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ πνπ 

ππνθέξνπλ απφ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ απηή ζπαλίσο ππεξβαίλεη ηα 0,04 

έσο 0,08mg. Κχξην θξηηήξην γηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θνβαιηίνπ απνηειεί 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ήπαηνο ζε βηηακίλε Β12. Καηά 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θνβαιηίνπ ε πεξηερφκελε ζε κηθξνγξακκάξηα 

πνζφηεηα ηεο βηηακίλεο Β12 αλά γξακκάξην λσπνχ ήπαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,10mg ελψ ζε πεξίπησζε ειαθξηάο αλεπάξθεηαο 

θπκαίλεηαη αληίζηνηρα 0,07-0,10 mg. 
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Ο εηδηθφο θπζηνινγηθφο ξφινο ηνπ θνβαιηίνπ ζηα κεξπθαζηηθά 

δψα ιχζεθε φηαλ απνκνλψζεθε απφ ην ήπαξ βηηακίλε Β12 θαη θάλεθε φηη 

ην κφξην απηή πεξηέρεη θνβάιηην. Σα κεξπθαζηηθά δψα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θνβάιηην σο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ ζχλζεζε ηεο βηηακίλεο Β12 

θαη εμαξηψληαη άκεζα θαη νινθιεξσηηθά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο απφ 

ηελ βηηακίλε απηή, θαζψο θαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξνβίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηε κεγάιε θνηιία. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο βηηακίλεο Β12, είλαη κελ 

απαξαίηεηε γηα ην κεηαβνιηζκφ ζε φια ηα είδε δψσλ, αιιά δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο ζην ζηηεξέζην ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ, 

δηφηη ζπληίζεηαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

κεγάιε θνηιία ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηνπο κε 

επαξθήο πνζφηεηεο θνβαιηίνπ. Δάλ ην θνβάιηην πεξηέρεηαη ζην 

ζηηεξέζην ζε αλεπαξθή πνζά, ηφηε ε βηηακίλε Β12 δελ παξάγεηαη ζηελ 

κεγάιε θνηιία ζε επαξθή πνζά σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ δψνπ θαη πξνθαινχληαη ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ. 

Πξάγκαηη, φηη φια ηα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ ζηα 

κεξπθαζηηθά δψα ππνρσξνχλ φηαλ ηνπο γίλεηαη έλεζε βηηακίλεο Β12, ελψ 

φηαλ ηνπο ρνξεγείηαη έλεζε κφλν θνβαιηίνπ δελ έρνπκε θακία ζεκαληηθή 

αιιαγή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ειάρηζηε πνζφηεηα θνβαιηίνπ 

εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ παξεληεξηθφο θαη θζάλεη ζηελ κεγάιε θνηιία, 

φπνπ εθεί ιακβάλεη ρψξα ε κηθξνβηαθή ζχλζεζε ηεο βηηακίλεο Β12. Απηφ 

απνδεηθλχεη φηη ν θχξηνο αλ φρη ν απνθιεηζηηθφο ξφινο ηνπ θνβαιηίνπ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ζξέςεσο ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ, νθείιεηαη ζηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δνκή ηεο βηηακίλεο Β12, ε νπνία πξνιακβάλεη φια ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αλεπάξθεηαο απφ θνβάιηην. 

Σα παξαπάλσ εμεγνχλ γηαηί ην θνβάιηην δελ παίδεη νπζηψδε ξφιν 

ζηελ δηαηξνθή ησλ πακθάγσλ δψσλ (ρνίξσλ, νξλίζσλ), εθφζνλ ζην 

ζηηεξέζην ησλ δψσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο βηηακίλεο 
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Β12, κνινλφηη ππάξρεη έλδεημε φηη θαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εληεξηθνχ 

ζσιήλα ησλ κε κεξπθαζηηθψλ δψσλ κπνξεί, εθφζνλ ππάξρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπο θνβάιηην, λα ζπλζέηνπλ βηηακίλε Β12, ε ζχλζεζε φκσο 

απηή  ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη αλεπαξθήο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Πηζηεχεηαη φηη ην θνβάιηην, εθηφο απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ σο 

ζπζηαηηθφ ηεο βηηακίλεο Β12, επηηειεί θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζην δσηθφ 

ζψκα, θπξίσο σο ηφλ ελεξγνπνηψληαο νξηζκέλα έλδπκα. 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ή ηεο 

βηηακίλεο Β12 φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ε ζνβαξή αλνξεμία ζηα 

κεξπθαζηηθά ελψ  ζηνπο ρνίξνπο θαη ηηο φξληζεο. Καηά ηελ αλεπάξθεηα 

βηηακίλεο Β12 ε αλνξεμία είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί 

πηζαλψο λα απνδνζεί ζηηο δηάθνξεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο νη δπν απηνί 

ηχπνη δψσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ελέξγεηα. Ζ θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο γηα ηνπο ηζηνχο ησλ κε κεξπθαζηηθψλ δψσλ είλαη ε γιπθφδε, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ νη θχξηεο πεγέο είλαη ην 

νμηθφ, ην πξνπηνληθφ θαη ην βνπηπξηθφ νμχ. Απηά παξάγνληαη θαηά ηελ 

κηθξνβηαθή δχκσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηελ κεγάιε θνηιία ηνπο. Καηά 

ηελ αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β12 δηαηαξάζζεηαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπ 

πξνπηνληθνχ νμένο θαη ζπλεπψο ε παξαγφκελε απφ απηφ ελέξγεηα, γηαηί 

ζηηο αληηδξάζεηο κεηαηξνπήο πξνπηνληθνχ νμένο ζε ειεθηξηθφ νμχ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζπλέλδπκν πνπ πεξηέρεη βηηακίλε Β12. Ζ εκπινθή 

απηή απνθηά εηδηθή ζπνπδαηφηεηα θαη κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπιάρηζηφλ 

ελ κέξεη, ηελ ζνβαξφηεηα ηεο αλνξεμίαο ζην δψν πνπ ππνθέξεη απφ 

αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ, σο θαη ηελ ζπζζψξεπζε ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

ζηνπο ηζηνχο ηνπ δψνπ θαη ηελ αλαζηνιή ηεο απαηηνχκελεο βηηακίλεο 

Β12 δειαδή ηεο ηειηθήο αληηδξάζεσο κεηαηξνπήο ηνπ πξνπηνληθνχ νμένο 

ζε ειεθηξηθφ νμχ. Οη θχξηεο εθδειψζεηο αλεπάξθεηαο θνβαιηίνπ ζηα 
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κεξπθαζηηθά δψα κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηελ δηαηαξαρή ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηνπ πξνπηνληθνχ νμένο. 

 

7.3. Αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε θνβάιηην 

Όζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ, νη πξψηεο 

έξεπλεο έδεημαλ φηη ε πεξηεθηηθφηεηα 0,07mg θνβαιηίνπ αλά 

ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο. ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ή ηνπ ζηηεξεζίνπ είλαη επαξθήο 

γηα ηα πξφβαηα θαη ηα βννεηδή, κνινλφηη νη αλάγθεο ζε θνβάιηην ησλ 

βννεηδψλ είλαη ειαθξψο ρακειφηεξεο έλαληη ησλ πξνβάησλ. 

Πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην ειάρηζην απαηηνχκελν 

επίπεδν θνβαιηίνπ γηα ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ακλνχο, είλαη αξθεηά 

πςειφ θζάλνληαο 0,11mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο., ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ή 

ηνπ ζηηεξεζίνπ. ε πεξηνρέο φπνπ ε κφιπλζε ηνπ ρφξηνπ βνζθήο απφ 

ρψκα είλαη κεγάιε, πξάγκα ην νπνίν ελίνηε ζπκβαίλεη, ην θνβάιηην ηνπ 

ρψκαηνο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή πεγή θνβαιηίνπ γηα ηα δψα  πνπ 

βφζθνπλ εθεί, άιισζηε ηα πεξηζζφηεξα εδάθε είλαη πινπζηφηεξα ζε 

θνβάιηην απφ ηα θπφκελα θπηά ηνπο. 

Μηα έλδεημε αλάγθεο γηα ηελ ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο 

θνβαιηίνπ ζηα κεξπθαζηηθά πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θνβάιηην ηνπ ρφξηνπ βνζθήο ή ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. 

Δάλ απηή είλαη θάησ απφ 0,1mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο., ηφηε είλαη πηζαλφ 

λα πξνθχςεη αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζηνπο ακλνχο θαη ζηνπο κφζρνπο. 

Δάλ ε πεξηεθηηθφηεηα είλαη θάησ απφ 0,07mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο., θαη 

δηαηεξείηαη ζε απηφ ην ρακειφ επίπεδν ηφηε εληφο κεξηθψλ κελψλ είλαη 

αλαπφθεπθηε ε παξνπζία αλεπάξθεηαο ζηα κεξπθαζηηθά δψα. 

 

7.4. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε θνβάιηην 

Οη πεξηζζφηεξεο ηξνθέο πεξηέρνπλ ίρλε θνβαιηίνπ. Σν ρφξην ησλ 

θαλνληθψλ βνζθψλ έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε θνβάιηην πνπ θπκαίλεηαη απφ 
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0,1 έσο 0,25mg αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο.. Ζ παξαιιαθηηθφηεηα απηή, φπσο 

ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο αλφξγαλεο νπζίεο, είλαη αληαλάθιαζε ησλ 

δηαθφξσλ κεηαμχ ησλ εηδψλ θπηψλ, ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θνβάιηην ηνπ 

εδάθνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηξαγγίζεσο απηνχ. Οη πην πνιινί εξεπλεηέο 

έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ηα ςπραλζή είλαη πινπζηφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αγξσζηψδε, επίζεο παξαηεξήζεθε φηη εδάθε πνπ έρνπλ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε  θνβάιηην ηφηε θαη ηα θπηά πνπ παξάγνληαη εθεί 

πεξηέρνπλ. Δπίζεο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζε θνβάιηην απμάλεη ηελ 

πξφζιεςε θνβαιηίνπ απφ ηα θπηά θαη ζπλεπψο ζε εδάθε πνπ δελ 

ζηξαγγίδνπλ πιήξσο ε πεξηεθηηθφηεηα θνβαιηίνπ ζηα θπηά είλαη 

κεγαιχηεξε. 

χκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

θαξπψλ ζηηεξψλ θαη άιισλ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ θπηηθήο ή θαη 

δσηθήο πξνέιεπζεο ζε θνβάιηην είλαη πεληρξά. Γεληθά νη θαξπνί ησλ 

ζηηεξψλ θαη εηδηθά ν αξαβφζηηνο είλαη πησρέο πεγέο θνβαιηίνπ, κε 

πεξηεθηηθφηεηα πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,01 έσο 0,06 mg αλά 

ρηιηφγξακκν θνβαιηίνπ, δείρλνληαο φηη ην θνβάιηην κνηάδεη κε ηηο άιιεο 

αλφξγαλεο νπζίεο σο πξνο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ζηα εμσηεξηθά 

πηηπξψδε ζηξψκαηα ησλ θαξπψλ ησλ ζηηεξψλ. Βάζε ησλ ιίγσλ 

δηαζέζηκσλ αλαιχζεσλ πξνθχπηεη φηη νη θαξπνί ησλ ςπραλζψλ θαη ν 

πιαθνχληεο ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ είλαη πινπζηφηεξνη ζε θνβάιηην απ’ 

φηη νη θαξπνί ησλ ζηηεξψλ. Σππηθέο ηηκέο απηψλ ησλ ζπκππθλσκέλσλ 

ηξνθψλ βξίζθνληαη κεηαμχ 0,2 έσο 0,3mg αλά ρηιηφγξακκν θνβαιηίνπ. 

Οη ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, πιελ ηνπ αιεχξνπ ηνπ ήπαηνο ην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηέρεη 0,2mg θνβαιηίνπ αλά ρηιηφγξακκν. Ξ.Ο. ή θαη 

πεξηζζφηεξν, είλαη θαηά ην κέγηζην θησρέο πεγέο θνβαιηίνπ θαη 

ζπλήζσο πεξηέρνπλ κφλν 0,1mg αλά ρηιηφγξακκν θνβαιηίνπ. Ξ.Ο. ή 

ιηγφηεξν. ρεδφλ φιν ην ζχλνιν ηνπ θνβαιηίνπ ηνπ ήπαηνο κπνξεί λα 

ππάξρεη ππφ κνξθή βηηακίλεο Β12, αιιά ε ηξνθή απηή απνηειεί 
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εμαίξεζε, εθφζνλ δελ ππάξρεη αλαγθαζηηθά πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θνβαιηίνπ θαη ηεο βηηακίλεο Β12 ζε νπνηαδήπνηε 

ηξνθή. ηηο πεξηζζφηεξεο ηξνθέο δσηθή πξνέιεπζεο ε αλαινγία ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνβαιηίνπ πνπ ζπλαληάηαη ππφ κνξθή βηηακίλεο Β12 είλαη 

ρακειή. 

Ζ βηηακίλε Β12 ζπληίζεηαη κφλν απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη 

ζπλεπψο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο θπηηθέο ηξνθέο ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ 

δελ παξέρνπλ ζε απηά πξνζρεκαηηζκέλε βηηακίλε Β12. ηνπο δσηθνχο 

ηζηνχο ζπλαληάκε ηελ βηηακίλε Β12 θαη ζπλεπψο ζηηο ηξνθέο δσηθήο 

πξνέιεπζεο, φπσο είλαη ηη ηρζπάιεπξν θαη ην θξεηάιεπξν, εθεί νθείιεη 

ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πξφζιεςε απφ ην δψν πξντφλησλ κηθξνβηαθψλ 

δπκψζεσλ ή ζηελ απνξξφθεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ κεηά ηελ 

κηθξνβηαθή ζχλζεζή ηνπο ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα απηψλ. 

Μνινλφηη ε αλεπάξθεηα απφ θνβάιηην σο δηαηαξαρή ζηα 

κεξπθαζηηθά δψα κπνξεί λα ζεξαπεπζεί ή λα πξνιεθζεί κε έλεζεο 

βηηακίλεο Β12 θαηά ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε επαξθή πνζά, 

εληνχηνηο ε κέζνδνο απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε ιφγσ ηνπ πςεινχ 

ηεο θφζηνπο. 

 

7.5. Πξφιεςε απφ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ 

Ο πην πξφζθνξνο θαη πην θζελφο ηξφπνο πξφιεςεο ή ζεξαπείαο 

ηεο δηαηαξαρήο απηήο ζε πεξηνρέο αλεπαξθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

θνβάιηην, είλαη ε ρνξήγεζε θνβαιηίνπ ζηα δψα απφ ην ζηφκα ή ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζηηεξεζίνπ κε θνβάιηην, ψζηε νη κηθξννξγαληζκνί  ηεο 

κεγάιεο θνηιίαο λα ζπλζέηνπλ βηηακίλε Β12 γηα κεηαγελέζηεξε 

απνξξφθεζε ηεο απφ ηα δψα μεληζηέο. Αιιά θαη πάιη ε ρνξήγεζε 

θνβαιηίνπ απφ ην ζηφκα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θαηά καθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο εθνδηαζκνχ ησλ 

δψσλ κε θνβάιηην, ην νπνίν αληηζέησο απφ ηνλ ζίδεξν θαη ηνλ ραιθφ, δελ 
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απνζεθεχεηαη εχθνια ζην ήπαξ ή αιινχ εθηφο ππφ ηελ κνξθή ηεο 

βηηακίλεο Β12. Ζ ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα αξαηνχ δηαιχκαηνο θνβαιηίνπ 

ζηα κελ πξφβαηα δίλεηαη 2 εβδνκάδεο απφ 2mg αλά δφζε ή 7mg 

θνβαιηίνπ αλά δφζε. ηα βννεηδή, αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο 

θαη ηελ ειηθία ηνπο, 5-10πιάζηα πνζφηεηα απ’ φηη ζηα πξφβαηα είλαη 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή, ελψ αληίζηνηρα κπνξεί λα δνζνχλ θαη 

κεγαιχηεξεο δφζεηο αιιά θαηά αξαηφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη θαη 

4 εβδνκάδεο. Με απηά ηα δεδνκέλα ζα πξνιεθζεί ε αλεπάξθεηα θαη ηα 

εκθαλή ζπκπηψκαηα ηεο αιιά δελ ζα εμαζθαιηζηνχλ άξηζηα 

απνηειέζκαηα. 

Πξνο απνθπγή απηήο ηεο ηαθηηθήο αλά καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ρνξήγεζεο θνβαιηίνπ απφ ην ζηφκα ζηα δψα, είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπαγείο θχιηλδξνη πνπ νλνκάδνληαη pellets-bullets 

θνβαιηίνπ, κεγάινπ εηδηθνχ βάξνπο (4-4,5), ψζηε λα κελ απνβάιινληαη 

θαηά ηνλ κεξπθαζκφ. Απηνί πεξηέρνπλ νμείδην ηνπ θνβαιηίνπ (90%) θαη 

ιεπηά δηακειηζκέλε πνζφηεηα ζηδεξνχρνπ αξγίινπ. Ο ζπκπαγήο απηφο 

θχιηλδξνο, εθηνμεπκέλνο κε θαηάιιειν εθηνμεπηήξα απφ ην ζηφκα, 

εγθαζίζηαηαη ζηελ κέιε θνηιία ηνπ δψνπ  ή ζηνλ θεθξχθαιν, παξακέλεη 

εθεί κεξηθνχο κήλεο ή έηε θαη ζηγά ζηγά δηαιχεηαη θαη εθνδηάδεη κε 

θνβάιηην ηα βαθηήξηα ηεο κεγάιεο θνηιίαο γηα λα ζπλζέζνπλ ηελ 

βηηακίλε Β12. 

Οκνίσο ε χπαξμε ζηελ δηάζεζε ησλ δψσλ πξνο ιείμε ηεκαρίσλ 

καγεηξηθνχ άιαηνο ηα νπνία πεξηέρνπλ πεξίπνπ 0,1% θνβάιηην, απνηειεί 

ηθαλνπνηεηηθή κέζνδν πξφιεςεο ηεο αλεπάξθεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ηα ηεκάρηα πξνο ιείμε θαηαλαιψλνληαη ηαθηηθά θαη ζε φιεο ηηο επνρέο 

ηνπ έηνπο. 

Δπίζεο ε αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζηα κεξπθαζηηθά δψα κπνξεί λα 

πξνιεθζεί ή λα ζεξαπεπζεί κε ηελ εθαξκνγή θνβαιηηνχρνπ ιίπαλζεο ζην 

έδαθνο ή ζε πεξηνρέο βνζθήο κε ηελ πξνζήθε 250 γξακκαξίσλ ζεηηθνχ 
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θνβαιηίνπ αλά ζηξέκκα, είλαη επαξθήο γηα ηελ θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα 

ζε θνβάιηην ησλ θπηψλ γηα κηα ηξηεηία. 

Καηά ηελ αλεπάξθεηα θνβαιηίνπ ζηηο αγειάδεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε 2 γξακκάξηα ζεηηθνχ  

θνβαιηίνπ αλά ηφλν κίγκαηνο ηεο ζπκππθλσκέλεο ηξνθήο.  

Ζ πξνζζήθε θνβαιηίνπ ζηα εκπνξηθά κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ 

ή ζε ηππνπνηεκέλα κίγκαηα δσνηξνθψλ ησλ βηνκεραληψλ, φηαλ δελ 

ππάξρεη έλδεημε αλεπάξθεηαο ηνπ, είλαη εληειψο αδηθαηνιφγεηε, επεηδή 

ην επηπξφζζεην θνβάιηην δελ παξέρεη θακία σθέιεηα ζην δψν, παξφιν 

πνπ είλαη απίζαλν λα είλαη επηβιαβέο, εθφζνλ ηα κεξπθαζηηθά δψα είλαη 

εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ζε πςειέο πξνζιήςεηο θνβαιηίνπ. Σν ηνμηθφ 

επίπεδν ηνπ θνβαιηίνπ γηα ηα βννεηδή είλαη πεξίπνπ 90-110mg 

θνβαιηίνπ εκεξεζίσο αλά 100 kg Ε. Βάξνπο, άξα ππάξρεη πνιχ επξχ 

πεξηζψξην αζθάιεηαο κεηαμχ ηεο ηνμηθήο θαη ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο 

θνβαιηίνπ. 

