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О
дним із найважливіших 

мікроелементів лужної дії 

є кальцій, який складає 

в організмі найбільшу 

питому вагу – 1,2–1,6% маси тіла. 

Він найбільш представлений 

у твердих тканинах (кісткова маса, 

зуби) і складає близько 1 кг (99%), 

у м’язах – 0,87 г; у шкірі – 0,41 г. 

Основна роль макроелементу 

кальцію в організмі полягає 

в забезпеченні цілісності кісткової 

системи, яка є своєрідним депо, 

де цей елемент знаходиться 

у стані динамічної рівноваги 

з кальцієм кровоносної системи 

та є буфером для підтримки 

стабільного рівня його циркуляції. 

У сироватці крові рівень 

загального кальцію скла-

дає 2,5 ммоль/л, а вільного – 

1,3 ммоль/л, що в цілому відпо-

відає всього 1% від загального 

кальцію організму, але навіть така 

незначна кількість внутрішньоклі-

тинного кальцію та кальцію крові 

відіграє надзвичайно важливу 

метаболічну та регуляторну функ-

ції. Внутрішньоклітинна концен-

трація кальцію в 104 рази нижче 

за концентрацію його в позаклі-

тинній рідині та плазмі крові. Для 

жодного з інших мінеральних ну-

трієнтів не характерна настільки 

впливова різниця в концентраціях 

між вмістом зовні та всередині 

клітини. Це один з чинників того, 

що саме кальцій функціонує як 

ключовий регулятор метаболіз-

му. Рівень же кальцію у крові 

достатньо постійний, і аналіз 

його вмісту не дає справжньої 

картини стану кісткової системи 

і ступеню її демінералізації. Тобто, 

високий рівень кальцію у крові 

не обов’язково свідчить про до-

статній його рівень у твердих тка-

нинах і відсутність остеопорозу. 

Важливим є те, що мінераль-

ний компонент кісткової ткани-

ни в цілому знаходиться у стані 

безперервного відновлення. 

Так, кісткові клітини остеоблас-

ти сприяють розсмоктуванню 

кісткової тканини і вивільненню 

кальцію та фосфору у кровоток, 

а остеокласти беруть участь у від-

кладанні фосфорно-кальцієвих 

солей, що сприяє кальцифікації 

кісткової тканини. Швидкість 

цього руйнування та побудови 

називається швидкістю метабо-

лізму кальцію (елімінацією), який 

значно змінюється залежно від 

віку: у новонароджених може за-

мінюватися більше 100% кальцію 

кісток, протягом першого року 

їх життя, у дітей старшого віку – 

10%, а у дорослих всього 2–3%. 

Виводиться кальцій із се-

чею – 2 мг/кг маси тіла, з потом – 

5 мг/100 мл, у вигляді активної 

секреції у порожнині рота, шлунка 

та кишечника – 0,5–0,7 г. Таким 

чином у  людини кожного дня, 

залежно від віку, виводиться 700–

1000 мг кальцію, який обов’язково 

повинен в тій самій кількості 

надходити з їжею щоденно.

Окрім основної структур-

ної функції (формування кісток, 

дентину та емалі зубів), каль-

цій має цілий ряд інших фізіо-

логічно важливих функцій:

• участь у процесах ско-

рочення м’язів;

• регуляція трансмембран-

ного потенціалу кліти-

ни, нервової і нервово-

м’язової провідності;

• участь у процесі коагуляції 

крові та контроль всіх ета-

пів каскаду згортання крові;

• зменшення проник-

ності стінок судин;

• забезпечення кислотно-

основного балан-

су організму;

• активація цілого ряду 

ферментів та деяких 

ендокринних залоз;

• посилення дії гормону 

вазопресину, що ре-

гулює тонус судин;

• протизапальна, анти-

стресова, десенсибілізу-

юча, протиалергічна дії;

• забезпечення опірнос-

ті організму до зовнішніх 

впливів та інфекцій;

• участь у формуванні ко-

роткотривалої пам’яті та 

навичок до навчання;

• активація апоптозу 

та транскрипційно-

го апарату клітин.

Добова потреба («Норми фі-

зіологічних потреб населення 

України в основних харчових ре-

човинах та енергії», затвердже-

ні наказом МОЗ України № 272 

від 18.11.1999 р.). Для дітей 

0–6 років відповідно 400–800 мг 

на добу, 7–10 років – 1000 мг 

на добу, від 11 до 17 років – 

1200 мг на добу. Для дорослих: 

жінки – 1100 мг на добу, чолові-

ки – 1200 мг на добу. Для людей 

похилого віку: чоловіки від 60 ро-

ків – 800 мг на добу, жінки після 

55 років – 1000 мг на добу.

За рекомендаціями ВООЗ: 

діти до 3 років – 600 мг, 4–10 ро-

ків – 800 мг, 10–13 років – 1000 мг, 

13–16 років – 1200 мг, 16–17 ро-

ків – 1000 мг, 25–55 років – 800–

1200 мг, вагітним та матерям, 

що годують немовлят – 1500–

2000 мг, жінкам у клімактерич-

ний період – 1400 мг щоденно.

Особливості 
метаболізму кальцію 
в організмі

В основу метаболізму кальцію 

покладено важливі процеси, які 

здійснюються за допомогою регу-

ляції паратгормоном, кальцитріо-

лом та кальцитоніном в організмі.

Секреція паратгормону (ПТГ) 

паращитоподібної залози регулю-

ється рівнем іонів кальцію у плаз-

мі: гормон секретується у відповідь 

на зниження концентрації кальцію 

у крові (швидкість розпаду ПТГ 

зменшується за низької концен-

трації іонів кальцію та збільшуєть-

ся, якщо концентрація іонів каль-

цію висока). Органами-мішенями 

для ПТГ є кістки, нирки (пряма дія) 

та кишечник (опосередкована дія).
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ПТГ відновлює нормальний 

рівень іонів кальцію у внутрішньо-

клітинній рідині шляхом прямої 

дії на кістки (активація аденілат-

циклази, яка стимулює мета-

болічну активність остеокластів, 

в результаті чого відбувається 

мобілізація Са2+  із кісток та над-

ходження фосфатів у кров) та 

нирки (стимулює реабсорбцію 

Са2+  дистальними канальцями ни-

рок). Окрім вищезгаданих прямих 

функцій, ПТГ діє на слизові обо-

лонки кишечника і сприяє збіль-

шенню ефективності засвоєння 

Са2+ в ньому. У нирках ПТГ також 

зменшує реабсорбцію фосфатів. 

Кальцитріол, як і інші стероїдні 

гормони, синтезується із холесте-

рину. Безпосереднім попередни-

ком кальцитріолу є холекальцифе-

рол (вітамін D
3
). Незначна кількість 

вітаміну D
3
 міститься у продуктах 

харчування, але більша частина 

вітаміну, який використовується 

в синтезі кальцитріолу, утворюєть-

ся у шкірі із 7-дегідрохолестеролу 

під час неферментативної реакції 

під дією ультрафіолетового світла. 

При дефіциті вітамінів С, В, РР, Е, К 

утворення активних метаболітів 

вітаміну D
3
 знижується. Утво-

рення кальцитріолу починається 

в печінці і закінчується в нирках. 

Кальцитріол стимулює засвоєння 

кальцію і фосфатів в кишечнику 

та мобілізацію кальцію з кісток.

Кальцитонін секретується па-

рафолікулярними К-клітинами щи-

топодібної залози або С-клітинами 

паращитоподібної залози. Секре-

ція кальцитоніну збільшується при 

збільшеній концентрації Са2+  та 

зменшується при зниженні Са2+  

у крові. Кальцитонін інгібує ви-

вільнення Са2+ з кісток і стимулює 

його екскрецію нирками з сечею.