Απφ πιεπξά ηεο Δθαξκνζκέλεο Γηαηξνθήο ε θαηαλάισζε απφ ηα 

κεξπθαζηηθά επαξθνχο αλαινγίαο ρφξηνπ θαλνληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

θνβάιηην αιιά θαη ζηηο ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο πεξηέρνπλ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο αλαινγίεο  πηηχξσλ ζίηνπ θαη πιαθνχλησλ ειαηνχρσλ 

θαξπψλ θαη γεληθφηεξα  ε χπαξμε θαλνληθήο νξέμεσο, απνηειεί έλδεημε 

φηη ηα δψα πξνζιακβάλνπλ επαξθή πνζφηεηα θνβαιηίνπ. 
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Δηθφλα 18. Υαξαθηεξηζηηθή εκθάληζε ζεισκάησλ ζε γιψζζα αλζξψπνπ 

(αξηζηεξά) ζε ζχγθξηζε κε ηελ θπζηνινγηθή φςε (δεμηά), πνπ νθείινληαη 

ζηελ έιιεηςε θνβαιηίνπ 

 Πεγή : Mc Dowell L.R., MINERALS IN ANIMAL AND HUMAN NUTRITION 1992, 

Academic Press USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ιψδην ( Iodine, I) 

 

8.1 Γηαλνκή ηνπ Ισδίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αλεπηπγκέλνπ δσηθνχ ζψκαηνο ζε ηψδην 

είλαη πνιχ κηθξή θαη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 0,00004%. Χζηφζν, ε 

δηαηήξεζε ζην ζψκα ηεο ειάρηζηεο απηήο πνζφηεηαο κέζσ ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ ζηηεξεζίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη αιιηψο ζα 

πξνθχςνπλ δπζκελή γηα ηελ πγεία θαη ηελ παξαγσγή ησλ δψσλ 

απνηειέζκαηα. Αλ θαη  ην ηψδην ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο ηζηνχο θαη ηα 

ζσκαηηθά πγξά, βξίζθεηαη ηδηαηηέξσο ζπγθεληξσκέλν ζηνλ ζπξενεηδή 

αδέλα. 

8.2 Λεηηνπξγίεο ηνπ Ισδίνπ  
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Ο θχξηνο θπζηνινγηθφο ξφινο ηνπ ησδίνπ ζην δσηθφ ζψκα 

απνδίδεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην κφξην ηεο νξκφλεο ζπξνμίλεο, ε 

νπνία παξάγεηαη απφ ηνλ ζπξενεηδή αδέλα θαη ειέγρεη ηνλ ξπζκφ ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηνπ. Δπίζεο ην ηψδην βξίζθεηαη ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα σο 

ζπζηαηηθφ ηεο δηησδνηπξνζίλεο, ε νπνία απνηειεί ελδηάκεζν πξντφλ 

θαηά ηελ ζχλζεζε ηεο ζπξνμίλεο απφ ην ακηλνμχ ηπξνζίλε. Δάλ ην 

ζηηεξέζην πεξηέρεη ην ακηλνμχ ηπξνζίλε ή ηελ πξφδξνκε έλσζή ηνπ πνπ 

είλαη ε θαηλπιαιαλίλε, ή ζπξνμίλε θαη ε δηησδνηπξνζίλε κπνξεί λα 

ζπληεζνχλ απφ ηνλ ζπξενεηδή αδέλα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο  

επαξθνχο πνζφηεηαο ησδίνπ. Οη ρεκηθνί ηχπνη ησλ δπν απηψλ ελψζεσλ 

είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Διιωδιοτυποσίνη                                               Θυποξίνη 

Σα ακηλνμέα απηά, ε δηησδνηπξνζίλε θαη ε ζπξνμίλε, βξίζθνληαη 

ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα σο ζπζηαηηθά ηεο πξσηεΐλεο ηνπ, 

ζπξενεηδνζθαηξίλεο, ε νπνία ελεξγεί σο απνζήθε ηεο ζπξνμίλεο. Απφ 

ηελ απνζήθε απηή ε νξκφλε ζπξνμίλε απειεπζεξψλεηαη ζηα εθάζηνηε 

απαηηνχκελα πνζά γηα ηελ επηηέιεζε ηεο θπζηνινγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο.  

Ζ ιεηηνπξγία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ ξπζκνχ 
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ηνπ κεηαβνιηζκνχ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή ξπζκίδεηαη κέζσ ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο 

έθθξηζεο ηεο ζπξνμίλεο ζην θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο ππάξρεη αλάγθε εθνδηαζκνχ ηνπ 

ζψκαηνο γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζπξνμίλεο. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ε ζπξνμίλε ειέγρεη ηνλ ξπζκφ 

ηνπ κεηαβνιηζκνχ, απφ ηα κέρξη ηψξα πεηξάκαηα θαίλεηαη φηη απηή δελ 

ζπκκεηέρεη απεπζείαο ζε νπνηνδήπνηε ελδπκηθφ ζχζηεκα αιιά κάιινλ 

επηδξά ζηελ ιεηηνπξγία πνιιψλ ελδπκηθψλ ζπζηεκάησλ, επηηαρχλνληαο 

θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Ζ πιένλ γλσζηή 

επίδξαζε ηεο ζπξνμίλεο αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ ησλ 

νμεηδψζεσλ ζε φια ηα θχηηαξα. Σα ππεξζπξενεηδηθά δψα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάπαπζεο, κπνξεί ιφγσ ππεξιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπξενεηδή αδέλα λα έρνπλ ππεξπαξαγσγή ζπξνμίλεο, θαη λα 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ξπζκφ θαηαλάισζεο νμπγφλνπ, δειαδή 

απμεκέλν ξπζκφ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε 

πάρπλζε. Ζ αληίζεηε θαηάζηαζε ηζρχεη γηα ηα ππνζπξενεηδηθά δψα, πνπ 

ιφγσ ππνιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα ππάξρεη αλεπαξθήο παξαγσγή 

ζπξνμίλεο θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλν ξπζκφ θαηαλάισζεο νμπγφλνπ, 

δειαδή, κεησκέλν ξπζκφ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, πνπ νδεγεί ζε 

απμεκέλε πάρπλζε. 

Ζ ρνξήγεζε ζπξνμίλεο ζηα δψα ή ησδησκέλσλ πξσηετλψλ (π.ρ. 

ησδησκέλεο θαδεΐλεο) πξσηετλψλ πνπ πεξηέρνπλ ηψδην δηεγείξνπλ 

νξηζκέλεο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θπξίσο πξσηίζησο ηελ 

γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηελ σνπαξαγσγή. Βξέζεθε φηη ε 

γαιαθηνπαξαγσγή κπνξεί λα απμεζεί κέρξη θαη 20% φηαλ ε ρνξήγεζε 

ζηηο αγειάδεο ησδησκέλεο θαδεΐλεο καδί κε επηπξφζζεην ζηηεξέζην 

γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ ηνπο θαη κε ζηφρν ηελ 

κέγηζηε απφδνζε ηνπο. Χζηφζν  ε αλαθάιπςε απηή δελ απνδείρζεθε λα 
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έρεη κεγάιε πξαθηηθή αμία, δηφηη παξάιιεια, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

ξπζκνχ ηνπ κεηαβνιηζκνχ, πξνθαινχληαη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο, φπσο 

αχμεζε ησλ παικψλ ηεο θαξδηάο θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο θαζψο 

θαη απψιεηα ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ δψσλ. πλεπψο, δελ είλαη αθφκε 

βέβαην θαηά πφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε ζπλνιηθή γαιαθηνπαξαγσγή 

θαη  σνπαξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δσήο ησλ δψσλ κε ηελ 

πξφζιεςε ησδησκέλεο θαδεΐλεο. 

Δμάιινπ ε ρνξήγεζε ζηα δψα νξηζκέλσλ εηδηθψλ νπζηψλ, φπσο 

π.ρ. ζεηνπξίαο θαη ζεηνπξαθίιεο, κεηψλεη ηελ δξάζε ηνπ ζπξενεηδή 

αδέλα θαη επνκέλσο, ιφγσ αλεπαξθνχο παξαγσγήο ζπξνμίλεο θαη 

ζπληειεί ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξνθαιεί απμεκέλε πάρπλζε. 

Δπίζεο ε ζπξνμίλε αζθεί επίδξαζε θαη ζηελ αλάπηπμε. Ζδξάζε 

ηεο απηή κπνξεί λα είλαη άζρεηε κε ηελ ελέξγεηά ηεο ζηηο θπηηαξηθέο 

νμεηδσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Νεαξά δψα απφ ηα νπνία έρεη αθαηξεζεί ν 

ζπξενεηδήο  παξνπζηάδνπλ αλαζηνιή ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη 

γελεηήζηαο αλάπηπμεο, ελψ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπξενεηδή αδέλα 

απφ αλεπηπγκέλα δψα ηα ζπκπηψκαηα είλαη ειαθξά, πεξηνξηδφκελα 

ζηελ πξφσξε γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ηξηρψλ, ή κπνξεί επίζεο 

λα πξνθιεζεί πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή λσζξφηεηα. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ππάξρεη ειαηησκέλνο ξπζκφο βαζηθνχ 

κεηαβνιηζκνχ. 

Σν ηψδην, φπσο πξναλαθέξζεθε, αζθεί ηελ θπζηνινγηθή δξάζε ηνπ 

κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην κφξην ηεο ζπξνμίλεο θαη ιφγσ απηήο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ησδίνπ είλαη παξφκνηα κε 

εθείλα ηεο αλεπαξθνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα θαη ηεο 

κεησκέλεο νξκνλνγέλλεζήο ηνπ. 

 

8.3. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο Ισδίνπ 
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Όηαλ ε πνζφηεηα ησδίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ην ζηηεξέζην 

είλαη αλεπαξθήο, ηφηε ειαηηψλεηαη ε παξαγφκελε πνζφηεηα ζπξνμίλεο 

απφ ηνλ ζπξενεηδή αδέλα θαη πξνθαιείηαη βξνγρνθήιε, δειαδή 

δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ιφγσ ππεξπιαζίαο ηνπ πνπ έρεη σο 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζπξνμίλεο. Η δηφγθσζε απηή ηνπ 

ζπξενεηδνχο αδέλα ζεσξείηαη σο αληηζηαζκηζηηθή πξνζπάζεηά ηνπ 

γηα ηελ αλεπαξθή παξαγσγή ζπξνμίλεο. Η δηφγθσζε είλαη εμαηξεηηθά 

εκθαλήο αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ιάξπγγα θαη ζπλήζσο γχξν απφ 

απηφλ.  

ηνλ άλζξσπν αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ηαηξηθή δπν ηχπνη 

βξνγρνθήιεο : α) ε απιή ή ελδεκηθή θαη β) ε εμφθζαικνο 

βξνγρνθήιε. Ζ πξψηε πξνθαιείηαη θπξίσο ιφγσ αλεπάξθεηαο ησδίνπ 

ζηα εδάθε θαη θπξίσο ζην λεξφ θαη ηηο παξαγφκελεο δσνηξνθέο  

δηαθφξσλ  πεξηνρψλ θαη παξαηεξείηαη ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηα 

θαη ζηα δψα ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ζ δεχηεξε παξαηεξείηαη ζηνλ 

άλζξσπν θαη νθείιεηαη ζηελ ππεξιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. Απφ 

ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο βξνγρνθήιεο ε δηαηξνθή ησλ δψσλ ελδηαθέξεηαη 

κφλνλ γηα ηελ απιά ή ελδεκηθή βξνγρνθήιε, ε νπνία εμεηάδεηαη παξά 

θάησ. 

 

8.3.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ εδαθψλ θαη 

ησλ θπηψλ ζε ηψδην 

 Σα ρακειά επίπεδα ησδίνπ ζηα εδάθε ησλ πεξηνρψλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ε βξνγρνθήιε κε ελδεκηθή κνξθή, ζπλήζσο ζπλδένληαη θαη 

κε ηελ κεγάιε απφζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη 

ηελ ζάιαζζα αιιά θαη ηελ ρακειή εηήζηα βξνρφπησζε, εμαηηίαο ησλ 

νπνίσλ είλαη φηη ην έδαθνο δελ εκπινπηίδεηαη κε ηψδην ζαιάζζηαο 

πξνέιεπζεο, πνπ ζα κεηαθέξνληαλ απφ ηε ζάιαζζα  κε ηε  βξνρή ή ηνλ 

άλεκν.  
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Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

θπηψλ ζε ηψδην κπνξεί λα είλαη : α) ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

εδαθψλ ζε ηψδην, β) ε δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηψδην ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη πάλσ ζην ίδην έδαθνο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ θπηψλ λα απνξξνθνχλ ηψδην.  

πλεπψο ζε πεξηνρέο κε εδάθε ρακειήο ή νξηαθήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηψδην ε εκθάληζε  βξνγρνθήιεο είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάδεηαη θαη απφ ηε βνηαληθή ζχζηαζε ηνπ βνζθνχκελνπ ρφξηνπ. 

 

8.3.2. Αίηηα κεησκέλεο νξκνλνγέλλεζεο, ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα 

Ζ κεησκέλε νξκνλνγέλλεζε ηνπ ζπξενεηδή αδέλα θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ε εκθάληζε βξνγρνθήιεο, δελ είλαη αληαλάθιαζε κφλν ηεο 

αλεπάξθεηαο ηνπ ησδίνπ ζην ζηηεξέζην. Απηή είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη 

θαη ζηελ κεησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα λα ζπγθεληξψλεη ην 

ηψδην ή λα ην κεηαηξέπεη ζε ιεηηνπξγηθνχ ζπξενεηδνελεξγνχο νξγαληθνχο 

ζπλδπαζκνχο, ιφγσ χπαξμεο είηε βξνγρνθεινγφλσλ νπζηψλ ζηηο 

ηξνθέο είηε ηδηνζπζηαζηαθήο κεηαβνιηθήο αηέιεηαο ζηνλ νξγαληζκφ.  

           

Δηθφλα 18. Βξνγρνθήιε ιφγσ έιιεηςεο Ησδίνπ 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/  

 

8.4. Πεξηεθηηθφηεηα νξηζκέλσλ ηξνθψλ ζε βξνγρνθεινγφλεο νπζίεο 
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Οξηζκέλεο ηξνθέο πεξηέρνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο θαη πνζφηεηεο 

βξνγρνθεινγφλσλ νπζηψλ, νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία 

νξκνλνγέλεζεο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. Ζ βξνγρνθεινγφλνο ελέξγεηά 

ηνπο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, κπνξεί  λα εμνπδεηεξσζεί ή λα κεησζεί 

ζην ειάρηζην κε ηελ ρνξήγεζε επηπξφζζεηνπ ησδίνπ. 

ηηο βξνγρνθεινγφλεο απηέο ηξνθέο πεξηιακβάλνληαη πνιιά είδε 

ηνπ γέλνπο Brassica (campestris var. Rapa, napuw, crinensis, nigra) 

επίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πβξίδην απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ Brassica 

X Brassica chinensis πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ Διιάδα κε ην φλνκα 

Πέξθν. Δπίζεο ζηηο βξνγρνθεινγφλεο ηξνθέο πεξηιακβάλνληαη θαη ε 

ζφγηα θαζψο θαη ε αξαρίδα. ρεηηθά κε ηελ ζφγηα δηαπηζηψζεθε θαη απφ 

πξφζθαηε έξεπλα φηη κφζρνη πνπ γελληνχληαη απφ αγειάδεο νη νπνίεο 

θαηαλάισλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο σο κφλε 

ρνλδξνεηδή ηξνθή ελζίξσκα αξαβνζίηνπ θαη επηπιένλ κεγάια πνζά 

ζνγηνπιαθνχληα, παξνπζίαδαλ δηνγθσκέλν ζπξενεηδή αδέλα. Οη 

νπζίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα απνδείρζεθε 

φηη πεξηέρνληαλ ζηνλ ζνγηνπιαθνχληα. Δπίζεο πνιιά θπηά βνζθψλ, φπσο 

ην Trifolium repens var. Aibum, πεξηέρνπλ θπαλνγφλνπο γιπθνδίηεο, νη 

νπνίνη κεηαηξέπνληαη ζε βξνγρνθεινγφλνπο ιφγσ κεηαηξνπήο κέζα ζην 

ζψκα ηνπ δψνπ ηνπ θπαληνχρνπ άιαηνο ζε ζεηνθπαληθφ άιαο. Σα 

ζεηνθπαληθά άιαηα ελεξγνχλ παξαθσιχνληαο ηελ επηιεθηηθή 

απνξξφθεζε θαη ζπγθέληξσζε ηνπ ησδίνπ απφ ηνλ ζπξενεηδή αδέλα. Ζ 

ελέξγεηά ηνπο φκσο απηή κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί ή λα κεησζεί ζην 

ειάρηζην φηαλ ε πνζφηεηα ησδίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην δψν είλαη 

επαξθψο πςειή. 

Ζ βξνγρνθεινγφλνο ηδηφηεηα ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brassica 

νθείιεηαη κεξηθψο ζηελ παξνπζία βξνγρνθεινγφλσλ νπζηψλ ηνπ ηχπνπ 

ζεηνθπαληθψλ αιάησλ, ε δξάζε ησλ νπνίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

εμνπδεηεξψλεηαη θαηά ηελ ρνξήγεζε επηπιένλ ησδίνπ, θαη κεξηθψο ζηελ 
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παξνπζία βξνγρνθεινγφλσλ νπζηψλ ηνπ ηχπνπ ζεηνπξαθίιεο, ε δξάζε 

ησλ νπνίσλ κέζσ ηνπ ρνξεγνχκελνπ επηπιένλ ησδίνπ δελ 

εμνπδεηεξψλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ή ζηνλ ίδην βαζκφ. 

Δπνκέλσο ε εθδήισζε βξνγρνθήιε κπνξεί λα επλνεζεί ζε 

πεξηνρέο αλεπαξθνχο ή νξηαθήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε ηψδην 

θαη κέζσ ηεο θαηαλάισζεο βξνγρνθεινγφλσλ ηξνθψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε εκθάληζε ηεο βξνγρνθήιεο 

εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πνζφηεηα ησδίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ 

ην δψν. Γειαδή, ε εκθάληζε ηεο βξνγρνθήιεο νθείιεηαη  ζηελ πνζνηηθή 

αλεπάξθεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ηψδην ή ζηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηξνθψλ 

πνπ πεξηέρεη βξνγρνθεινγφλεο νπζίεο ζην ζηηεξέζην. 

 

8.5. Δκθάληζε βξνγρνθήιεο ζηα λενγέλλεηα αγξνηηθά δψα 

ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλεπάξθεηα ησδίνπ ζην 

πεξηβάιινλ είλαη πηζαλφηεξν λα αλαπηπρζεί βξνγρνθήιε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ν νξγαληζκφο έρεη απμεκέλν κεηαβνιηθφ 

ξπζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζπξνμίλε, φπσο π.ρ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ηεο εγθπκνζχλεο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ε αλεπάξθεηα ησδίνπ ζην ζηηεξέζην ησλ εγθχσλ 

ηείλεη λα πξνθαιεί βξνγρνθήιε ζηα λενγέλλεηα, αθνχ ε έγθπνο κεηέξα 

δελ κπνξεί λα εθνδηάζεη ην έκβξπν κε επαξθέο ηψδην θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

θίλδπλνο είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε πνιχδπκσλ ηνθεηψλ. 

Ζ δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα είλαη εκθαλήο ζηνπο 

λενγέλλεηνπο ακλνχο θαη κφζρνπο αιιά θαη ζηα λενγέλλεηα εξίθηα.  