Отже, при надходженні каль-

цію з продуктами та за умови 

фізіо логічної регуляції процесів за-

своєння в організмі людини з мо-

менту народження накопичується 

кальцій, який депонується у твер-

дих тканинах. При нормальному 

вмісті кальцію в раціоні, що відпо-

відає затвердженим нормам хар-

чування, до двадцятип’ятирічного 

віку превалює наростання кістко-

вої маси над резорбцією кальцію 

із кісток, і вже у 25 років повністю 

формується пік кісткової маси. До 

35–40 років підтримується баланс, 

тобто настає характерний період 

рівноваги між структурним утво-

ренням та резорбцією кальцію. 

Після 40 років в організмі під дією 

паратгормону паращитоподібної 

залози кальцій із кісток перехо-

дить в кровоносне русло, що при-

зводить до втрати в середньому 

близько 30% запасів кальцію та 

сприяє демінералізації. У похилому 

віці – відбуваються значніші ві-

кові деструктивно-дегенеративні 

процеси (у чоловіків щорічно ці 

втрати складають 0,5–2% на рік, 

у жінок – 2–3% з переважним 

прискоренням протягом 5–10 

років після настання менопа-

узи). У жінок втрата кальцію 

також пов’язана з іншими 

фізіологічними станами – 

вагітністю, лактацією.

Засвоєння кальцію у ви-

гляді одноосновних солей 

фосфорної кислоти найактив-

ніше відбувається у дванад-

цятипалій кишці та тонкому 

кишечнику за участі механізму 

простої та полегшеної дифузії 

та за обов’язкової ключової 

участі вітаміну D (1,25-дигі-

дроксихолекальциферолу), 

та наявності жовчних кис-

лот і низки інших сполук.

При зменшенні  надход-

ження жовчних кислот 

або за їх відсутності за-

своєння кальцію в тонко-

му кишечнику різко зни-

жується, оскільки основне 

середовище, що характерне 

для тонкого кишечника, призво-

дить до утворення важкозасво-

ювальних сполук кальцію. Тому 

такі захворювання, як дискінезія 

жовчовивідних шляхів, холестаз, 

атрофічний гастрит, ентерит, 

порушення секреторної функції 

підшлункової залози, гепатит, 

цироз печінки можуть призводи-

ти до порушення всмоктування 

кальцію, що особливо характер-

но для людей похилого віку. 

Для ефективного засвоєння 

кальцію у кишечнику та вклю-

чення його у кісткову тканину, 

організму необхідні також фос-

фати, магній, цинк, марганець, 

мідь, калій, бор, аскорбіно-

ва і фолієва кислоти тощо. 

Серед макроелементів, задія-

них у процеси утворення кісткової 

системи, необхідний також і фос-

фор, який бере участь в багато-

чисельних фізіологічних процесах 

за умови надходження на рівні 

добової норми. Надлишок цього 

макроелементу в раціоні пригні-

чує засвоєння кальцію, утворення 

вітаміну D та сприяє порушенню 

функції паращитоподібної залози. 

На жаль, сучасний харчовий раці-

он характеризується вуглеводно-

жировою спрямованістю, в якому 

переважають продукти з тварин-

ними жирами, хліб та хлібобулочні 

вироби, ковбасні вироби, тверді 

сири та інші продукти, які містять 

високий рівень фосфатів. Отже 

продукти, що містять фосфор по-

ширеніші серед населення, ніж 

ті, які є джерелом кальцію, тому 

надходження фосфору з харчо-

вим раціоном складає 112–115% 

[А.В. Скальний, 2003 р.]. Вживання 

молока і молочних продуктів ско-

рочується, так як ця група продук-

тів стала менш популярною, особ-

ливо серед підлітків та молоді.