Σα λενγέλλεηα ρνηξίδηα είλαη ζπλήζσο άηξηρα θαη εμνηδεκέλα, 

έρνπλ παρχ πιαδαξφ δέξκα θαη δηνγθσκέλνπο ιαηκνχο. Δπίζεο αηξηρία 

είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί θαη ζε λενγέλλεηνπο ακλνχο, ελψ ζηα 

αλεπηπγκέλα πξφβαηα επεξεάδεηαη δπζκελψο  ε πνηφηεηα ηνπ καιιηνχ.  
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Δηθφλα 19. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο Ησδίνπ φπνπ επεξεάδεηαη ε 

πνηφηεηα ηνπ καιιηνχ,  

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/  

 

 

ηνπο λενγέλλεηνπο πψινπο ζπαλίσο παξνπζηάδεηαη εκθαλήο 

βξνγρνθήιε. πλήζσο ηα κφλα ζπκπηψκαηα είλαη ε ππεξβνιηθή 

αδπλακία θαη ε αληθαλφηεηα φξζηαο ζηάζεο γηα ζειαζκφ.  

ηνπο λενζζνχο θαηά ηελ αλεπάξθεηα ησδίνπ ζην ζηηεξέζηφ ηνπο 

πξνθαιείηαη επίζεο δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. 

Σα λενγλά πνπ παξνπζηάδνπλ βξνγρνθήιε γελληνχληαη αζζεληθά ή 

λεθξά. Εψα πνπ γελληνχληαη δσληαλά θαη παξνπζηάδνπλ αλεπηπγκέλε 

θαηάζηαζε βξνγρνθήιεο ζπλήζσο δελ επηδνχλ ή παξνπζηάδνπλ 

θαρεθηηθή αλάπηπμε. 

 

8.6. Δπηπηψζεηο ζηελ αλαπαξαγσγηθή απφδνζε ησλ δψσλ απφ  

αλεπάξθεηα ησδίνπ 
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Δπίζεο απφ ηελ αλεπάξθεηα ησδίνπ επεξεάδεηαη θαη ε 

αλαπαξαγσγηθή απφδνζε ησλ δψσλ θαζψο θαη ε γαιαθηνπαξαγσγή ηνπο. 

Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ησλ εκβξχσλ είλαη δπλαηφλ λα δηαθνπεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θπνθνξίαο θαη λα πξνθιεζεί απνξξφθεζε ή 

απνβνιή ησλ λεθξψλ εκβξχσλ ή ησλ απνβνιψλ. ηα βννεηδή 

πξνθαιείηαη α) αγνλία ή ζηεηξφηεηα ε νπνία, νθείιεηαη ζηελ άξξπζκε 

εθδήισζε ηνπ νίζηξνπ ή ζηελ αλαζηνιή ηνπ θαη β) κείσζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπο. Δπίζεο θαηά ηελ δηαηξνθή ησλ εγθχσλ 

πξνβαηίλσλ κε είδε ηνπ γέλνπο Brassica, εθηφο ηεο  βξνγρνθήιεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο λενγέλλεηνπο ακλνχο, απμάλεη ζεκαληηθά θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζλεζηκφηεηάο ηνπο. Δληνχηνηο ην πςειφ πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ ρνξήγεζε 

επηπξφζζεηνπ ησδίνπ ζηηο έγθπεο πξνβαηίλεο. Δμάιινπ θαη ε γνληκφηεηα 

ηνπ αξζεληθνχ επίζεο επεξεάδεηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

αλεπάξθεηαο ησδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπξενεηδνχο αδέλα είλαη ε εμαζζέληζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη ν 

εθθπιηζκφο ηνπ ζπέξκαηνο ζηνπο θξηνχο, ηνπο ηαχξνπο θαη ηνπο 

επηβήηνξεο. 

 

8.7. Γηάγλσζε ηεο βξνγρνθήιεο  

ηηο πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ θαηαζηάζεσλ βξνγρνθήιεο ε δηάγλσζή 

ηεο ζηα αγξνηηθά δψα είλαη εχθνιε αθνχ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε βάζε 

ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα. Γειαδή εκθαλίδεηαη δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο 

αδέλα πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηελ ςειάθεζή ηνπ.  Ληγφηεξν φκσο ζνβαξέο 

κνξθέο βξνγρνθήιεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαγλσζηνχλ ηφζν εχθνια,, 

κνινλφηη είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ ςειάθεζε, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ππνθεηκεληθέο θαηεγνξίεο ηνπ  κεγέζνπο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλνο, φπσο 

π.ρ φρη ςειαθίζηκνο, ειαθξά δηνγθσκέλνο, κέηξηα δηνγθσκέλνο θ.η.ι. ε 

πεξηπηψζεηο ειαθξψλ κνξθψλ βξνγρνθήιεο πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά 



 117 

θξηηήξηα δηάγλσζήο απνηεινχλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βάξνπο, ε 

ηζηνινγηθή δνκή θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπξενεηδνχο ζε ηψδην. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε ζρεηηθά πεηξάκαηα κε πξφβαηα θάλεθε φηη ε θαηάζηαζε 

ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ησλ λενγέλλεησλ ακλψλ είλαη θαλνληθή φηαλ νη 

λσπνί αδέλεο δπγίδεη ιηγφηεξν απφ 1,3gr, ακθίβνιε φηαλ ην βάξνο ηνπο 

θπκαίλεληαη κεηαμχ 1,3-2,8 gr. θαη ππεξπιαζηθή φηαλ ην βάξνο 

ππεξβαίλεη ηα 2,8 gr. Δμάιινπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αδέλα  ζε ηψδην 

θαηά ηελ απιή βξνγρνθήιε κεηψλεηαη θαηά πνιχ θάησ απφ ηελ θαλνληθή 

ηηκή, ε νπνία γηα ηα ζειαζηηθά δψα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,2 έσο 0,5% επί 

ηεο μεξάο νπζίαο. 

 

8.7.1. Δλδεκηθή βξνγρνθήιε 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε αλεπάξθεηα ησδίνπ απνηειεί 

γεσγξαθηθφ πξφβιεκα. Λανί πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε 

βξνγρνθήιε παξαηήξεζαλ ηελ σθέιεηα ηνπ ζαιαζζηλνχ καγεηξηθνχ 

άιαηνο, ζπγθξηηηθά κε ην νξπθηφ καγεηξηθφ αιάηη, γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

βξνγρνθήιεο, εθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ησδίνπ. 

ε πεξηνρέο φπνπ ε βξνγρνθήιε είλαη ελδεκηθή, ζρεηηθά πεηξάκαηα 

έδεημαλ φηη ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθνχ ησδίνπ ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν 

θαη ζηα αγξνηηθά δψα είλαη απνηειεζκαηηθφ κέζσ πξφιεςεο ηεο 

βξνγρνθήιεο. Έηζη, ε βξνγρνθήιε ησλ λενγέλλεησλ αγξνηηθψλ δψσλ 

κπνξεί λα πξνιεθζεί πιήξσο κε ηελ ρνξήγεζε κηθξψλ πνζνηήησλ 

ησδίνπ ζηηο κεηέξεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

κηζνχ ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. 

 

8.8. Σξφπνο ρνξεγήζεσο ζπκπιεξσκαηηθνχ ησδίνπ 

ηελ πεξίπησζε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη ζε ζηάβιν 

ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ησδίνπ επηηπγράλεηαη είηε κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησδησκέλνπ άιαηνο είηε κε ηελ ελζσκάησζε ησδίνπ ζηα 
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κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ ή ζηα κίγκαηα ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ βνζθφλησλ δψσλ ηα νπνία βνζθνχλ θαη δελ ηνπο 

παξέρνληαη ηαθηηθά ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο, ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

ηψδην κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε απηά ζηελ βνζθή κε κνξθή ησδησκέλνπ 

άιαηνο, ζε ζπκπαγή ηεκάρηα, ηα νπνία ζα πξνζιεθζνχλ ειεχζεξα απφ ηα 

δψα κε ηελ ιείμε.  

 

8.8.1 Παξαζθεπή ησδησκέλνπ άιαηνο 

Σν ησδησκέλν αιάηη παξαζθεπάδεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην αιάηη 

0,0076% ησδίνπ είηε σο ησδηνχρν θάιην (0,01% ΗΚ) είηε σο ησδηθφ 

θάιην (0,013% ΚΗΟ3) θαη ηα δχν ζε ζηαζεξνπνηεκέλε κνξθή. Ζ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ησδίνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε απσιεηψλ 

ηνπ ζηνλ αέξα κεηά απφ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο, ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαη 

δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ. ε πεξίπησζε κε ρξεζηκνπνίεζεο ησδίνπ 

κε ζηαζεξνπνηεκέλε κνξθή γηα ηελ παξαζθεπή ησδησκέλνπ άιαηνο 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη απψιεηεο ησδίνπ απφ απηφ είλαη 

κηθξφηεξεο φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ησδηθφ θάιην, δηφηη απηφ είλαη 

ζηαζεξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην ησδηνχρν θάιην. 

Σν ησδησκέλν αιάηη πεξηέρεη κε ζηαζεξνπνηεκέλν ησδηνχρν θάιην 

θαη είλαη δπλαηφλ λα ράζεη 40% ή θαη πεξηζζφηεξν απφ ην ηψδηφ ηνπ 

κέζα ζε 18 κήλεο εμαηηίαο νμείδσζεο ηνπ ησδηνχρνπ θαιίνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμαέξσζε ηνπ απειεπζεξσκέλνπ ησδίνπ. Ζ νμείδσζε ηνπ 

ησδηνχρνπ θαιίνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία κέζα ζην αιάηη νμεηδσηηθψλ 

νπζηψλ θαη θπξίσο ρισξηθψλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ θαζψο θαη ίρλε 

ζηδήξνπ. Δάλ ην ησδησκέλν αιάηη είλαη πξφζθαηεο παξαζθεπήο ηφηε 

ράλεηαη θαηά πξνζέγγηζε 15 έσο 20% ηνπ ησδίνπ ηνπ κέζα ζηνλ πξψην 

κήλα. Χζηφζν, ην ησδησκέλν αιάηη φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζην κίγκαηα 

δσνηξνθψλ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξε απψιεηα ησδίνπ επεηδή ε 
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παξνπζία ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ αθφξεζησλ ιηπψλ ζπληειεί ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ησδίνπ. 

Δπίζεο, ζηα κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηηο 

βηνκεραλίεο δσνηξνθψλ ε απψιεηα ησδίνπ κέζσ νμείδσζεο ηνπ 

ησδηνχρνπ θαιίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο  ελψζεηο ζηδήξνπ, καγγαλίνπ 

θαη ραιθνχ πνπ βξίζθνληαη ζην κίγκα. Οη αληηδξάζεηο απηέο ιακβάλνπλ 

ρψξα φηαλ ππάξρεη πγξαζία θαη επηηαρχλνληαη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

θσηφο. Σν ησδησκέλν κίγκα αλφξγαλσλ νπζηψλ ράλεη, θαηά ηελ 

απνζήθεπζε θάησ απφ  ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο, 9 έσο 20% ηνπ ησδίνπ 

ηνπ κέζα ζε 4 κήλεο. 

Ζ πξναλαθεξζείζα απψιεηα ησδίνπ είλαη αμηφινγεο πξαθηηθήο 

ζεκαζίαο θαη γη απηφ ε πξνζνρή ζηξάθεθε ζε κεζφδνπο ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ ησδίνπ ζην ησδησκέλν αιάηη θαη ηα κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ. Μηα 

απιή κέζνδνο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ησδίνπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ζηεαηηθνχ αζβεζηίνπ σο επελδπηηθνχ παξάγνληνο γχξσ απφ ηνπο 

κηθξνχο θφθθνπο ηνπ ησδηνχρνπ θαιίνπ. Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλάκημε 92 κεξψλ ιεπηψο δηακεξηζκέλνπ ησδηνχρνπ θαιίνπ κε 8 κέξε 

ζηεαηηθνχ αζβεζηίνπ ζε κνξθή ιεπηήο ζθφλεο. Σν πξντφλ πνπ πξνθχπηεη 

είλαη κηα ζηαζεξά ειεχζεξε ξένπζα ζθφλε, επηζηξσκέλε κε ζηεαηηθφ 

αζβέζηην θαη ηδηαίηεξα αδηάιπηε ζην λεξφ. Σν ζηεαηηθφ αζβέζηην είλαη 

κε δειεηεξηψδεο ζάπσλ, πνπ κπνξεί λα πξνζιεθζεί ζε ινγηθή πνζφηεηα 

κε πιήξε αζθάιεηα απφ θπζηνινγηθή άπνςε, ην νπνίν 

γαιαθηνκαηνπνηείηαη γξήγνξα κε ηελ παξνπζία ρνιήο. Με ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηαζεξνπνηεζέληνο ησδηνχρνπ 

θαιίνπ ζην ησδησκέλν αιάηη θαη ηα κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ ε 

απψιεηα ησδίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1% γηα δηάζηεκα  2 έσο 4 κελψλ. 

 

8.9. Αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ θαη ηνπ αλζξψπνπ ζε ηψδην 
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Οη αλάγθεο ζε ηψδην ησλ αγξνηηθψλ δψσλ αλά ρηιηφγξακκν ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ηνπο αλέξρνληαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 0,1mg ησδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ, ζε 0,2mg ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ρνίξσλ θαη ζε 0,35mg ζηελ πεξίπησζε ησλ νξληζίσλ. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ αλζξψπνπ ε αλαγθαία πνζφηεηα ησδίνπ ζηελ δίαηηά ηνπ αλέξρεηαη ζε 

160 mg εκεξεζίσο θαη ζεσξείηαη  ζθφπηκν ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ λα απμεζεί ζε 200mg εκεξεζίσο. Δάλ 

ππνινγηζζνχλ σο κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ηα 6 gr 

ησδησκέλνπ αιαηηνχ (0,0076% ησδίνπ ή 0,01% ΗΚ) ηφηε πξνζιακβάλεηαη 

απφ απηφλ εκεξεζίσο κφλν απφ ην ησδησκέλν καγεηξηθφ αιάηη 

ππεξδηπιάζηα απφ ηελ αλαγθαία πνζφηεηα ησδίνπ. 

Ζ ελζσκάησζε ησδίνπ α) ζην καγεηξηθφ αιάηη θαη β) ηα ζπκπαγή 

ηεκάρηα αιαηηνχ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο ιείμε απφ ηα  δψα αιιά θαη γ) 

ζηα κίγκαηα αλφξγαλσλ νπζηψλ δελ έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη 

απαξαίηεηε ή επσθειήο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ή θάησ απφ 

νπνηαδήπνηε ζπλζήθεο, εθηφο βέβαηα απφ εθείλεο ζηηο νπνίεο έρεη 

απνδεηρζεί σο πθηζηάκελε αλεπάξθεηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ιφγσ 

αλεπάξθεηαο ησδίνπ ή επηδξάζεσο ησλ βξνγρνθεινγφλσλ νπζηψλ. 

Γειαδή, ε επηπξφζζεηε δηαηξνθή ησδίνπ είλαη αλαγθαία κφλν γηα 

δψα φπνπ εθηξέθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηπηψζεηο 

βξνγρνθήιεο. 

ε πεξηνρέο αλεπαξθνχο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηψδην ε ελζσκάησζε 

0,01% ησδηνχρνπ θαιίνπ ζην καγεηξηθφ αιάηη ζεσξείηαη φηη επαξθεί γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ ζε ηψδην κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ 

ησδησκέλνπ αιαηηνχ: ζηελ πεξίπησζε ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ ζε 

πνζνζηφ 1% ηνπ κίγκαηνο ησλ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ ηνπο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ρνίξσλ ζε πνζνζηφ 0,5% ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. Όηαλ 

φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάια πνπ ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ 
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βξνγρνθεινγφλεο νπζίεο, ην επίπεδν ηνπ ησδίνπ ζην ζηηεξέζην ησλ δψσλ 

πξέπεη λα απμεζεί. 

 

8.10. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ ηξνθψλ ζε ηψδην 

Κακία απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηξνθέο, δελ είλαη πινχζηα πεγή 

ησδίνπ,  κε εμαίξεζε ηηο ηξνθέο ζαιάζζηαο  πξνέιεπζεο. Ζ εδψδηκε 

ζάξθα ησλ λσπψλ ςαξηψλ ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηέρεη αλά ρηιηφγξακκν 300 σο 3000mg ησδίνπ έλαληη αληίζηνηρεο 

πεξηεθηηθφηεηαο 20 έσο 40mg ησδίνπ ησλ ςαξηψλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ. Σα 

ηρζπέιαηα  πνπ πξνέξρνληαη απφ ζαιαζζηλά ςάξηα φπσο π.ρ ην 

κνπξνπλέιαην, κπνξεί λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ηψδην ζε ζχγθξηζε κε ηα ςάξηα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη. Σα επίπεδα 

ησδίνπ ζηα θνηλά θπηά ησλ βνζθψλ ζπλήζσο θπκαίλνληαη κεηαμχ 300 

έσο 1500κg αλά ρηιηφγξακκν Ξ.Ο. Οη ρνλδξνεηδείο ηξνθέο γεληθψο 

(ρφξηα θαη άρπξα) πεξηέρνπλ 300-500κg αλά ρηιηφγξακκν Ξ.Ο. θαη είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηψδην ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

θαξπνχο ησλ ζηηεξψλ (40-90κg αλά ρηιηφγξακκν.). Καη ηνπο πιαθνχληεο 

ειαηνχρσλ θαξπψλ (100-200 κg αλά ρηιηφγξακκν.). Σν ηρζπάιεπξν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ζαιαζζηλά ςάξηα είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα πεγή ησδίνπ 

(800 έσο 8000κg αλά ρηιηφγξακκν Ξ.Ο.). Δπίζεο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ηψδην ησλ ζαιάζζησλ θπηψλ είλαη δπλαηφ λα αλέξρεηαη απφ 0,4 ζε 0,6% 

επί ηεο μεξάο νπζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπθάιεπξν ζηελ δηαηξνθή 

γαιαθηνπαξαγσγηθψλ  αγειάδσλ ή σνπαξαγσγψλ νξλίζσλ 

επηηπγράλνληαη κεγάιεο απμήζεηο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη 

ησλ απγψλ ζε ηψδην. Σν επίπεδν ηνπ ησδίνπ ζην γάια επεξεάδεηαη πνιχ 

απφ ηελ πξνζιακβαλφκελε πνζφηεηα ησδίνπ. Βξέζεθε φηη θαηά ηελ 

εκεξήζηα πξφζιεςε απφ θάζε αγειάδα 1,6mg ησδίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ηψδην ηνπ γάιαθηνο ήηαλ 28±6 κg αλά ιίηξν, ελψ θαηά ηελ πξφζιεςε 
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12,7mg ή 20mg ησδίνπ απηή αλήξρεην ζε 78±18κg ή 267±55κg αλά 

ιίηξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Μαγγάλην ( Manganese, Mn) 

 

9.1. Γηαλνκή ηνπ καγγαλίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Σν καγγάλην απαληά ζε ίρλε ζε φινπο ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Ζ 

κεγαιχηεξε φκσο ζπγθέληξσζε καγγαλίνπ βξίζθεηαη ζην ήπαξ, ηα νζηά, 

ηνπο λεθξνχο, ην πάγθξεαο, ην δέξκα θαη ηελ ππφθπζε. Παξφιν πνπ 

βξίζθεηαη ζε ίρλε ζην δσηθφ ζψκα ην καγγάλην επηηειεί δηάθνξεο 

νπζηψδεηο ιεηηνπξγίεο θαη γη’ απηφ είλαη κεγάιεο πξαθηηθήο ζεκαζίαο ε 

επαξθήο παξνπζία ηνπ ζην ζηηεξέζην ησλ αγξνηηθψλ δψσλ.  

 

9.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ καγγαλίνπ 
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Ζ πξψηε ζαθήο έλδεημε φηη ην καγγάλην είλαη απαξαίηεηε 

αλφξγαλε νπζία ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ επηηεχρζεθε ην 1931. Σφηε δπν 

νκάδεο επηζηεκφλσλ πνπ εξγάδνληαλ αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε 

αλαθνίλσζαλ φηη ην καγγάλην είλαη απαξαίηεην ζηνπο κπο θαη ηνπο 

επίκπεο γηα ηελ αλάπηπμή θαη ηε γνληκφηεηά ηνπο. 

Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην καγγάλην είλαη απαξαίηεην 

θαη ζε άιια είδε δψσλ. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο πξνθιήζεθαλ 

πεηξακαηηθψο ζε θνπλέιηα, ηλδηθά ρνηξίδηα, ρνίξνπο, νξληζνεηδή,  βννεηδή 

θαη  πξφβαηα. Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα φηη ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο 

πξνθαινχληαη ζηνπο ρνίξνπο θαη ηα νξληζνεηδή θαη θάησ απφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο  δηαηξνθήο, θαηά ηελ ρνξήγεζή ζηα είδε απηά  

ησλ ζηηεξεζίσλ πνπ πεξηείραλ ζπλεζηζκέλεο ηξνθέο, φπσο π.ρ. κεγάιε 

αλαινγία αξαβνζίηνπ.  

Σν καγγάλην αλαγλσξίδεηαη σο απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία  γηα α) 

ηνλ θαλνληθφ ζρεκαηηζκφ ησλ νζηψλ, β) ηελ αλάπηπμε θαη  ιεηηνπξγία 

ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γ) γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε  

νιφθιεξνπ ηνπ δψνπ.  

 

9.2.1. Φπζηνινγηθφο ξφινο ηνπ καγγαλίνπ 

Οη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ηνπ καγγαλίνπ ζην δσηθφ ζψκα 

απνδίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ην καγγάλην δξα σο ελεξγνπνηφο νπζία 

δηαθφξσλ ελδχκσλ, φπσο π. ρ ηεο θσζθαηάζεο ησλ νζηψλ θαζψο θαη 

ησλ ελδχκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ. Μεγάιν κέξνο ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ καγγαλίνπ απνδίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε απφ απηφ 

ησλ εηδηθψλ ελδπκηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε. Δπίζεο ην καγγάλην ζπκκεηέρεη ζηελ δνκή 

νξηζκέλσλ ελδχκσλ, φπσο π. ρ ηεο αξγηλάζεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ακκσλίαο ζε νπξία. 
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9.3. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο καγγαλίνπ 

ε φια ηα είδε δψσλ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο 

καγγαλίνπ είλαη παξφκνηα δειαδή: α) κεησκέλε αλάπηπμε, β) 

ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο, γ) θαηαζηνιή ή δηαηαξαρή ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δ) θηλεηηθή αηαμία ησλ 

λενγέλλεησλ. Ζ πξαγκαηηθή φκσο εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ 

πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

αλάπηπμεο ηεο αλεπάξθεηαο, ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηνπ δψνπ θαη ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

Ζ θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ, νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη ζηα δψα πνπ ππνθέξνπλ απφ αλεπάξθεηα καγγαλίνπ, 

πνηθίιινπλ απφ κηα ήπηα θαη γεληθεπκέλε νζηενπφξσζε, ρσξίο εκθαλή 

θιηληθά ζπκπηψκαηα, κέρξη πξνθιήζεσο αλαπεξηθψλ δπζκνξθηψλ 

ηδηαίηεξα ζηα καθξά νζηά. Έρνπλ παξαηεξεζεί  αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ 

δψνπ, νη παξαθάησ δπζκνξθίεο.  

1) ηα θνπλέιηα ηα πξφζζηα άθξα θαζίζηαληαη θπξηά κε ηα 

βξαρηφληα νζηά βξαρχηεξα ηνπ θαλνληθνχ θαη κηθξφηεξεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηέθξα.  

2) Οη ρνίξνη αλαπηχζζνπλ δηνγθσκέλεο αξζξψζεηο, θπξηά θαη 

βξαρέα άθξα θαη παξνπζηάδνπλ ρσιφηεηα. ε έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξήζεθαλ θπξηά άθξα, ην ζηηεξέζην ήηαλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν. Πξνθαλψο ε πεξίζζεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

παξεκβαίλεη ζηελ απνξξφθεζε ηνπ καγγαλίνπ κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ησλ ελψζεσλ πνπ ην δεζκεχνπλ.  
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Δηθφλα 20. Μείσζε ηεο αλάπηπμεο ιφγσ έιιεηςεο Μαγγαλίνπ 

 Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

 

 

Δηθφλα 21. Κπξηά άθξα ιφγσ έιιεηςεο Μαγγαλίνπ  

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B/ 

 

 

3) Σα βννεηδή αλαπηχζζνπλ δπζκνξθίεο ησλ άθξσλ. 

4) Σα πξφβαηα παξνπζηάδνπλ πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο θαη κηθξή 

ηθαλφηεηα γηα κεηαθίλεζε θαη ηζνξξνπία.  
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5) Οη αίγεο αλαπηχζζνπλ εμνγθψζεηο ζηηο ηαξζηθέο αξζξψζεηο θαη 

θηλεηηθή αηαμία.  

6) ηα αλαπηπζζφκελα νξληζνεηδή πξνθαιείηαη ε ηξνθηθή λφζνο 

γλσζηή σο πήξσζε, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο κεηαηφπηζε ηνπ 

ηέλνληνο, ( slipped tendon), ελψ ζηα αλαπηπζζφκελα έκβξπα ησλ σψλ 

ησλ νξλίζσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε καγγαλίνπ πξνθαιείηαη 

ηξνθηθή ρνλδξνδπζηξνθία. 

 

 

 

 

 

9.3.1. Πήξσζε 

Ζ πήξσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηφγθσζε θαη δπζκνξθία ηεο 

θλεκνκεηαηαξζηθήο άξζξσζεο, ζπζηξνθή θαη θάκςε ηνπ νζηνχ ηεο 

θλήκεο θαη ηνπ ηαξζνκεηαηάξζηνπ νζηνχ, αχμεζε ζε πάρνο θαη 

βξάρπλζε ησλ καθξψλ νζηψλ, θαζψο θαη κεηαηφπηζε ηνπ 

θαινχκελνπ αρίιιεηνπ ηέλνληνο πνπ βξίζθεηαη ζην γαζηξνθλήκην κπ 

απφ ηνπο θνλδχινπο ηνπ. Απηά έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεηαηφπηζε 

ηνπ κπ απφ ηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε. Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηα νξλίζηα δείρλνπλ απξνζπκία γηα 

κεηαθίλεζε, πνιιέο θνξέο θαηαθιίλνπλ, βαδίδνπλ ζηεξηδφκελα ζηνπο 

κεηαηάξζηνπο θαη ζε ιίγν δηάζηεκα πεζαίλνπλ. Γηαπηζηψζεθε φηη 

πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηεο πήξσζεο ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο 

δξαζηηθφηεηαο ηεο θσζθαηάζεο ησλ νζηψλ θαη ηνπ αίκαηνο. Ζ 

ζνβαξφηεηα ηεο δπζκνξθίαο  ηεο θλεκνκεηαηαξζηθήο άξζξσζεο 

επηδεηλψλεηαη απφ ην ζπλερέο απμαλφκελν βάξνο ζηα άθξα. πλήζσο 

κφλν ην έλα άθξν πξνζβάιιεηαη αιιά  πνιιέο θνξέο παξακνξθψλνληαη 

θαη ηα δπν. Χζηφζν, ε αλεπάξθεηα καγγαλίνπ δελ είλαη ν κφλνο 
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παξάγνληαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πξφθιεζε ηεο πήξσζεο, αθνχ έρεη 

παξαηεξεζεί ελδείμεηο φηη ε ρνιίλε θαη ε βηνηίλε, επηπιένλ ηνπ 

καγγαλίνπ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο πήξσζεο ζηα 

νξληζνεηδή.  

     

                     

Δηθφλα 22. Πήξσζε ιφγσ έιιεηςεο Μαγγαλίνπ, 

 Πηγή: Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

 

9.3.2. Σξνθηθή ρνλδξνδπζηξνθία 

Καηά ηελ ηξνθηθή ρνλδξνδπζηξνθία νη λενεθθνιαθζέληεο 

λενζζνί είλαη α) εμνηδεκέλνη θαη παξακνξθσκέλνη, β) ν ζθειεηφο ηνπο 

είλαη ειαηησκαηηθφο θαη εχζξαπζηνο θαη ηδίσο παξνπζηάδνπλ γ) 

βξάρπλζε θαη αχμεζε ζε πάρνο ησλ άθξσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ, δ) 

ςηηηαθνεηδέο ξάκθνο, ε) βξάρπλζε ηεο θάησ γλάζνπ, ζη) ζθαηξνεηδή 

θεθαιή, ιφγσ πξφζζηαο εμνγθψζεσο ηνπ θξαλίνπ, δ) ζχζπαζε ηεο 

θεθαιήο πξνο ηα πίζσ, ε) πξνεμνρή ηνπ ππνγαζηξίνπ, ε νπνία νθείιεηαη 

ζε ζρεηηθά κεγάιε πνζφηεηα ιεθίζνπ πνπ δελ αθνκνηψζεθε, ζ) 

επηβξάδπλζε πηεξνθπΐαο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη η) πςειή 

ζλεζηκφηεηα.  
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Δηθφλα 23. Σξνθηθή δπζηξνθία ιφγσ έιιεηςεο Μαγγαλίνπ,  

Πηγή: Ensminger, Feeds and Nutrition (Courtesy, University) 

 

 

9.4. Δπηπηψζεηο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ δψσλ απφ ηελ 

έιιεηςε καγγαλίνπ 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ δψσλ είλαη 

ηδηαηηέξσο επαίζζεηε ζηελ έιιεηςε καγγαλίνπ. Έρνπλ παξαηεξεζεί, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δψνπ, νη αθφινπζεο αλαπαξαγσγηθέο αλσκαιίεο:  

1) ηελ φξληζα κεηψλεηαη ε σνπαξαγσγή θαη ειαηηψλεηαη ε 

εθθνιαπηηθφηεηα ησλ απγψλ, ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ πνζνηήησλ 

καγγαλίνπ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ην απγφ πνπ βξίζθεηαη ζην κεηξηθφ 

ζψκα ζην αλαπηπζζφκελν έκβξπν. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ρνξήγεζε 

ζηηεξεζίνπ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε καγγάλην ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

φξληζεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο σνηνθίαο ηνπο, ζπληειεί ζηελ ειάηησζε ηνπ 

πάρνπο θαη ηεο ζηεξεφηεηαο ηνπ θειχθνπο ησλ απγψλ. Όηαλ φκσο ην 

ζηηεξέζην απηφ ρνξεγείηαη ζηηο ίδηεο φξληζεο κεηά ηελ έλαξμε  ηεο 

σνηνθίαο ηνπο, θακία επίδξαζε δελ παξαηεξείηαη ζην πάρνο θαη ζηελ 

ζηεξεφηεηα ηνπ θειχθνπο ησλ απγψλ ηνπο.  
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2) ηηο αλεπηπγκέλεο ρνίξνπο ε αλεπάξθεηα καγγαλίνπ πξνθαιεί 

θαηαζηνιή ηνπ νίζηξνπ ή αθαλφληζηε εκθάληζή ηνπ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ γελλσκέλσλ ρνηξηδίσλ, ιφγσ ζαλάηνπ ησλ εκβξχσλ θαη 

απνξξφθεζήο ηνπο, γέλλεζε αζζεληθψλ ρνηξηδίσλ, κηθξή αλάπηπμε 

καζηψλ θαη ζρεδφλ πιήξε έιιεηςε γαιαθηνπαξαγσγήο. Οη 

αλαπηπζζφκελνη ρνίξνη πνπ ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε καγγαλίνπ, 

παξνπζηάδνπλ επηπιένλ ησλ παξαπάλσ ζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ, 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο θαη ηδίσο ηνπ 

ξαρηαίνπ.  

3) ηηο αγειάδεο θαη ηηο αίγεο πνπ ππνθέξνπλ απφ αλεπάξθεηα 

καγγαλίνπ εκθαλίδεηαη θαζπζηέξεζε νίζηξνπ, κηθξή γνληκφηεηα, ζπρλέο 

απνβνιέο θαη ηάζε λα γελλνχλ αζζεληθνχο κφζρνπο. 

Δπηπιένλ θχξην ζχκπησκα αλεπάξθεηαο καγγαλίνπ, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ φζν θαη κε ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία, είλαη ε θηλεηηθή αηαμία θαη ε πςειή 

ζλεζηκφηεηα ησλ λενγέλλεησλ. Πεξηπηψζεηο θηλεηηθήο αηαμίαο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ θαη απψιεηα 

ηζνξξνπίαο ησλ επηδψλησλ απνγφλσλ ησλ δψσλ πνπ δηαηξέθνληαη απφ  

κεηέξεο νη νπνίεο ηνπο θαη πάζρνπλ απφ έιιεηςε καγγαλίνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ζηνπο επίκπεο, ηα νξλίζηα θαη ηα 

ρνηξίδηα. 

Οη αλάγθεο ζε καγγάλην πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή έρνπλ θαζνξηζηεί αθξηβέζηεξα γηα ηα νξληζνεηδή παξά γηα 

ηα άιια είδε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. Καηά ην N.R.C. νη αλάγθεο γηα ηνπο 

λενζζνχο αλέξρνληαη ζε 55mg καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ 

ελψ νη αλάγθεο γηα ηηο φξληζεο αλαπαξαγσγήο ζε 33mg καγγαλίνπ αλά 

ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ. Οη ζπληζηψκελεο πνζφηεηεο καγγαλίνπ ηέζεθαλ 

ζε αξθεηά πςειά επίπεδα γηα παξνρή πεξηζσξίνπ αζθαιείαο θαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζηηεξέζην είλαη 
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πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην θαη θψζθνξν. Οη αλάγθεο θαη ησλ 

ηλδνξλίζσλ γηα ηελ άξηζηε αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απφδνζε 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πςειφηεξεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ βξέζεθε φηη ζε 

ζπλεζηζκέλα ζηηεξέζηα ηλδνξλίζσλ, πνπ πεξηέρνπλ 3,22% αζβέζηην θαη 

0,78% θψζθνξν, πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζπκπιήξσκα καγγαλίνπ πνπ λα 

παξέρεη ζην ζηηεξέζην 54-108 mg καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν. 

 

9.5. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε Μαγγάλην 

ηελ πεξίπησζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρνίξσλ θαζνξίζηεθε απφ ην 

N.R.C. σο αλαγθαίν ην επίπεδν ησλ 20mg καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν 

ζηηεξεζίνπ. Δμάιινπ, θαηά ην N.R.C. ην δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθφ 

φθεινο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε γαιαθηνπαξαγσγή ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρνίξσλ απφ ηελ πξνζζήθε καγγαλίνπ ζε ζηηεξέζην ην 

νπνίν ήδε πεξηέρεη 12mg καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν. 

Οη ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ βννεηδψλ ζε καγγάλην θπκαίλνηαη 

κεηαμχ 16-25mg αλά ρηιηφγξακκν μεξνχ ζηηεξεζίνπ, αλ θαη απηφ 

ζηεξίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλα πεηξακαηηθά  δεδνκέλα. Πηζαλψο θαη νη 

αλάγθεο ησλ πξνβάησλ εκπίπηνπλ εληφο απηψλ ησλ νξίσλ. ε ζρεηηθή 

έξεπλα κε αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο, βξέζεθε φηη πνζφηεηα 20mg 

καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν, μεξνχ ζηηεξεζίνπ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν, θαη παξέρεη πεξηζψξην αζθαιείαο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο.  

Αλεπάξθεηα καγγαλίνπ είλαη απίζαλν λα παξαηεξεζεί ζε 

κεξπθαζηηθά δψα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη θάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο, 

αλ θαη ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε λεαξά βννεηδή πνπ 

έβνζθαλ ζε νξηζκέλεο βνζθέο ζε ακκψδε θαη ηπξθψδε εδάθε ζηελ 

Οιιαλδία. Σν ρφξην βνζθήο ησλ πεξηνρψλ απηψλ έρεη θαλνληθή 

πεξηεθηηθφηεηα καγγαλίνπ (44 έσο 199mg αλά ρηιηφγξακκν επί ηεο μεξήο 

βάζεσο), νπφηε ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο  θαη νη δπζκνξθίεο ησλ 
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άθξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα λεαξφηεξα βννεηδή θαζψο θαη ε κηθξή 

γνληκφηεηα ησλ αγειάδσλ κπνξεί λα πξνιεθζνχλ ή λα εμνπδεηεξσζνχλ 

κε ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο καγγαλίνπ. Απηφ δείρλεη φηη ε 

αλεπάξθεηα καγγαλίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα δψα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

είλαη δεπηεξνγελνχο πξνέιεπζεο θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία κε 

αλαγλσξηζζέλησλ αθφκε παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ καγγαλίνπ ή ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

απφ ηα δψα. Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο ησλ 

κεξπθαζηηθψλ δψσλ δελ αληηκεησπίδεηαη αλεπάξθεηα καγγαλίνπ, δηφηη νη 

πεξηζζφηεξεο ρνλδξνεηδείο ηξνθέο πεξηέρνπλ απφ 40 έσο 140mg ή θαη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν. Δλψ, νη 

ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηα 

ζηηεξέζηά ηνπο, κε εμαίξεζε ηνλ αξαβφζηην, πεξηέρνπλ απφ 15 έσο 45mg 

καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν. 

Δπίζεο αλεπάξθεηα καγγαλίνπ δελ είλαη πηζαλφλ λα ζπλαληήζνπκε 

ζε λεαξά αλαπηπζζφκελα ρνηξίδηα, ηα νπνία δηαηξέθνληαη κε θαλνληθά  

ζηηεξέζηα ρσξίο ζπκπιήξσκα καγγαλίνπ, αθφκε θαη φηαλ απηά  

πεξηέρνπλ κεγάιε αλαινγία αξαβνζίηνπ. 

Ζ αλεπάξθεηα καγγαλίνπ, σο πξαθηηθφ πξφβιεκα ζηε δηαηξνθή 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, νπζηαζηηθά πεξηνξίδεηαη ζηα νξληζνεηδή. Απηή 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ζε καγγάλην ησλ 

πηελψλ είλαη πνιχ πςειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ζειαζηηθψλ. Ζ αλεπάξθεηα καγγαλίνπ ζηα νξληζνεηδή είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηαζηεί θαηά ηελ ρνξήγεζε θαλνληθψλ ζηηεξεζίσλ, ζηα νπνία  

ππάξρεη κεγάιε αλαινγία αξαβνζίηνπ ή ελδερνκέλσο θξηζαξηνχ ή 

ζφξγνπ, ή φηαλ απηά πεξηιακβάλνπλ ππεξβνιηθά πνζά αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ, ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ καγγαλίνπ. Οη 

πξναλαθεξζέληεο θαξπνί ζηηεξψλ έρνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα καγγαλίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζίην θαη ηελ βξψκε: ν 
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αξαβφζηηνο 5 mg, ην θξηζάξη 14 mg, ν ζίηνο 31 mg ε βξψκα 36 mg αλά 

ρηιηφγξακκν. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αξαβφζηηνπ ζε καγγάλην είλαη 

θαλνληθά ηφζν ρακειή, ψζηε λα είλαη αλαπφθεπθηε ε αλεπάξθεηα 

καγγαλίνπ ζε φξληζεο θαη σνηφθεο νξλίζηα ησλ νπνίσλ ην ζηηεξέζην έρεη 

κεγάιε αλαινγία αξαβνζίηνπ, κε ε ρσξίο πεξίζζεηα αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ, εθηφο εάλ πξνζηεζεί ζε απηφ ζπκπιήξσκα καγγαλίνπ ή 

πεξηιακβάλνλ ζε απηφ ηα πινχζηα ζε καγγάλην ππνπξντφληα 

αιεπξφκπισλ θαη νξπδφκπισλ, φπσο πίηπξα ζίηνπ (115mg/kg), 

θηελάιεπξα ζίηνπ (120mg/kg). Αιιά νχηε νη ζπλήζεηο θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο πνπ είλαη φπσο ν ζνγηνπιαθνχληαο 

θαη ν βακβαθνπιαθνχληαο, νχηε νη δσηθήο πξνέιεπζεο ηξνθέο, φπσο ην 

ηρζπάιεπξν, ή ε ζθφλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο, φηαλ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζηηεξέζην νξληζνεηδψλ πνπ πεξηέρεη θαλνληθή 

αλαινγία αξαβνζίηνπ, παξέρνπλ ζε απηφ επαξθέο επηπιένλ καγγάλην γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο αλεπάξθεηαο καγγαλίνπ. Αληίζεηα, είλαη απίζαλν λα 

παξνπζηαζηεί αλεπάξθεηα καγγαλίνπ ζε νξληζνεηδή πνπ θαηαλαιψλνπλ 

ζηηεξέζηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζην ζηηάξη ή ηε βξψκε σο θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο, εθηφο αλ απηά πεξηιακβάλνπλ ζπκπιεξψκαηα αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ ζε πνζά πνιχ κεγαιχηεξα απφ ηηο θαλνληθέο αλάγθεο ζηα 

ζηνηρεία απηά. 