При надлишку 

надходження фосфатів з їжею, 

у крові утворюються розчинні 

фосфати кальцію, які швидко ви-

водяться з організму із сечею, 

це призводить до клінічних про-

явів дефіциту кальцію. Такі явища 

спостерігаються у підлітків, що 

інтенсивно споживають газовані 

напої та енергонапої, які містять 

фосфати в значній кількості. Гі-

покальціємія спостерігається у 

немовлят при переведенні їх на 

коров’яче молоко, яке містить 

надлишок фосфатів порівня-

но з грудним молоком жінки.

Тому в метаболізмі кальцію 

особливо важливою умовою є 

збалансування рівня надходжен-

ня кальцію та фосфору в рів-

них кількостях (1:1), а останнім 

часом вчені пропонують навіть 

збільшити квоту кальцію у спів-

відношенні з фосфором (2:1).

Фізіологічним партнером каль-

цію є магній. Магній не тільки ізо-

морфно заміщує кальцій у крис-

талічній решітці гідроксиапатиту 

кісткової тканини, а і бере участь 

в регуляції його обміну за рахунок 

активації ПТГ. Джерелом магнію 

є риба, овочі, фрукти, горіхи, соя, 

насіння гарбуза, соняшника, пше-

ничні висівки. Серед населення 

України спостерігається дефіцит 

магнію в такій же мірі, як дефіцит 

кальцію, і складає 50% від добової 

норми. Добова норма магнію для 

населення складає 500 мг/добу. 
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Відповідно до таких умов раціон 

повинен обов’язково включати 

продукти, що містять магній, але, 

на жаль, і ця група продуктів та-

кож мало представлена в сучас-

ному раціоні населення України. 

Таким чином рівень над-

ходження Са, Р, Мg у спів-

відношенні 1(2):1:0,5 створює 

найкращі умови для засвоєння 

та обміну кальцію в організмі.

Токсичність безпосередньо 

кальцію – низька. Незначний над-

лишок кальцію виводиться нир-

ками. Однак, за умови високого 

добового рівня кальцію, більшого 

за регламентований (зокрема 

> 1400–2000 мг/добу, залежно від 

фізіологічної потреби), та збільше-

ного рівня вітаміну D може виник-

нути кристалізація солей кальцію 

в нирках, що є дуже небезпеч-

ним фактором для організму.

Високий рівень магнію може 

зменшити засвоюваність каль-

цію з кишкового тракту, але 

при різкій недостатності маг-

нію виникає гіпокальціємія. 

Кальцій в кількості, що від-

повідає добовому надходжен-

ню в організм, перешкоджає 

накопиченню свинцю (Pb), 

стронцію (Sr) у кістковій тканині 

і є одним із основних макро-

елементів, що використовується 

з метою захисту від радіаційних 

уражень та їх наслідків як анта-

гоніст радіоактивних елементів 

свинцю та стронцію. Достатній 

рівень заліза в організмі також 

сприяє засвоєнню кальцію.

Білок, що входить до раціо-

ну, активно впливає на засво-

юваність кальцію. Майже 15% 

кальцію, отриманого з харчових 

продуктів, засвоюється за наяв-

ності фізіологічного рівня повно-

цінного білка в раціоні. У той же 

час, при низькобілковому раціоні 

засвоюється всього 5% даного 

нутрієнту. Стимулююча дія білків 

пов’язана з тим, що амінокислоти, 

які вивільняються під час гідро-

лізу білків, утворюють з кальцієм 

високобіодоступні комплекси. 

Сприяє засвоєнню кальцію 

також лимонна кислота та лак-

тоза, які після розщеплення ви-

кликають зниження рівня рН, що 

запобігає утворенню нерозчинних 

фосфорно-кальцієвих солей.

Наявність в їжі великої кіль-

кості насичених жирних кислот 

(баранячий та яловичий жири, 

різноманітні кулінарні жири) упо-

вільнює засвоєння кальцію. За 

таких умов людський організм 

потребує збільшення надходжен-

ня кальцію. В той же час, покра-

щенню засвоєння кальцію, що 

знаходиться в харчових продук-

тах, сприяють біологічно активні 

поліненасичені жирні кислоти.