 Δπνκέλσο, ηα νξληζνεηδή είλαη ηα κφλα αγξνηηθά δψα ζηα νπνία 

αληηκεησπίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή αλεπάξθεηα καγγαλίνπ 

θαη γηα απηφ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ε πξνζζήθε ζην ζηηεξέζην 

ζπκπιεξψκαηνο καγγαλίνπ πξνιεπηηθά πξνο απνθπγή ελδερφκελεο 

έιιεηςεο. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα πεξηιεθζεί ζην ζηηεξέζην 

πνζφηεηα καγγαλίνπ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο αλάγθεο, ρσξίο 

δπζκελείο επηδξάζεηο. Τπάξρεη, δειαδή, επξχ πεξηζψξην αζθάιεηαο 

κεηαμχ ησλ ηνμηθψλ επηπέδσλ καγγαλίνπ θαη ησλ θαλνληθψλ αλαγθψλ 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ νξλίζσλ έρεη 
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ρνξεγεζεί πνζφηεηα  1000 mg καγγαλίνπ αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ 

ρσξίο λα πξνθχςνπλ ελδείμεηο ηνμηθφηεηαο. 
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10. Φεπδάξγπξνο ( Zinc, Zn) 

 

10.1. Γηαλνκή ηνπ ςεπδαξγχξνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Ο ςεπδάξγπξνο απαληά ζε ίρλε ζε φινπο ηνπο ηζηνχο ηνπ δσηθνχ 

ζψκαηνο, παξνπζηάδνληαο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηνπο 

επηδεξκηθνχο ηζηνχο (δέξκα, ηξίρεο, καιιί), ηα νζηά, ην ήπαξ, ην 

πάγθξεαο, ηνπο κχο, ην αίκα, ηνπο φξρεηο, ηνλ πξνζηάηε θαη δηάθνξα 

άιια φξγαλα. Δπίζεο ν ςεπδάξγπξνο απαληά ζην γάια ζε ζρεηηθά πςειή 

αλαινγία (3-5 mg αλά ιίηξν), ζην δε πξσηφγαια ζε ηξηπιάζηα έσο 

πεληαπιάζηα πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ην θαλνληθφ γάια. 

 

10.2. Λεηηνπξγίεο ηνπ ςεπδαξγχξνπ  

Ζ πξψηε αλακθηζβήηεηε έλδεημε φηη ν ςεπδάξγπξνο είλαη 

απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία ζηε δηαηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ πξνήιζε 

απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ Todd θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1934) κε επίκπεο 

θαη κχο πνπ απέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δψσλ απηψλ θαη ηελ πγεία ηνπ δέξκαηφο ηνπο. Σελ αξρηθή 

απηή δηαπίζησζε αθνινχζεζαλ πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο 

πξνθιήζεθαλ ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ςεπδαξγχξνπ ζε ρνίξνπο, 

φξληζεο, ακλνχο θαη κφζρνπο. Σα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ζε φια ηα 

παξαπάλσ είδε πεξηιακβάλνπλ : α) ζνβαξή επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο  

β) έληνλεο νξγαληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ θαη γ) δηαηαξαρέο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ νζηψλ, 

ηδηαίηεξα ζηα νξληζνεηδή, θαη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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10.3. Δηδηθφο βηνρεκηθφο ξφινο ηνπ ςεπδαξγχξνπ 

Ζ πξψηε έλδεημε γηα ηνλ εηδηθφ βηνρεκηθφ ξφιν ηνπ ςεπδαξγχξνπ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δσηθνχ ζψκαηνο πξνήιζε απφ ηνπο Keilin θαη Mann 

(1939), νη νπνίνη απέδεημαλ φηη ην αλαπλεπζηηθφ έλδπκν αλζξαθηθή 

αλπδξάζε, ην νπνίν απαληά ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ζε άιια κέξε 

ηνπ ζψκαηνο θαη ην νπνίν παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ κεηαθνξά θαη 

απνβνιή ηνπ CO2 απφ ηνπο πλεχκνλεο πεξηέρεη 0,33 % ςεπδάξγπξνπ. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε αλζξαθηθή αλπδξάζε, ηφζν ζηα ηξηρνεηδή αγγεία 

ησλ δηαθφξσλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο, φζν  θαη ησλ πλεπκφλσλ θαηαιχεη 

ακθίδξνκα ηελ παξαθάησ αληίδξαζε: 

             

         CO2 + H2O                H2CO3 

 

Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ν ςεπδάξγπξνο ζπκκεηέρεη 

ζηελ δνκή ηνπ κνξίνπ θαη πνιιψλ άιισλ ελδχκσλ, φπσο ηεο 

παγθξεαηηθήο θαξβνμππεπηηδάζεο, ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο, ηεο 

κειηθήο δευδξνγελάζεο, ηεο γαιαθηηθήο δευδξνγελάζεο, ηεο 

γινπηακηληθήο δευδξνγελάζεο θ.ά. Αθφκε έρεη βξεζεί φηη ν 

ςεπδάξγπξνο δξα σο ελεξγνπνηφο νπζία δηαθφξσλ ελδχκσλ, ηα νπνία 

φκσο ζηεξνχληαη εμεηδίθεπζεο, θαζφζνλ ελεξγνπνηνχληαη θαη απφ 

ηφληα άιισλ αλφξγαλσλ νπζηψλ. Αλάκεζα ζηα έλδπκα πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ ςεπδάξγπξν είλαη : ε αξγηλάζε, ε ιεθηζηλάζε, 

ε ελνιάζε, δηάθνξεο πεπηηδάζεο θ.ά. Σα επξήκαηα απηά απνδεηθλχνπλ 

φηη ν ςεπδάξγπξνο ζπκκεηέρεη ζε επξχ πεδίν θπηηαξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηδηαίηεξα ζηε ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη ην κεηαβνιηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ. Δμάιινπ ε παξνπζία ηνπ ςεπδαξγχξνπ ζηνπο φξρεηο θαη 

ηνλ πξνζηάηε ζε ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο δείρλεη ηελ ζπνπδαηφηεηά 

ηνπ ζηελ σξίκαλζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 
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Δπίζεο έρεη βξεζεί φηη ν ςεπδάξγπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ δνκή 

νξηζκέλσλ πξσηετδψλ, λνπθιεηληθψλ νμέσλ θαη πνξθπξηλψλ. Κάπνηε ν 

ςεπδάξγπξνο ζεσξνχληαλ  φηη απνηεινχζε αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

κνξίνπ ηεο ηλζνπιίλεο. Έπεηηα φκσο απφ ηελ απφδεημε ηεο ζεηξάο ησλ 

δηαδνρηθψλ ακηλνμέσλ ζην κφξηφ ηεο (Sanger, 1959), έγηλε πξνθαλέο φηη 

ν ςεπδάξγπξνο δελ είλαη κέξνο ηνπ κνξίνπ ηεο ηλζνπιίλεο, αιιά 

απαηηείηαη γηα ηελ θαλνληθή έθθξηζή ηεο (Quarteman, 1966). Γελ ππάξρεη 

θακία απφδεημε γηα ηελ in vivo χπαξμε ζπκπιφθσλ ςεπδαξγχξνπ-

ηλζνπιίλεο, αλ θαη είλαη γλσζηφ φηη in vitro ν ςεπδάξγπξνο ζπλδπάδεηαη 

εχθνια κε ηε ηλζνπιίλε. 

 

10.4. πκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ςεπδαξγχξνπ  

1) ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο ε αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ 

πξνθαιεί δεξκαηίηηδα, γλσζηή σο παξαθεξάησζε (Tucker θαη Salmon, 

1955), ε νπνία εμσηεξηθά κνηάδεη κε πξνρσξεκέλε ςσξίαζε. Ζ 

παξαθεξάησζε ραξαθηεξίδεηαη θαηαξράο απφ εξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο, 

ε νπνία αθνινπζείηαη ε απφ ηελ εκθάληζε εμαλζεκάησλ θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ησλ σκνπιαηψλ, γχξσ απφ ηα κάηηα θαη ην ξχγρνο, θαζψο θαη ηα 

θαηψηεξα κέξε ηεο θνηιηάο θαη ησλ άθξσλ. Σα νπνία εμαλζήκαηα  απηά 

αξγφηεξα εκθαλίδνπλ ηελ φςε ζράξαο, ιφγσ θεξαηηλνπνίεζεο ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο. Απφ ηηο δεκηνπξγνχκελεο ξσγκέο 

ηνπ δέξκαηνο κεηαμχ ησλ αλαδηπιψζεσλ ησλ θεξαηηλνπνηεκέλσλ 

θπηηάξσλ δηαξξέεη πγξφ θαζηαλφκαπξνπ ρξψκαηνο, ην νπνίν είλαη κίγκα 

αδεληθψλ εθθξίζεσλ ηνπ δέξκαηνο, θφθθσλ ρψκαηνο θαη ιεπηψλ 

ηεκαρηδίσλ άιισλ αθαζαξζηψλ. Σελ παξαθεξάησζε ζπλνδεχνπλ ζνβαξή 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλα δψα ζηηο 

απμήζεηο  2-3 κελψλ θαη πνιχ κηθξή παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηξνθήο,  

ελψ πνιχ ζπρλά νη ρνίξνη εκθαλίδνπλ δηάξξνηα, εκεηφ θαη αλνξεμία. 
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ε ζρεηηθά πεηξάκαηα νη Tucker θαη Salmon (1955) απέδεημαλ φηη 

ηα ζπκπηψκαηα παξαθεξάησζεο πνπ νθείινληαη ζηελ αλεπάξθεηα 

ςεπδαξγχξνπ ζηνπο ρνίξνπο, επηδεηλψλνληαη απφ ηελ κεγαιχηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε αζβέζηην. Σα ζπκπηψκαηα απηά 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ή λα ζεξαπεπηνχλ κε ηελ πξνζζήθε ζην 

ζηηεξέζην ζπκπιεξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ. Απηφ δείρλεη ηελ χπαξμε 

ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ αζβεζηίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ θαη ηελ αλάγθε 

χπαξμεο ηζνδπγίνπ ζην ζηηεξέζην κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αλφξγαλσλ 

νπζηψλ.  

  

 

Δηθφλα 23. Παξαθεξάησζε ιφγσ έιιεηςεο Φεπδαξγχξνπ,           

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHEB 

 

 

                              

Δηθφλα 24. Παξαθεξάησζε ιφγσ έιιεηςεο Φεπδαξγχξνπ,  

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHEB 
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2) ηα νξλίζηα ε αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ α) 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, β) κείσζε ηεο παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο 

ηεο ηξνθήο, γ)  δεξκαηίηηδα βαξηάο κνξθήο, ηδίσο ζηα πφδηα. δ) 

βξάρπλζε θαη παξάιιειε αχμεζε ζε πάρνο ησλ καθξψλ νζηψλ ε) πνιχ 

θησρή αλάπηπμε ηνπ πηεξψκαηνο.  Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη θαηά ηελ 

αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ ζηηο φξληζεο αλαπαξαγσγήο πξνθαινχληαη α) 

κείσζε ηεο εθθνιαπηηθφηεηαο ησλ απγψλ θαη β) αλσκαιίεο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εκβξχσλ. Όπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ρνίξνπο, έηζη θαη ζηηο 

φξληζεο, βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ κεηψλνληαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πεξίζζεηα αζβεζηίνπ ζην ζηηεξέζην. 

3) ε κφζρνπο γαιαθηνπαξαγσγηθψλ θπιψλ πνπ δηαηξέθνληαλ κε 

ζηηεξέζηα πνιχ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν (3,6 mg αλά 

ρηιηφγξακκν) πξνθιήζεθε πεηξακαηηθά αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ. Σα 

ζπκπηψκαηα πεξηειάκβαλαλ: α) επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, β) 

θιεγκνλψδεο δέξκα γχξσ απφ ην ξχγρνο θαη ην ζηφκα, γ) δπζθακςία 

αξζξψζεσλ, δ) αισπεθία, ε) ξσγκέο ηνπ δέξκαηνο γχξσ απφ ηηο νπιέο 

θαζψο θαη ζη) παξαθεξαησηηθέο αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο, ηδίσο ζηα 

νπίζζηα άθξα, ηα απηηά θαη ην ιαηκφ (J.K. Miller θαη W.J. Miller,  

1960,1962).  

4) ηνπο ακλνχο πνπ δηαηξέθνληαη κε ζηηεξέζην πνιχ ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν (2,7 mg ςεπδαξγχξνπ αλά ρηιηφγξακκν) 

παξαηεξνχληαη : α) επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, β) κείσζε ηεο 

παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο, γ) απφπησζε ηνπ καιιηνχ, δ) 

αλνξεμία θαη δηαζηξνθή ηεο φξεμεο (θαηαλάισζε εξηνηξηρψλ), ε) 

δηφγθσζε ησλ αξζξψζεσλ, ζη) εξπζξφ ξπηηδσκέλν δέξκα θαη 

παξαθεξαησηηθέο αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο πάλσ απφ ηηο νπιέο θαη γχξσ 

απφ ηα κάηηα (Ott θαη ζπλεξγάηεο, 1964). χκθσλα κε ηνλ Ott θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1965) νη αλάγθεο ζε ςεπδάξγπξν ησλ πξνβάησλ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 18-33 mg αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ. 
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Παξαθεξαησηηθέο αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο θαη θαζπζηεξεκέλε 

αλάπηπμε παξαηεξήζεθαλ νκνίσο θαη ζε αίγεο, φηαλ απηέο δηαηξέθνληαλ 

κε ζηηεξέζην ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν (W.J. Miller θαη 

ζπλεξγάηεο, 1964). 

Αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ είλαη απίζαλν λα παξνπζηαζηεί ζε 

βφζθνληα κεξπθαζηηθά δψα, ιφγσ ησλ ζρεηηθά πςειψλ πνζνηήησλ 

ςεπδαξγχξνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην ρφξην ησλ θπζηθψλ βνζθψλ. Δπίζεο 

ηα ζηηεξέζηα ησλ κεξπθαζηηθψλ δψσλ ζπλήζσο ζεσξνχληαη φηη 

πεξηέρνπλ επαξθή πνζά ςεπδαξγχξνπ. 

 

10.5. Βηνδηαζεζηκφηεηα ςεπδαξγχξνπ ζε θπηηθήο θαη δσηθήο 

πξνέιεπζεο δσνηξνθέο  

Καηά ηελ δηαηξνθή ησλ ρνίξσλ θαη ησλ νξληζνεηδψλ, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ κφλν θπηηθέο 

ηξνθέο, είλαη δπλαηφ, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα παξνπζηαζζεί 

αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ. Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

είλαη νη εμήο : πςειά επίπεδα αζβεζηίνπ ζην ζηηεξέζην θαη παξνπζία 

θπηηθψλ ιεπθσκαηνχρσλ ηξνθψλ πινπζίσλ ζε θπηηθφ νμχ, φπσο  ν 

ζνγηνπιαθνχληαο, ν ζεζακνπιαθνχληαο, ν βακβαθνπιαθνχληαο ή ν 

αξαρηδνπιαθνχληαο. Σν θπηηθφ νμχ ζπλδέεηαη ρεκηθά κε ηνλ 

ςεπδάξγπξν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν ςεπδάξγπξνο απειεπζεξψλεηαη 

πνιχ δχζθνια θαη δελ απνξξνθάηαη, αλ θαη θαίλεηαη  φηη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο ζχκπινθεο απηήο ελψζεσο ζπκκεηέρεη θαη άιινο 

παξάγνληαο. Αληίζεηα νη δσηθέο ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο, φπσο είλαη ην 

ηρζπάιεπξν θαη ε ζθφλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο (θαδεΐλε), δελ 

πεξηέρνπλ θπηηθφ νμχ θαη εθνδηάδνπλ ζηαζεξά ηα δψα κε απηά 

πεξηζζφηεξν θαη πην απνξξνθήζηκν ςεπδάξγπξν. Πξάγκαηη ε 

πξνζζήθε θπηηθνχ νμένο ζε ζηηεξέζηα πνπ είραλ ζαλ πεγή ιεπθψκαηνο 

ηελ θαδεΐλε, βξέζεθε φηη κεηψλεη ηελ απνξξφθεζε θαη ζπγθξάηεζε 
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ςεπδαξγχξνπ. πλεπψο είλαη απίζαλν λα παξνπζηαζζεί αλεπάξθεηα 

ςεπδαξγχξνπ ζε ρνίξνπο θαη νξληζνεηδή, φηαλ ζε απηά ρνξεγνχληαη 

ζηηεξέζηα ζηα νπνία ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ιεπθψκαηνο πξνέξρεηαη 

απφ δσηθέο πεγέο, εθηφο εάλ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηηεξεζίσλ ζε 

αζβέζηην είλαη ππεξβνιηθά πςειή. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

πξφζιεςε κεγάιεο πνζφηεηαο αζβεζηίνπ παξεκπνδίδεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπάξθεηα 

ςεπδαξγχξνπ ζε ρνίξνπο θαη νξληζνεηδή, φηαλ απηά θαηαλαιψλνπλ 

ζηηεξέζηα κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην θαη θαλνληθά επίπεδα 

ςεπδαξγχξνπ. 

ηα πξναλαθεξζέληα πεηξάκαηα ησλ Tucker θαη Salmon (1955) ε 

αλάπηπμε θαη ε πγεία ησλ απνγαιαθηηζζέλησλ ρνηξηδίσλ ήηαλ ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, φηαλ απηά πξνζειάκβαλαλ ζηηεξέζηα 

απνηεινχκελα  θαηά βάζε απφ αξαβφζηην θαη ζνγηνπιαθνχληα ή 

αξαβφζηην θαη βακβαθνπιαθνχληα θαη πεξηείραλ ην κελ πξψην 34 mg 

ςεπδαξγχξνπ θαη ην δε δεχηεξν 44 mg  ςεπδαξγχξνπ αλά ρηιηφγξακκν  

θαη κε αληίζηνηρε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην, δειαδή,  ζηα θαλνληθά 

θαη επαξθή επίπεδα ησλ 0,65% θαη 0,95%. Όηαλ ζηα παξαπάλσ 

ζηηεξέζηα πξνζηίζνληαλ  1,5% CaCO3 ή 2% νζηεάιεπξνπ, ή αλάπηπμε 

ησλ δψσλ επηβξαδπλφηαλ ζεκαληηθά θαη εκθαληδφηαλ πςειφ πνζνζηφ 

πεξηπηψζεσλ παξαθεξάησζεο. 