Засвоюваність кальцію знижу-

ють какао, соєві боби та інша їжа 

з високим вмістом фосфатів, газо-

вані напої, а також продукти з висо-

ким рівнем вмісту щавлевої кислоти 

(шпинат, аґрус, смородина, ревінь 

тощо). Фітинова кислота з висівок 

цільного зерна взаємодіє з каль-

цієм, що призводить до утворення 

кальцієвої солі, яка не всмоктується 

у кишечнику. Дієта, що багата на цу-

кор, зернові продукти та інші вугле-

води, послаблюють щільність кісток, 

оскільки прийом глюкози знижує рН 

крові, що сприяє екскреції кальцію 

з організму. Але високий вміст мо-

лочного цукру – лактози – в молоч-

них продуктах (окрім м’якого сиру) 

за наявності вікового (набутого) 

дефіциту лактази, що ферментує 

його в кишечнику або генетично 

детермінованого дефіциту лакта-

зи (10% населення), свідчить про 

незначну придатність молока як 

основного джерела кальцію. 

У шлунку має бути достатня 

кількість соляної кислоти для нор-

мального засвоєння деяких спо-

лук кальцію, особливо карбонату. 

Тому слід враховувати можливість 

зменшення засвоєння кальцію при 

зниженні кислотності шлункового 

соку, особливо у людей похилого 

віку, що мають виразкове ура-

ження ШКТ і з лікувальною метою 

приймають великі дози антацид-

них препаратів. Глюкокортико-

їдні, протисудомні препарати та 

тиреоїдин можуть знижувати за-

своюваність кальцію в кишечнику. 

Надмірне споживання кави підви-

щує виведення кальцію нирками. 

Прийом кальцію в період 

вагітності знижує небезпеку ви-

никнення передчасних пологів, 

народження недоношених дітей. 

Найефективнішим є прийом 

кальцію на ніч, так як він макси-

мально депонується у кістковій 

тканині в нічний час,  крім того 

прийом кальцію  сприяє нор-

малізації сну. Іони кальцію за-

своюються також краще, якщо 

приймати кальцій не натще, 

а після легкого прийому їжі. 

Прояви 
аліментарного 
дефіциту кальцію 
в організмі 

Одним із основних фак-

торів дефіциту кальцію в 

організмі – є аліментарний 

фактор (тобто харчовий).

Діти відносяться до групи під-

вищеного ризику виникнення 

дефіциту кальцію, що пов’язано 

з інтенсивним ростом. Як правило 

дефіцит кальцію проявляється у 

дітей у вигляді рахіту, порушенням 

росту зубів і карієсом, судомами, 

м’язовим болем, титанією, схиль-

ністю до переломів кісток, розвит-

ком сколіозу, відставанням у роз-

витку, частими респіраторними, 

інфекційними захворюваннями, 

вугровим висипом, фурункульо-

зом та схильністю до алергії.

У дорослих з віком розвиваєть-

ся остеопороз кісток, що прояв-

ляється схильністю до переломів, 

карієсу, крихкості зубів; турбують 

ламкість нігтів, локалізоване оні-

міння та парестезії рук або ніг, 

судоми м’язів, гіперактивність, 

нер возність, роздратованість, 

погіршення пам’яті, безсоння, 

депресія, синдром хронічної втом-

люваності, розумові відхилення у 

людей похилого віку, прискорене 

серцебиття, підвищений арте-

ріальний тиск. Дефіцит кальцію 

сприяє виникненню екзематозних 

уражень шкіри, схильності до 

алергії та кровотеч. Характерні 

також хронічні запальні захворю-

вання слизових оболонок дихаль-

них шляхів, сечостатевої системи 

та шлунково-кишкового тракту.

Зниження фізичної активності 

людини призводить до виражені-

шої втрати кальцію кісткової маси. 