 

10.6. Πξφιεςε ησλ ζπκπησκάησλ αλεπάξθεηαο ςεπδαξγχξνπ 

Ζ πξφιεςε θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζπκπησκάησλ αλεπάξθεηαο 

ςεπδαξγχξνπ ζηνπο ρνίξνπο θαη ηα νξληζνεηδή κπνξεί εχθνια λα 

επηηεπρζεί κε ηελ πξνζζήθε ζην ζηηεξέζηφ ηνπο ζπκπιεξψκαηνο 

ςεπδαξγχξνπ, παξέρνληαο επηπξφζζεηε πνζφηεηα 50-100 mg 

ςεπδαξγχξνπ αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ. Καηάιιεια ζπκπιεξψκαηα 
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θαη εμίζνπ ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ δηαηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ είλαη 

ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ, ν αλζξαθηθφο ςεπδάξγπξνο θαη ν 

ζεηηθφο ςεπδάξγπξνο. Δληνχηνηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηεξεζίσλ 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηην ε πξνζζήθε 100 mg ςεπδαξγχξνπ 

αλά ρηιηφγξακκν δελ πξνιακβάλεη πάληνηε ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο θαη ηελ ειάηησζε ηεο παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο, 

αλ θαη δελ παξνπζηάδνπλ παξαθεξαησηηθέο αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο. 

Δπίζεο θαη ε πξφζιεςε απφ αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο κεγάιεο 

πνζφηεηαο ραιθνχ απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ςεπδάξγπξν. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε πξνζζήθε ζην ζηηεξέζην αλαπηπζζφκελσλ ρνίξσλ 

ζπκπιεξψκαηνο ραιθνχ ην νπνίν παξέρεη 125 έσο 250 mg ραιθνχ αλά 

ρηιηφγξακκν, επηδεηλψλεη ηα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ςεπδαξγχξνπ 

θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο αλάγθεο ζε ςεπδάξγπξν ησλ δψσλ απηψλ. 

(Hoekstra, 1964,   Suttle θαη Mills, 1966). 

Οη αλάγθεο ζε ςεπδάξγπξν ησλ ρνίξσλ αλαπαξαγσγήο θαίλεηαη 

λα είλαη ειαθξψο κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρνίξσλ. 

Σα νξλίζηα ζπγθξηηηθά κε ηα ρνηξίδηα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηα 

ζηελ πεξίζζεηα αζβεζηίνπ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη 

πξσηεΐλεο ηνπ ζηηεξεζίνπ πξνέξρνληαη απφ δσηθέο πεγέο, αλ θαη, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νξληζηψλ νη αλάγθεο ζε ςεπδάξγπξν απμάλνπλ φηαλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε αζβέζηην είλαη πςειή. Οη αλάγθεο ζε 

ςεπδάξγπξν ησλ νξλίζσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πγεία, φηαλ 

πξνζιακβάλνπλ ζηηεξέζηα πνπ έρνπλ σο θχξηα πεγή πξσηετλψλ ηνλ 

ζνγηνπιαθνχληα θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην 1,6 %, ζε θψζθνξν 

0,7%  θαη ζε ςεπδάξγπξν 15 mg, εθηηκήζεθαλ απφ ηνλ Ο’Dell θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1957, 1958) ζε 35 mg ςεπδαξγχξνπ αλά ρηιηφγξακκν. 

Οη ζρεηηθέο αλαιχζεηο ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηξνθψλ ησλ νξληζνεηδψλ 

δείρλνπλ φηη ηα ζηηεξέζηα ησλ λενζζψλ θαη ησλ παρπλφκελσλ νξληζίσλ 
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είλαη δπλαηφ λα πεξηέρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ςεπδαξγχξνπ θαη 

ζπλεπψο είλαη αλαγθαία ε πξνζζήθε ζε απηά ζπκπιεξψκαηνο 

ςεπδαξγχξνπ. 

 

10.7. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε ςεπδάξγπξν 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ςεπδάξγπξν ησλ ρφξησλ βνζθήο πνηθίιεη 

πάξα πνιχ θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ςεπδάξγπξν 

ηνπ εδάθνπο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ςεπδάξγπξν ησλ ρφξησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε εδάθε θαλνληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 25 mg έσο 50 mg αλά ρηιηφγξακκν επί μεξάο βάζεσο. 

Σα ρφξηα ησλ ςπραλζψλ είλαη πινπζηφηεξα ζε ςεπδάξγπξν ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ρφξηα ησλ αγξσζησδψλ. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ςεπδάξγπξν ησλ θαξπψλ ζηηεξψλ επίζεο 

πνηθίιεη πνιχ, θπξίσο ιφγσ ησλ εδαθηθψλ δηαθνξψλ, κηαο θαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ δηαθφξσλ ζηηεξψλ είλαη κηθξέο. Ζ κέζε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζίηνπ, ηεο βξψκεο, ηεο θξηζήο, ηνπ αξαβνζίηνπ θαη 

ηνπ ζφξγνπ είλαη πεξίπνπ 20 έσο 30 mg αλά ρηιηφγξακκν, εθηφο αλ ηα 

ζηηεξά αλαπηχζζνληαη ζε εδάθε κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ςεπδάξγπξν, νπφηε ηα επίπεδα θπκαίλνληαη απφ  14  έσο  16 mg αλά 

ρηιηφγξακκν. Ο ςεπδάξγπξνο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην καγγάλην είλαη 

ζπγθεληξσκέλνο ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ησλ θαξπψλ ησλ ζηηεξψλ θαη 

ζπλεπψο ηα πίηπξα ζίηνπ ή ηα θηελάιεπξα ζίηνπ πεξηέρνπλ δηπιάζηα έσο 

ηξηπιάζηα πνζφηεηα ςεπδαξγχξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζίην απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρνληαη. 

Οη πιαθνχληεο πίηεο ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ είλαη πινπζηφηεξνη ζε 

ςεπδάξγπξν (50-70 mg αλά ρηιηφγξακκν) ζε ζρέζε κε ηνπο θαξπνχο 

ζηηεξψλ, αιιά ν ςεπδάξγπξνο ηνπο, ιφγσ ηεο ρεκηθήο ζπλδέζήο ηνπ κε 

ην θπηηθφ νμχ κε κνξθή πνπ δχζθνια απειεπζεξψλεηαη πξνο 

απνξξφθεζε, είλαη ιηγφηεξν αμηνπνηήζηκνο απφ ηα κνλνγαζηξηθά δψα. 
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Οη ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο είλαη ζπλήζσο 

πινπζηφηεξεο ζε ςεπδάξγπξν ζε ζρέζε κε ηηο θπηηθέο ιεπθσκαηνχρεο 

ηξνθέο. Ο ςεπδάξγπξνο πνπ πεξηέρνπλ είλαη πεξηζζφηεξν αμηνπνηήζηκνο 

απφ ην δσηθφ νξγαληζκφ. Σν ηρζπάιεπξν πεξηέρεη 80 – 120 mg 

ςεπδαξγχξνπ αλά ρηιηφγξακκν, ελψ ε ζθφλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο 

πεξηέρεη 30- 40 mg αλά ρηιηφγξακκν. 

 

10.8. Σνμηθφηεηα ςεπδαξγχξνπ 

ρεηηθά κε ηα ηνμηθά επίπεδα ηνπ ςεπδαξγχξνπ ζην ζηηεξέζην, 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ καγγαλίνπ, ππάξρεη επξχ πεξηζψξην 

αζθαιείαο κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ αλαγθψλ ζε ςεπδάξγπξν ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ θαη ηεο πξφζιεςεο πνζνηήησλ ςεπδαξγχξνπ νη νπνίεο  

είλαη ηνμηθέο γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο.  

Έηζη, απνγαιαθηηζζέληα ρνηξίδηα πνπ δηαηξάθεθαλ αξθεηέο 

εβδνκάδεο κε ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ 1000 mg ςεπδαξγχξνπ αλά 

ρηιηφγξακκν δελ είραλ δπζκελείο επηδξάζεηο ( Lewis θαη ζπλεξγάηεο,  

1957,  Brink θαη ζπλεξγάηεο, 1959). ε ζηηεξέζηα κε πςειφηεξα επίπεδα 

ςεπδαξγχξνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο φξεμεο θαη επηβξάδπλζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο. Σα παρπλφκελα νξλίζηα θαη νη σνηφθεο φξληζεο 

δείρλνπλ παξφκνηα αλνρή ζε επίπεδα ςεπδαξγχξνπ 1200 έσο 1400 mg 

αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ, φπσο επίζεο θαη παξφκνηα κείσζε ηεο 

νξέμεσο θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμε θαηά ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

απηψλ. 

Ο κεραληζκφο ηνμηθφηεηαο ηνπ ςεπδαξγχξνπ κειεηήζεθε εληαηηθά 

θπξίσο ζηνπο επίκπεο. Ζ ηνμηθφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ ζηνπο επίκπεο, 

θαηά ηελ πξφζιεςε ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο ςεπδαξγχξνπ (5000 mg θαη 

άλσ αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ ), ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, θαη απφ πξφθιεζε ζνβαξήο κνξθήο  

αλαηκίαο ηνπ ηχπνπ ππφρξσκνπ κηθξνθπηηαξηθήο, ε νπνία φκσο 
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αληηκεησπίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο κε ηε ρνξήγεζε 

επηπξφζζεηνπ ραιθνχ (Grantθαη πιήξσο κε ηελ επηπξφζζεηε ρνξήγεζε 

ραιθνχ θαη ζηδήξνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε αλαηκία πνπ νθείιεηαη ζηελ 

ηνμηθφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ πξνθχπηεη πξψηνλ απφ πξνθαινχκελε 

δεπηεξνγελή αλεπάξθεηα ραιθνχ θαη δεχηεξνλ απφ πξνθαινχκελε 

επίζεο δεπηεξνγελή αλεπάξθεηα ζηδήξνπ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη 

ιφγσ ηεο παξεκπφδηζεο ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

δχν απηψλ αλφξγαλσλ νπζηψλ. 
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11. Μνιπβδαίλην ( Molybdenum, Mo) 

 

Σν κνιπβδαίλην έρεη αλαγλσξηζζεί απφ πνιχ λσξίο σο απαξαίηεηε 

αλφξγαλε νπζία γηα ηελ ζξέςε ησλ θπηψλ (π.ρ. γηα ηελ αλαγσγή ησλ 

ληηξηθψλ αιάησλ ζε ακκσλία κέζσ ηεο ληηξηθήο αλαγσγάζεο, ε νπνία 

πεξηέρεη κνιπβδαίλην) φπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

(π.ρ. ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζπκβηψλνπλ εληφο ησλ θπκαηίσλ ησλ 

ξηδψλ ησλ ςπραλζψλ θαη δεζκεχνπλ ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο). 

Χζηφζν, ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ ζηελ εμέηαζε ηνπ ραιθνχ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην κνιπβδαίλην 

πξνέξρεηαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη ε 

παξαηεξνχκελε επίκνλε δηάξξνηα ησλ βννεηδψλ ηα νπνία βφζθνπλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο, θαη ηεο Ν. Εειαλδίαο, νθείιεηαη ζηελ 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρφξηνπ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζε κνιπβδαίλην 

(10-20 mg κνιπβδαηλίνπ ή πεξηζζφηεξν αλά ρηιηφγξακκν μεξάο νπζίαο 

ρφξηνπ). Μεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ νη ίππνη θαη νη ρνίξνη 

παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε αλνρή ζηελ πξφζιεςε ζρεηηθά κεγάισλ 

πνζνηήησλ κνιπβδαηλίνπ, ελψ ηα βννεηδή ηελ κηθξφηεξε. ε ρνηξίδηα ζηα 

νπνία ρνξεγήζεθαλ γηα κεξηθνχο κήλεο ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ 1000 

mg κνιπβδαηλίνπ αλά ρηιηφγξακκν, δελ παξνπζίαζαλ θιηληθά 

ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο. Σα πξφβαηα θαη ηα νξληζνεηδή παξνπζηάδνπλ 

ελδηάκεζε ηθαλφηεηα αλνρήο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δψσλ. 

Πξφβαηα πνπ βνζθνχλ ζηηο πεξηνρέο Teart πξνζβάιινληαη πνιχ 

ιηγφηεξν απφ δηάξξνηα, ελψ νη ίππνη θαζφινπ, κνινλφηη ζε φια ηα είδε 

δψσλ ε πξφζιεςε κνιπβδαηλίνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα επηηξεπηά φξηα 

πξνθαιεί ηνμηθφηεηα, γλσζηή σο κνιπβδαίλσζε.  
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Δηθφλα 25. Θάλαηνο  ιφγσ κνιπβδαίλσζεο 

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B 

 

Ζ πξναλαθεξζείζα δηάξξνηα, ε νπνία είλαη ηφζν εκθαλήο κνξθή 

κνιπβδαίλσζεο ζηα βννεηδή, απαληά ζε κηθξφηεξν βαζκφ ή ιείπεη ζηα 

ρνηξίδηα θαη νξλίζηα πνπ πάζρνπλ απφ κνιπβδαίλσζε. Γεληθά φκσο ζε 

φια ηα δψα ε κνιπβδαίλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ή απψιεηα βάξνπο, αλαηκία, ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο  θαη πςειή ζλεζηκφηεηα. 

 

11. 1. Λεηηνπξγίεο ηνπ κνιπβδαηλίνπ 

Ζ πξψηε έλδεημε γηα ηνλ νπζηψδε ξφιν ηνπ κνιπβδαηλίνπ ζην 

δσηθφ ζψκα πξνήιζε απφ ηελ αλαθάιπςε φηη ε μαλζηλνμεηδάζε, ε νπνία 

απαληά ζην ήπαξ, ηνπο εληεξηθνχο θαη άιινπο ηζηνχο θαη ην γάια θαη 

παίδεη νπζηψδε ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πνπξηλψλ νμεηδψλνληαο ηελ 

ππνμαλζίλε θαη ηελ μαλζίλε ζε νπξηθφ νμχ, πεξηέρεη ζην κφξην ηεο 

κνιπβδαίλην. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο μαλζηλνμεηδάζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνπζία κνιπβδαηλίνπ. Δπίζεο ε αιδευδνμεηδάζε ηνπ ήπαηνο, ε νπνία 

θαηαιχεη ηελ νμείδσζε ησλ αιδευδψλ ζε νμέα, έρεη αλαγλσξηζηεί σο  

ε βαθηεξηαθή πδξνγελάζε θαη ε ληηξηθή ξεδνπθηάζε πεξηέρνπλ ζην 

κφξηφ ηνπο κνιπβδαίλην. 

http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B
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Αξγφηεξα ππήξμαλ πεξηζζφηεξν άκεζεο ελδείμεηο φηη ην 

κνιπβδαίλην ζε ίρλε είλαη απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία ζην ζηηεξέζην 

ησλ νξληζίσλ θαη ησλ ακλψλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ 

ζηηεξεζίσλ, κνινλφηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνθιεηζηεί απφ απηά 

πιήξσο ην κνιπβδαίλην.  

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ακλψλ, θαηά ηελ πξνζζήθε 

κνιπβδαηληθψλ αιάησλ ζε εκηζπλζεηηθά ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ επί 

μεξάο βάζεσο 0,36 mg κνιπβδαηλίνπ αλά ρηιηφγξακκν έηζη ψζηε ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπο λα θηάζεη ζηα 2,36 mg αλά ρηιηφγξακκν 

κνιπβδαηλίνπ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ 

ακλψλ θαη αχμεζε ηεο πεπηηθφηεηαο ησλ θπηηαξηλψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ 

(Ellis θαη ζπλεξγάηεο, 1958). Οη εξεπλεηέο απηνί έρνπλ ηελ γλψκε φηη ην 

κνιπβδαίλην αχμεζε ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ ακλψλ κέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο δηάζπαζεο ησλ θπηηαξηλψλ απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ηεο κεγάιεο 

θνηιίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ κεηαγελέζηεξν 

πείξακα ησλ Ellis θαη Pfander (1960) κε ηελ πξνζζήθε 

ζπκπιεξσκαηηθνχ κνιπβδαηλίνπ ζε ζπλζεηηθά ζηηεξέζηα ακλψλ, 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κνιπβδαίλην. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαπάλσ έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε 

κνιπβδαίλην ησλ ακλψλ θαη ησλ άιισλ δψσλ, φπσο θαη ησλ ηξνθηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο απηέο. Καη απηφ δηφηη ην ρφξην 

πνιιψλ βνζθψλ ζηηο νπνίεο βφζθνπλ θαλνληθά πξφβαηα θαη βννεηδή έρεη 

θαηά πνιχ κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε κνιπβδαίλην ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ 0,36 mg κνιπβδαηλίνπ αλά ρηιηφγξακκν μεξνχ 

ζηηεξεζίνπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεηξακάησλ, ρσξίο λα ππάξρεη έλδεημε 

φηη ε θαηαλάισζε ηνπ ρφξηνπ ησλ βνζθψλ απηψλ επεξεάδεη δπζκελψο 

ηελ αλάπηπμε ησλ δψσλ ή ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηξνθήο. 
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Να ζεκεησζεί φηη παξφκνηεο έξεπλεο κε επίκπεο ζηνπο νπνίνπο 

ρνξεγήζεθαλ ζπλζεηηθά ζηηεξέζηα πνπ πεξηείραλ κφλν 0,2 mg 

κνιπβδαηλίνπ αλά ρηιηφγξακκν, αθφκα θαη φηαλ πξνζηίζεην ζε απηά 

βνιθξάκην, δελ βξέζεθε έλδεημε φηη ην κνιπβδαίλην είλαη απαξαίηεηε 

αλφξγαλε νπζία, κηαο θαη παξέκεηλε θαλνληθή ηφζν ε αλάπηπμε ηνπο φζν 

θαη ε νμείδσζε ηεο μαλζίλεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε χπαξμε ησλ 

παξαπάλσ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εηδψλ κπνξεί λα νθείιεηαη αθελφο ζηηο 

πνιχ κηθξφηεξεο αλάγθεο ησλ επηκπψλ ζε κνιπβδαίλην θαη αθεηέξνπ ζηηο 

πνιχ κεγαιχηεξεο αλάγθεο ησλ νξληζίσλ ζε μαλζηλνμεηδάζε γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ νπξηθνχ νμένο. 

Δλψ νη ππάξρνπζεο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο δείρλνπλ φηη ην 

κνιπβδαίλην ζε ίρλε είλαη απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία, θαίλεηαη φηη ε 

νπνηαδήπνηε αλάγθε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζε κνιπβδαίλην θαιχπηεηαη 

απφ ηα ζπλήζε ζηηεξέζηα, αθνχ δελ παξαηεξήζεθαλ ζπκπηψκαηα 

αλεπάξθεηαο κνιπβδαηλίνπ θάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο. 

Παξφια πνπ ππάξρνπλ κεγάιεο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηα εδάθε είλαη 

αλεπαξθνχο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κνιπβδαίλην θαη κε ηελ εθαξκνγή ζε 

απηά ιίπαλζε κε κνιπβδαηληθά άιαηα (7-14 gr αλά ζηξέκκα), απμάλνληαη 

ζεκαληηθά νη απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ηνπ ρφξηνπ 

ησλ βνζθψλ. Καηά ηελ ιίπαλζε φκσο ησλ εδαθψλ κε κνιπβδαηληθά 

άιαηα απαηηείηαη πξνζνρή, δηφηη είλαη ελδερφκελν λα απμεζεί ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε κνιπβδαίλην ησλ αλαπηπζζφκελσλ θπηψλ ζε ηνμηθά 

επίπεδα. 
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11.2. Πξφιεςε ηνμηθφηεηαο κνιπβδαηλίνπ 

Οη ηνμηθέο επηδξάζεηο ηνπ κνιπβδαηλίνπ ζηα κεξπθαζηηθά δψα 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ή λα ζεξαπεπηνχλ κε αχμεζε ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ ραιθνχ. Έρεη βξεζεί φηη ε δηάξξνηα ησλ βννεηδψλ 

πξνιακβάλεηαη ή ζεξαπεχεηαη κε ηελ ρνξήγεζε εκεξεζίσο απφ ην ζηφκα 

1-2 gr ζεηηθνχ ραιθνχ ή κε ελδνθιέβηα έλεζε 200-300 mg ζεηηθνχ 

ραιθνχ εκεξεζίσο. Όηαλ ε ρνξήγεζε πξφθεηηαη λα γίλεη απφ ην ζηφκα, 

είλαη δπλαηφ ν ζεηηθφο ραιθφο λα αλακηρζεί είηε κε ην κίγκα ησλ 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ, είηε κε ην κίγκα αλφξγαλσλ νπζηψλ πνπ 

ρνξεγείηαη ζηα βνζθφληα δψα. 

 

11.3. Πεξηεθηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε κνιπβδαίλην 

Οη θαξπνί ησλ ζηηεξψλ θαη ησλ ςπραλζψλ φπσο θαη νη πιαθνχληεο 

ειαηνχρσλ θαξπψλ είλαη θαιέο πεγέο κνιπβδαηλίνπ. Ζ θαλνληθή 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαξπψλ ησλ ζηηεξψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,2 έσο 1 

mg κνιπβδαηλίνπ αλά ρηιηφγξακκν θαη παξαηεξείηαη ε ηάζε ηνπ 

κνιπβδαηλίνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ησλ θαξπψλ, 

νπφηε ηα ππνπξντφληα ηεο αιεπξνκεραλίαο, φπσο ηα πίηπξα θαη ηα 

θηελάιεπξα, λα πεξηέρνπλ θαλνληθά 0,5 έσο 2 mg κνιπβδαηλίνπ αλά 

ρηιηφγξακκν. Οη θαξπνί ςπραλζψλ θαη νη πιαθνχληεο ειαηνχρσλ θαξπψλ, 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ιεπθψκαηνο ηνπ 

ζηηεξεζίνπ, είλαη ζε ζρέζε κε ηνπο θαξπνχο ησλ ζηηεξψλ, είλαη 

ζεκαληηθά πινπζηφηεξεο πεγέο κνιπβδαηλίνπ. Έηζη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ιηλνπιαθνχληα, βακβαθνπιαθνχληα θαη αξαρηδνπιαθνχληα ζε 

κνιπβδαίλην θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 1 έσο 4 mg αλά ρηιηφγξακκν. 

Οη ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο είλαη ζρεηηθά θησρέο πεγέο κνιπβδαηλίνπ. 

Σν πιήξεο γάια αγειάδαο πεξηέρεη 0,04 έσο 0,08 mg κνιπβδαηλίνπ αλά 

ιίηξν. Σν επίπεδν ηνπ κνιπβδαηλίνπ ζην γάια κπνξεί λα βξεζεί κεξηθέο 

θνξέο πςειφηεξν ηνπ θαλνληθνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηε ρνξήγεζε 
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επηπξφζζεηνπ κνιπβδαηλίνπ ζε αγειάδεο πνπ ήδε ιακβάλνπλ επαξθείο 

πνζφηεηεο κνιπβδαηλίνπ. 
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12. ειήλην (Selenium, Se) 

 

Μέρξη ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλνο ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζειήλην ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

κνιπβδαηλίνπ, πεξηνξίδνληαλ ζηηο ηνμηθέο ηνπ πάλσ ζηα επηδξάζεηο ζηα 

δψα, φηαλ απηά πξνζιάκβαλαλ κέζσ ησλ δσνηξνθψλ πνζφηεηεο 

ζειελίνπ πέξα απφ νξηζκέλα φξηα. 

Ζ ηνμηθφηεηα ηνπ ζειελίνπ ήηαλ γλσζηή απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ 

αηψλα. Χζηφζν, ρξεηάζηεθε λα πεξάζεη πεξίπνπ έλαο αηψλαο γηα λα 

δηαπηζησζεί φηη ε ηνμηθφηεηα ηνπ ζειελίνπ ζηα δψα ζε νξηζκέλεο  

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ απνηειεί πξφβιεκα αθφκε θαη θάησ απφ θπζηθέο 

ζπλζήθεο δηαηξνθήο.  

Γχν δσνλφζνη πνπ απαληψληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Β.Γ. 

Ακεξηθήο (Nebraska, S. Dakota, Wyoming θ.ά), γλσζηέο ηνπηθά κε ηα 

νλφκαηα Αιθαιηθή λφζνο (Alcali disease) θαη Σχθισζε κεη’ 

αζηάζεηαο βαδίζκαηνο (Blind staggers), δηαπηζηψζεθε φηη νθείινληαη 

αληίζηνηρα ζε ρξφληα θαη νμεία δειεηεξίαζε απφ ζειήλην, αληίζηνηρα. ε 

λεφηεξν φκσο δεκνζίεπκα ε Σχθισζε κε αζηάζεηα βαδίζκαηνο 

ζεσξήζεθε φηη απνηειεί δηαθνξεηηθφο ηχπνο ρξφληαο δειεηεξίαζεο απφ 

ζειήλην.  

 

12. 1.Σχπνη δειεηεξίαζεο απφ ζειήλην 

Ο γλσζηφο σο αιθαιηθή λφζνο ηχπνο ηεο ρξφληαο δειεηεξίαζεο 

απφ ζειήλην, πξνθαιείηαη θαηά ηελ θαηαλάισζε απφ ηα δψα, γηα πεξίνδν 

κεξηθψλ εβδνκάδσλ ή κελψλ, ρφξησλ θαη θαξπψλ ζηηεξψλ, πνπ 

πεξηέρνπλ 10-30 mg Se αλά ρηιηφγξακκν. ηελ πεξίπησζε απηή ην Se 

απαληά ζηα ρφξηα θαη ηνπο θαξπνχο φρη κε ηελ κνξθή πδαηνδηαιπηψλ 

αιάησλ, αιιά ζπλδεδεκέλν κε ηηο πξσηεΐλεο ησλ δσνηξνθψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα είλαη ζρεηηθά αδηάιπην ζην λεξφ.  
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Δηθφλα 26. Γειεηεξίαζε απφ ππεξβνιηθή πξφζιεςε ζειελίνπ, 

Πηγή: http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_B 

 

 

 

12.2. πκπηψκαηα ρξφληαο δειεηεξίαζεο απφ ζειήλην (αιθαιηθή 

λφζνο) 

Καηά ηελ ρξφληα δειεηεξίαζε απφ ζειήλην ηα δψα παξνπζηάδνπλ 

λσζξφηεηα, κείσζε ηεο φξεμεο θαη απίζρλαζε, απφπησζε ησλ ηξηρψλ 

(ηεο ραίηεο θαη ηεο νπξάο ησλ ίππσλ, ηεο νπξάο ησλ βννεηδψλ θαη 

εμνινθιήξνπ ηνπ ζψκαηνο ησλ ρνίξσλ), αθακςία ησλ αξζξψζεσλ, 

παξακνξθψζεηο, ξσγκέο ησλ νπιψλ ή ρειψλ κέρξη θαη ρσιφηεηα. 

πρλά επαθνινπζεί ζάλαηνο, επεηδή εθηφο απφ ηελ κείσζε ηεο 

φξεμεο νη πφλνη απφ ηηο πάζρνπζεο νπιέο θαη αξζξψζεηο είλαη ηφζν 

δπλαηνί, ψζηε ην δψν λα κελ έρεη δηάζεζε λα πεξηθέξεηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηξνθήο θαη λεξνχ. Σα πξναλαθεξζέληα εμσηεξηθά 

ζπκπηψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ έληνλεο παζνινγηθέο αιινηψζεηο, 

ηδηαίηεξα ζην ήπαξ (θίξξσζε), νη νπνίεο βξίζθνληαη θαηά ηελ 

λεθξνςία.  

2) Ο ηχπνο ηεο δειεηεξίαζεο απφ ζειήλην Σχθισζε κε αζηάζεηα 

βαδίζκαηνο, ν νπνίνο απνηειεί κάιινλ ρξφληα έσο νμεία κνξθή 

δειεηεξίαζε, παξνπζηάδεηαη ζηα βννεηδή θαη ηα πξφβαηα κε ηελ 
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θαηαλάισζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέηξηαο πνζφηεηαο 

ζειεληφθηισλ θπηψλ πνπ πεξηέρνπλ πδαηνδηαιπηέο νξγαληθέο ελψζεηο κε 

ή άλεπ κηθξψλ πνζνηήησλ ζειεληθψλ αιάησλ. ηνλ ηχπν απηφ 

παξαηεξείηαη πξννδεπηηθή εμαζζέληζε ηεο φξαζεο πνιιέο θνξέο κέρξη 

ζρεδφλ ηπθιφηεηα, κείσζε ηεο φξεμεο, απίζρλαζε, εμαζζέληζε ησλ 

πξφζζησλ άθξσλ θαη ηειηθά αλάπηπμε παξαιπηηθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία 

θαηαιήγεη ζε ζάλαην ιφγσ αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. 

3) Ζ νμεία δειεηεξίαζε απφ ζειήλην πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ 

ηελ εθάπαμ πξφζιεςε επαξθνχο πνζφηεηαο ζειεληφθηισλ θπηψλ, 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πδαηνδηαιπηφ ζειήλην (δηαθφξσλ εηδψλ ησλ 

γελψλ Astragalus, Xylorhiza θ.ά.), ηα νπνία πξνθαινχλ πνιχ ζνβαξά 

ζπκπηψκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο επέξρεηαη εληφο 

νιίγσλ σξψλ. Γηα παξάδεηγκα,  πξφβαην ην νπνίν θαηαλάισζε 285 gr 

ηνπ θπηνχ Astragalus bisculatus πέζαλε εληφο 30 ιεπηψλ.  

 

12.2.1. πκπηψκαηα νμείαο δειεηεξίαζεο απφ ζειήλην  

Καηά ηελ νμεία δειεηεξίαζε ην δψν είλαη δπλαηφ λα βαδίδεη κε 

αζηαζέο βήκα ζε κηθξή απφζηαζε θαη θαηφπηλ λα ζηακαηά θαη λα παίξλεη 

ραξαθηεξηζηηθή ζηάζε κε ην θεθάιη ζθπκκέλν θαη ηα απηηά λα 

θξέκνληαη. πλήζσο παξνπζηάδεηαη ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο πδαξήο 

δηάξξνηα, ε ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζηνπο 39,5-40,5 
ν
C, ε αλαπλνή είλαη 

εξγψδεο, απμάλεη ε έθθξηζε ησλ νχξσλ θαη παξαηεξείηαη πξν ηνπ 

ζαλάηνπ παξάιπζε θαη ιήζαξγνο. Ο ζάλαηνο επέξρεηαη απφ 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Ζ δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο πνηθίιεη απφ ιίγεο 

ψξεο έσο ιίγεο κέξεο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ 

πξνζιεθζέληνο θπηνχ. 
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12.3. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζειεληνχρσλ εδαθψλ θαη ζειεληφθηισλ 

θπηψλ 

ε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Β.Γ. Ακεξηθήο ην έδαθνο κπνξεί λα 

πεξηέρεη κέρξη 40mg Se αλά ρηιηφγξακκν. Οπνηνδήπνηε φκσο έδαθνο 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 0,5mg Se αλά ρηιηφγξακκν ζεσξείηαη δπλεηηθά 

επηθίλδπλν γηα ηα αγξνηηθά δψα (Moxon, 1937), δηφηη ηα ρφξηα θαη 

ζηηεξά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά ηα εδάθε κπνξεί λα πεξηέρνπλ 4-5mg 

Se αλά ρηιηφγξακκν ή θαη πεξηζζφηεξν, δειαδή ηνμηθά επίπεδα ζειελίνπ. 

Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εθηάζεηο ηνπ Β.Γ. ηκήκαηνο ησλ 

Ζ.Π.Α., έρνπλ εληνπηζηεί ζειεληνχρα εδάθε ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

πεξηνρέο ζηελ Ηξιαλδία, Ηζξαήι, Β. Απζηξαιία θαη νβηεηηθή Έλσζε. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζειεληφθηισλ θπηψλ πεξηνξίδεηαη ζηα 

ζειεληνχρα εδάθε θαη ηα θπηά απηά απνηεινχλ δείθηεο ησλ εδαθψλ 

απηψλ, ελψ άιια είδε θπηψλ, κνινλφηη ε αλάπηπμή ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε ζειεληνχρα εδάθε, φηαλ αλαπηχζζνληαη ζε απηά είλαη ηθαλά λα 

απνξξνθνχλ αμηφινγεο πνζφηεηεο ζειελίνπ. 

Σα δηάθνξα είδε θπηψλ δηαθέξνπλ πνιχ σο πξνο ηα πνζά ζειελίνπ 

πνπ απνξξνθνχλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ζειήλην ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν ηνπ ζειελίνπ ζην έδαθνο. Γεληθά φκσο ε ζπγθέληξσζε 

ζειελίνπ ζηα θπηά είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ππάξρεη  ζην 

έδαθνο. Γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα είδε θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

έδαθνο πνπ πεξηέρεη 9 mg Se αλά ρηιηφγξακκν βξέζεθαλ λα πεξηέρνπλ 

κέρξη θαη 1200 mg Se αλά ρηιηφγξακκν. 

 

12.4. Δξκελεία ηεο ηνμηθήο επίδξαζεο ηνπ ζειελίνπ 

ηα πεξηζζφηεξα θπηά πνπ πεξηέρνπλ ηνμηθά επίπεδα ζειελίνπ ην 

ζειήλην ππνθαζηζηά ην ζείν ζηα ακηλνμέα κεζεηνλίλε θαη θπζηίλε θαη 

ηα ζειεληνχρα ακηλνμέα πνπ πξνθχπηνπλ ππνθαζηζηνχλ ηα ακηλνμέα 

πνπ πεξηέρνπλ ζείν ζηηο πξσηεΐλεο αιιά θαη ηηο κε πξσηετληθέο ελψζεηο 
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ηνπ ζψκαηνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε δξάζε 

δηαθφξσλ κεγάιεο βηνινγηθήο ζεκαζίαο ζεηνχρσλ ελψζεσλ θαη λα 

πξνθαινχληαη νη πξναλαθεξζείζεο ηνμηθέο επηδξάζεηο. Οη ηξίρεο, ην 

καιιί θαη νη νπιέο νη νπνίεο είλαη πινχζηεο ζε ακηλνμέα πνπ πεξηέρνπλ 

ζείν, επεξεάδνληαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δπζκελψο.  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηνμηθή επίδξαζε ηνπ ζειελίνπ ειαηηψλεηαη 

φηαλ ρνξεγνχληαη ζηα δψα ηξνθέο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

πξσηεΐλεο. Δπίζεο βξέζεθε φηη κεξηθέο αξζεληθέο ελψζεηο έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθή δξάζε, φηαλ ρνξεγνχληαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο. 

Σν ζειήλην απνβάιιεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ηα θφπξαλα, ηα 

νχξα θαη ηνλ εθπλεφκελν αέξα.  

 

12.5. Ο ξφινο ηνπ ζειελίνπ σο απαξαίηεηεο αλφξγαλεο νπζίαο 

Καηά ην έηνο 1957 ν ξφινο ηνπ ζειελίνπ ζηε δηαηξνθή 

αλαζεσξήζεθε θαη έθηνηε αλαγλσξίζηεθε φηη ην ζειήλην ζε ίρλε είλαη 

απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία παξά ηελ ηνμηθφηεηά ηνπ θαηά ηελ 

πξφζιεςε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ. 

Πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο  απφ ηνλ Schwarz (1951) έδεημαλ 

φηη νξηζκέλεο δχκεο δπζνπνηίαο πεξηέρνπλ έλαλ άγλσζην παξάγνληα, ηνλ 

απνθαινχκελν «Παξάγνληα 3», ν νπνίνο κπνξνχζε λα πξνιάβεη ηελ 

λέθξσζε ηνπ ήπαηνο ησλ επηκχσλ θαη ηελ εμηδξσκαηηθή δηάζεζε ησλ 

λενζζψλ (αηκνξξαγηθή λφζν ησλ λενζζψλ) πνπ νθείινληαλ ζηελ 

δηαηξνθή. Ο «Παξάγνληαο 3» δηέθεξε απφ ηελ βηηακίλε Δ, ε νπνία ήηαλ 

επίζεο δπλαηφ λα πξνιάβεη ηηο δηαηαξαρέο απηέο. 

Σν έηνο 1957 αλαθνηλψζεθε απφ ηνπο Schwarz θαη Foltz φηη ν 

άγλσζηνο «Παξάγνληαο 3» ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηηο ακεξηθάληθεο δχκεο 

δπζνπνηίαο θαη πξνιάκβαλε ηηο πξνθαινχκελεο λεθξσηηθέο εθθπιηζηηθέο 

αιινηψζεηο ζην ήπαξ ησλ επηκχσλ ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο βηηακίλεο Δ, 

πεξηειάκβαλε κηα νξγαληθή έλσζε ζειελίνπ. 
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ηε ζπλέρεηα απνδείρζεθε φηη ην ζειήλην θαη ζε αλφξγαλε κνξθή, 

φπσο π.ρ. ην ζειεληψδεο λάηξην, ήηαλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κε ηηο 

δχκεο δπζνπνηίαο, γηα ηελ πξφιεςε ηεο λέθξσζεο ηνπ ήπαηνο ησλ 

επηκπψλ θαη ηεο εμηδξσκαηηθήο δηάζεζεο ησλ λενζζψλ. Αθνινχζεζαλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έξεπλεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ελδερφκελεο 

δξάζεο ηνπ ζειελίνπ θαη ζηελ πξφιεςε ηεο κπτθήο δπζηξνθίαο ακλψλ 

θαη κφζρσλ πνπ απαληά θάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο. Απηή κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ηελ ρνξήγεζε ζηνπο ακλνχο θαη 

ηνπο κφζρνπο ηθαλήο πνζφηεηαο α-ηνθνθεξφιεο. 

Σν έηνο 1958 αλαθνηλψζεθε απφ ηνπο Proctor, Hogue θαη Warner 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornell φηη ε πξνζζήθε ζην ζηηεξέζην ησλ εγθχσλ 

πξνβαηίλσλ 1mg Se αλά ρηιηφγξακκν ζηηεξεζίνπ, ήηαλ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηεο κπτθήο δπζηξνθίαο ησλ ακλψλ κε ηελ 

ρνξήγεζε εκεξεζίσο θαη θαηά θεθαιήλ ζηηο έγθπεο πξνβαηίλεο 100 

δηεζλψλ κνλάδσλ νμηθήο α-ηνθνθεξφιεο. Καηά ηα έηε 1958 θαη 1959 ν 

Muth θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αλαθνίλσζαλ φηη ε πξνζζήθε ζην ζηηεξέζην 

ησλ εγθχσλ πξνβαηίλσλ ειάρηζηεο πνζφηεηαο ζειελίνπ, κφιηο 0,1 mg 

αλά ρηιηφγξακκν ζπλνιηθνχ ζηηεξεζίνπ, έρεη ηζρπξή πξνιεπηηθή δξάζε 

ελαληίνλ ηεο κπτθήο δπζηξνθίαο ησλ ακλψλ. 

Παξφκνηα επλντθά απνηειέζκαηα ζεκεηψζεθαλ θαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο θαηά ηελ ρνξήγεζε ειάρηζησλ πνζνηήησλ ζειελίνπ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο κπτθήο δπζηξνθίαο ησλ ακλψλ θαη ησλ κφζρσλ. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη ε χπαξμε ακνηβαίαο ζρέζεο 

κεηαμχ βηηακίλεο Δ θαη ζειελίνπ, φκσο ην ζειήλην δελ ζπλδέεηαη κε φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βηηακίλεο Δ. 
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12.6. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δπζηξνθνγφλσλ πεξηνρψλ 

Ζ αλεπάξθεηα ζειελίνπ απνηειεί πξφβιεκα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

ησλ νπνίσλ ην έδαθφο  είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζειήλην θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο δπζηξνθνγφλεο. Ζ δηαηξνθή εγθχσλ δψσλ κε 

ηξνθέο πνπ παξάγνληαη ζε ηέηνηεο πεξηνρέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε ζηα λεαξά δψα ζπκπησκάησλ κπτθήο δπζηξνθίαο. 

H εθαξκνγή βαξηάο ιίπαλζεο κε ιηπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζεηηθή 

ξίδα (SO4¯ ¯), φπσο ζεηηθή ακκσλία θαη ππεξθσζθνξηθά ιηπάζκαηα, 

θαζψο θαη ε εθαξκνγή άξδεπζε πξνδηαζέηνπλ εκθάληζε κπτθήο 

δπζηξνθίαο ζηα παξαπάλσ εδάθε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην ζειήλην 

δείρλεη ζηελή ρεκηθή ζρέζε κε ην ζείν θαη ε απνξξφθεζή ηνπ απφ ηα 

θπηά κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

εδάθνπο ζε ζεηηθά άιαηα θαη κάιηζηα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απνξξνθνχκελε πνζφηεηα ησλ ζεηηθψλ αιάησλ ηφζν κηθξφηεξε 

πνζφηεηα ζειελίνπ πξνζιακβάλνπλ ηα θπηά απφ ην έδαθνο. Δπίζεο ηα 

αξδεπφκελα εδάθε, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαιπηφηεηαο ησλ αιάησλ 

ζειελίνπ θαη ζπλεπψο ηεο απνκάθξπλζεο κέζσ ησλ απνζηξαγγηδφκελσλ 

λεξψλ, παξάγνπλ θπηά ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζειήλην. 

Ζ κπτθή δπζηξνθία ζε ακλνχο θαη  κφζρνπο, θάησ απφ εληειψο 

θπζηθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο ησλ εγθχσλ κεηέξσλ ηνπο, ζπλαληάηαη ζε 

πεξηνρέο πνιιψλ ρσξψλ, φπσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

(ηδηαίηεξα ζηηο πνιηηείεο Νέα Τφξθε, Μνληάλα, Όξεγθνλ, Γνπηζθφλζηλ, 

Μίζηγθαλ, Νεβάδα θ.ά.), ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ηελ Ρσζία, ηελ Ηαπσλία, ηε Νέα Εειαλδία θαη αιινχ. 

Ζ κπτθή δπζηξνθία ησλ ακλψλ, φηαλ νη κεηέξεο ηνπο δηαηξέθνληαη  

θάησ απφ εληειψο θπζηθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ηνπο, έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Β. 

Διιάδαο. Ζ δηαπίζησζε έγηλε ηφζν κε ηελ εμέηαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπκπησκάησλ ηεο κπτθήο δπζηξνθίαο, φζν θαη κε εξγαζηεξηαθέο 
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εμεηάζεηο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ελδχκνπ γινπηακηληθφ-νμαινμηθήο 

ηξαλζακηλάζεο ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο (SGOT), ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε κπτθήο δπζηξνθίαο απμάλεη ζεκαληηθά. 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Διιάδα παξαιπηηθέο 

θαηαζηάζεηο ακλψλ ιφγσ κπτθήο δπζηξνθίαο είλαη θπξίσο νη αθφινπζεο: 

Οη πεξηνρέο Βνξεηνδπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο κεηαμχ ησλ πνηακψλ Αμηνχ 

θαη Αιηάθκνλα, ε απνμεξακέλε πεξηνρή ηεο πξψελ ιίκλεο Γηαλληηζψλ, 

νη πεξηνρέο θνληά ζηε ιίκλε Κεξθίλε ηνπ Ννκνχ εξξψλ θαη ε πεξηνρή 

ηεο πεδηάδαο Φηιίππσλ. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί κπτθή δπζηξνθία θαη ζε 

ζειάδνληα εξίθηα θαη ακλνχο ζε φςηκνπο ηνθεηνχο ηνπ ηαζκνχ 

Αλαπαξαγσγήο Εψσλ Γξάκαο, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο δηαηξέθνληαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κε ζηηεξέζην απνηεινχκελν απφ 

μεξφ ρφξην πνπ είρε παξαρζεί ζηελ πεδηάδα Φηιίππσλ θαη κίγκα θαξπψλ 

ζηηεξψλ θαη ζφγηαο, ρσξίο φκσο πίηπξα ή θηελάιεπξα ζίηνπ. Όπσο είλαη 

γλσζηφ ηα πίηπξα θαη θηελάιεπξα ζίηνπ είλαη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βηηακίλεο Δ θαη ζειελίνπ. 

Όπσο δηαπηζηψζεθε ζε ζρεηηθέο αλαιχζεηο ρφξησλ ησλ παξαπάλσ 

πεξηνρψλ, νη πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο κπτθήο δπζηξνθίαο 

ζπλδένληαη κε αλεπάξθεηα ζειελίνπ, αλ θαη ηα λεαξά δψα πνπ 

εθδήισλαλ κπτθή δπζηξνθία αληαπνθξίλνληαλ θαη ζηελ ζεξαπεία κε 

βηηακίλε Δ. 

ηηο πεξηνρέο Βνξεηνδπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο κεηαμχ ησλ 

πνηακψλ Αμηνχ θαη Αιηάθκνλα, ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζειήλην 

ησλ ρφξησλ βνζθήο νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

εδάθνπο ζε ζεηηθά άιαηα, πνπ πιεζηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ παξαζαιιάζησλ πεξηνρψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

ηα ζεηηθά άιαηα παξαθσιχνπλ ηελ πξφζιεςε ζειελίνπ απφ ηα θπηά 

θαη ζπλεπψο ζπληεινχλ ζηελ ρακειή πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε 

ζειήλην. 
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ηηο πεξηνρέο ηεο πξψελ ιίκλεο Γηαλληηζψλ, ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο 

θαη ηεο πεδηάδαο Φηιίππσλ, ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζειήλην 

νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ θαηάθιηζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

λεξά ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ηα εδάθε απηά ησλ επδηάιπησλ αιάησλ ζειελίνπ.  

 

12.7. Πξφιεςε κπτθήο δπζηξνθίαο 

ε ζρεηηθά πεηξάκαηα ζπγθξηηηθήο δηαηξνθήο πεηξάκαηα 

δηαηξνθήο πνπ δηεμήρζεθαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο, ε κπτθή 

δπζηξνθία ησλ ακλψλ θαη ησλ εξηθίσλ κπνξνχζε λα πξνιεθζεί κε ηελ 

εκεξήζηα ρνξήγεζε θαηά θεθαιήλ ζηα έγθπα δψα 1 mg ζειελίνπ, 

πεξίπνπ απφ ην πξψην 1/3 ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Αληίζεηα ζηηο νκάδεο 

ησλ έγθπσλ δψσλ ζηα νπνία δελ ρνξεγήζεθε ζειήλην ην πνζνζηφ ησλ 

παξαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα λεαξά δψα θπκάλζεθε απφ 10 έσο 50%. 
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13. Φζφξην (Fluorine, F) 

 

13.1 Γηαλνκή ηνπ θζνξίνπ ζην ζψκα ηνπ δψνπ 

Σν θζφξην βξίζθεηαη ζε ίρλε ζε νιφθιεξν ην ζψκα, ε κεγαιχηεξε 

φκσο ζπγθέληξσζή ηνπ ζπλαληάηαη ζηα νζηά θαη ηα δφληηα, φπνπ απαληά 

ζε πνζνζηφ 0,04 έσο 0,06 % ζε ζπλδπαζκφ  κε ην θσζθνξηθφ αζβέζηην, 

φπσο θαη ζην νξπθηφ απαηίηεο. 

 

13. 2 Λεηηνπξγίεο ηνπ θζνξίνπ 

Μνινλφηη ε θαλνληθή παξνπζία ηνπ θζνξίνπ ζηα νζηά θαη ηα 

δφληηα θαη νη ζρεηηθέο ελδείμεηο απφ επηδεκηνινγηθέο θαη άιιεο έξεπλεο, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ππνδεηθλχνπλ φηη ην θζφξην ζε ίρλε 

πηζαλφλ λα είλαη απαξαίηεηε αλφξγαλε νπζία, εληνχηνηο ην θχξην 

ελδηαθέξνλ γηα ην θζφξην ζηελ δηαηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζπλδέεηαη 

κε ηηο επηβιαβείο ηνμηθέο επηδξάζεηο ηνπ θαηά ηελ ζπλερή πξφζιεςε, 

πέξα απφ νξηζκέλα φξηα, ζρεηηθά ειάρηζησλ πνζνηήησλ θζνξίνπ. Ζ 

πξφζιεςε απηή κπνξεί λα γίλεηαη 1) κέζσ πφζηκνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεη 

ηνμηθά επίπεδα θζνξίνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ή 2) κέζσ 

ησλ ζηηεξεζίσλ ζηα νπνία πξνζηέζεθε νξπθηφ θσζθνξηθφ αζβέζηην κε 

ζρεηηθά κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε θζφξην. Δπίζεο πξφζιεςε θζνξίνπ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ρφξηα βνζθήο θαη θαιιηέξγεηεο ζε βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο, πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ην θαπλφ νξηζκέλσλ βηνκεραληψλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο πνπ πεξηέρνπλ θζφξην, φπσο νη βηνκεραλίεο 

αινπκηλίνπ, ζηδήξνπ, ππεξθσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ θ.ά. 
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13. 3 Σνμηθφηεηα θζνξίνπ 

Σν πεξηζζφηεξν θζφξην πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηνπο παξαπάλσ 

ηξφπνπο, απνβάιιεηαη κέζσ ησλ νχξσλ. Χζηφζν,  απφ ηελ καθξνρξφληα 

πξφζιεςε θζνξίνπ, πέξα απφ νξηζκέλα φξηα, παξαηεξείηαη βαζκηαία 

ζπζζψξεπζε θζνξίνπ ζηα νζηά θαη ηα δφληηα, δειαδή ην θζφξην είλαη 

επηζσξεπηηθφ ή αζξνηζηηθφ δειεηήξην. Καηά ηελ ζπζζψξεπζε 

θζνξίνπ ηα νζηά ράλνπλ ην θαλνληθφ ηνπο ρξψκα θαη ηελ ζηηιπλφηεηά 

ηνπο, γίλνληαη παρχηεξα θαη καιαθά, κεηψλεηαη ε αληνρή ηνπο ζηελ 

ζξαχζε θαη παξνπζηάδνπλ εμνζηψζεηο. 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη επηδξάζεηο ζηα δφληηα. Ζ αδακαληίλε ησλ 

δνληηψλ ράλεη ηελ ζηηιπλφηεηά ηεο θαη γίλεηαη ιεπθή-αζβεζηψδεο θαη 

θειηδσηή. ηνπο επηκχεο (αξνπξαίνπο, rats) νη κφληκνη θνπηήξεο δελ 

ηξίβνληαη θπζηνινγηθά, κε απνηέιεζκα ηελ επηκήθπλζε ησλ θνπηήξσλ 

είηε ηεο άλσ είηε ηεο θάησ ζηαγφλαο. ηα βννεηδή θαη ηνπο ρνίξνπο ηα 

δφληηα γίλνληαη καιαθά θαη θζείξνληαη γξήγνξα, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηεο πνιθηθήο θνηιφηεηάο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ηα δφληηα λα γίλνληαη επαίζζεηα ζην θξχν λεξφ. Φπζηθή 

ζπλέπεηα ηεο θζνξάο απηήο ησλ δνληηψλ είλαη ε κείσζε ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ηξνθήο κε επαθφινπζν ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηελ ειάηησζε ηεο παξαγσγήο. 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη γεληθέο ηνμηθέο επηδξάζεηο, πνπ νθείινληαη 

ζε εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη καιαθψλ ηζηψλ. ε 

πεξηνρέο φπνπ ην πφζηκν λεξφ πεξηέρεη 2-5 mg θζνξίνπ αλά ιίηξν ή 

πεξηζζφηεξν, εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ κφληκσλ δνληηψλ ησλ 

παηδηψλ ραξαθηεξηζηηθέο αζβεζηψδεηο θειίδεο, νη νπνίεο 

πξνζιακβάλνπλ θίηξηλν έσο καχξν ρξσκαηηζκφ, νπφηε ε αδακαληίλε λα 

παξνπζηάδεη θειηδσηή φςε. 

Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αγξνηηθψλ δψσλ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

σο πξνο ηελ εππάζεηα ζηηο δπζκελείο επηδξάζεηο ηνπ θζνξίνπ. Έηζη νη 
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αγειάδεο είλαη πεξηζζφηεξν εππαζείο έλαληη ησλ πξνβάησλ, ελψ νη 

φξληζεο αλέρνληαη ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα θζνξίνπ ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα αγξνηηθά δψα.. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην θζφξην είλαη αζξνηζηηθφ δειεηήξην 

θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα πεηξακάησλ βξαρείαο δηάξθεηαο, ζηα 

νπνία ην ρνξεγνχκελν κε ηελ ηξνθή επίπεδν θζνξίνπ δελ πξνθαιεί 

ηνμηθέο επηδξάζεηο, δελ παξέρνπλ θακία αζθάιεηα. Καη απηφ δηφηη ην 

θζφξην αξρηθά απιά ζπζζσξεχεηαη ζηα νζηά θαη ηα δφληηα ρσξίο 

εκθαλείο βιάβεο θαη απαηηείηαη ε παξέιεπζε ζεκαληηθνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο γηα λα εκθαληζηνχλ νη δπζκελείο επηδξάζεηο ηνπ θζνξίνπ. 

ε ζρεηηθέο έξεπλεο κε αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο ζηνλ Πεηξακαηηθφ 

ηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wisconsin ησλ Ζ.Π.Α., νη δπζκελείο 

επηδξάζεηο ζηελ γαιαθηνπαξαγσγή ιφγσ ηεο πξνζζήθεο ζην ζηηεξέζην 

θσζθνξηθνχ νξπθηνχ ζε πνζφηεηα πνπ ην επίπεδν ηνπ θζνξίνπ λα 

αλέιζεη ζηα 80 mg αλά ρηιηφγξακκν μεξάο νπζίαο, παξνπζηάζζεθαλ κεηά 

ηελ πάξνδν ηξηψλ εηψλ. 

χκθσλα κε ην N.R.C. (1960) ηα αθίλδπλα επίπεδα θζνξίνπ ζε 

ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ αλά ρηιηφγξακκν νιηθνχ ζηηεξεζίνπ είλαη : γηα 

ηηο αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο 30-50 mg, γηα ηα πξφβαηα θαη ηνπο 

ρνίξνπο 70-100 mg θαη γηα ηηο φξληζεο 150-300 mg. 

Δθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ φπνπ ην λεξφ 

είλαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θζφξην, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνζκέλε 

δηαηξνθή ην πξφβιεκα ηνπ θζνξίνπ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλα θσζθνξηθά νξπθηά πεξηέρνπλ 3,5-4% θζφξηνπ θαη ε πξνζζήθε 

ηνπο αθφκε θαη ζε πνζνζηφ 1% ηνπ κίγκαηνο ησλ ζπκππθλσκέλσλ 

ηξνθψλ, αλεβάδεη ην επίπεδν θζνξίνπ ζην ζηηεξέζην θαηά πξνζέγγηζε 

ζην δεθαπιάζην ηνπ επηηξεπφκελνπ. 

ήκεξα θαηφπηλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο ησλ θσζθνξηθψλ νξπθηψλ 

παξαζθεπάδνληαη θσζθνξνχρα πξντφληα κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε 
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θζφξην, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθίλδπλα ζηε δηαηξνθή 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 

δσνηξνθψλ ζηηο Ζ.Π.Α., ην απνθζνξησκέλν θσζθνξηθφ πξντφλ γηα ηελ 

δηαηξνθή ησλ δψσλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ηνπ 1 κέξνπο 

θζνξίνπ αλά 100 κέξε θσζθφξνπ. 

Μνινλφηη, ε θχξηα ζεκαζία ηνπ θζνξίνπ ζηελ δηαηξνθή ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ ζπλδέεηαη κε ηηο ηνμηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ πεξίπησζε 

πξφζιεςεο ζρεηηθά ειαρίζησλ πνζνηήησλ θζνξίνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εληνχηνηο ππάξρεη ζαθήο έλδεημε φηη ε παξνπζία ζε ίρλε ηνπ 

θζνξίνπ ζηελ ηξνθή ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ αλζξψπνπ βειηηψλεη ηελ 

αληνρή ησλ δνληηψλ ζηελ ηεξεδφλα. Ζ αλαθάιπςε απηή έγηλε θαηφπηλ 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ζηηο νπνίεο βξέζεθε φηη νη πεξηπηψζεηο 

ηεξεδφλαο ζηα δφληηα είλαη πεξηζζφηεξεο ζε θνηλφηεηεο φπνπ ην λεξφ 

είλαη ειεχζεξν θζνξίνπ, ελψ αληίζεηα είλαη ειάρηζηεο ζε θνηλφηεηεο φπνπ 

ην λεξφ πεξηέρεη 1-1,5 mg θζνξίνπ αλά ιίηξν. ε ειαθξά πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο θζνξίνπ ζην λεξφ έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

παξνπζηάδεη δφληηα κε θειηδσηή αδακαληίλε, ελψ ζε αθφκα πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο θζνξίνπ ζην λεξφ παξνπζηάδνληαη ζνβαξφηεξα 

ζπκπηψκαηα θζνξίσζεο. 

Οη παξαπάλσ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο επηβεβαηψζεθαλ θαη κε 

πεξαηηέξσ έξεπλεο ηφζν ζε αλζξψπνπο φζν θαη ζε εξγαζηεξηαθά 

πεηξακαηφδσα. Απφ απηέο απνδείρζεθε φηη ην πεξηζψξην κεηαμχ ηεο 

ζπγθέληξσζεο θζνξίνπ ζηε ηξνθή πνπ πξνθαιεί θπζηνινγηθή σθέιεηα 

θαη εθείλεο πνπ πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο, είλαη εμαηξεηηθά 

κηθξφ θαη κάιηζηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο, ην 

πεξηζψξην απηφ απνηειεί κνλαδηθή πεξίπησζε. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αλ ε ηξνθή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ε πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο είλαη θαιή, δελ 

παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο ηεξεδφλαο αθφκε θαη εάλ ε ηξνθή πεξηέρεη 
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θζφξην θάησ απφ ηα θαλνληθά επίπεδα ηα νπνία κεηψλνπλ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεξεδφλαο. πλεπψο ε ιεηηνπξγία ηνπ θζνξίνπ, λα απμάλεη 

ηελ αληνρή ησλ δνληηψλ ελαληίνλ ηεο ηεξεδφλαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλζήθεο νη νπνίεο επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Ο αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ην θζφξην ελεξγεί γηα ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ησλ δνληηψλ δελ έρεη πιήξσο δηεπθξηληζηεί. Έρνπλ 

πξνηαζεί δχν ζεσξίεο. χκθσλα κε ηελ πξψηε ζεσξία ε επίδξαζε ηνπ 

θζνξίνπ γίλεηαη κέζσ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα 

ην θζφξην λα ζπκκεηέρεη ζηελ δνκή ησλ δνληηψλ, ελψ ζχκθσλα κε ηε 

δεχηεξε ζεσξία ε επίδξαζε ηνπ θζνξίνπ γίλεηαη κε ηελ βαθηεξηνζηαηηθή 

ηνπ δξάζε ζηα ηεκαρίδηα ηξνθήο ζηελ επηθάλεηα ησλ δνληηψλ. 

Δληνχηνηο, εθφζνλ ην ζηηεξέζην πνπ ζηεξείηαη θζνξίνπ δελ έρεη 

επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ή ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ, δειαδή εθφζνλ δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή έλδεημε φηη ην 

θζφξην επηηειεί νπζηψδε ιεηηνπξγία ζηελ ζξέςε ηνπ νξγαληζκνχ, ην 

θζφξην δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαξαίηεηε 

αλφξγαλε νπζία. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ε ηεξεδφλα ησλ δνληηψλ δελ 

απνηειεί ζηελ πξάμε πξφβιεκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζπλεπψο ε αχμεζε ηεο αληνρήο ησλ δνληηψλ ζηελ ηεξεδφλα πνπ 

πξνθαιεί ην θζφξην είλαη κηθξήο ζεκαζίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηα 

αγξνηηθά δψα έρνπλ ζεκαζία ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ πεξίζζεηα ηνπ 

θζνξίνπ ζηελ ηξνθή πνπ πξνθαινχληαη ζηα δφληηα θαη αιινχ. 

 

 

 

 

Δηθφλα 27. Φζνξίσζε ησλ θνπηήξσλ ζε βννεηδέο ειηθίαο 4 εηψλ Πηγή: 

http://faculty.fortlewis.edu/LASHELL_ 
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