У хворих при тривалій імобілізації 

та у людей в умовах невагомості 

маса трабекулярних кісток (мен-

ше – кортикальних) знижується 

як мінімум на 1% на тиждень. Вже 

через 4–6 тижнів такого режиму 

із значним зниженням рухової ак-

тивності виникають рентгенологічні 

ознаки демінералізації кісток, рівень 

якої може досягти 15% від норми 

вже через 4 місяці, причому віднов-

лення кісткової маси відбувається 

значно складніше та повільніше 

ніж втрата мінеральних речовин, 

що формують кісткову масу. По-

гіршенню засвоєння кальцію 

з кишечника, окрім вищеназваних 

факторів, надзвичайно сприяють 

також стресові перенавантаження.

Ступінь зворотності (більше 

4 місяців) остеопорозу внаслі-

док тривалої іммобілізації, що 

пов’язаний з дефіцитом кальцію 

та необхідністю дотримання ліж-

кового режиму у людей старше 

60 років, різко знижений, особли-

во при супутніх нейроциркулятор-

них розладах. Це підтверджується 

наявністю того факту, що розви-

ток деструктивно-дегенеративних 

змін значно вищий, ніж процеси 

відновлення кісткової тканини.

Тому, для профілактики де-

мінералізації кісток для людей 

середнього та похилого віку важ-

ливо рекомендувати активніший 

спосіб життя, який включає легкі 

гімнастичні вправи, йогу, танці, 

регулярні пішохідні прогулянки на 

свіжому повітрі, помірні фізичні 

навантаження, але це не означає, 

Значення 
кальцію 

в метаболічних 
процесах 
організму 
та шляхи 

подолання 
його дефіциту
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що в похилому віці треба розпо-

чинати займатись серйозним ви-

дом спорту. Доведено, що курс 

фізичних вправ, відповідно до ві-

кового стану, може збільшити та 

зміцнити кристалічну решітку (кіст-

кову масу), що містить кальцій до 

1–2%, але після відміни фізичних 

вправ через певний час набутий 

результат втрачається. Тому ви-

щеназвані рекомендації можуть 

стабілізувати деструктивно-

дегенеративні зміни кісткової 

тканини, а іноді створювати умо-

ви для зворотного процесу. 

Важливо також забезпечу-

вати достатнє перебування на 

свіжому повітрі та для отримання 

помірної інсоляції, що створює 

умови для синтезу вітаміну D. 

В осінньо-зимовий період спосте-

рігається уповільнення процесів 

засвоєння кальцію за рахунок 

дефіциту вітаміну D, навіть за 

умови достатнього надходжен-

ня кальцію. Тому, при корекції 

дефіциту кальцію необхідно 

враховувати сезон року, осо-

бливо для крайніх вікових груп, 

так як в осінньо-зимовий період 

дефіцит кальцію вираженіший.

Найчастіше остеопороз зу-

стрічається у жінок Західного 

регіону (Львівська, Тернопільська 

області), а у чоловіків – Півден-

ного (Одеська, Миколаївська 

області). При цьому остеопороз 

у жінок розвивається у більш 

ранньому віці (30–39 років).

Дефіцит кальцію може виник-

нути при нестачі ферменту лак-

тази у слизовій оболонці тонкого 

кишечника; при недостатньому 

надходженні з харчовим раціо-

ном жиророзчинного вітаміну D 

(особливо при вегетаріанському 

харчуванні), або внаслідок пору-

шення утворення активних форм 

вітаміну D в печінці та нирках, 

та після тривалого лікування гор-

монами кори наднирників або 

анаболічними стероїдними гормо-

нами. На біодоступність кальцію 

також впливає стан ендокринної 

системи, особливо гормональний 

статус у жінок (рівень естрогенів), 

наявність патології шлунково-

кишкового тракту – гастриту 

на фоні гіпо- або ахлоргідрії. 

Корекція дефіциту кальцію 

може попереджати виникнення 

онкологічних процесів, особливо 

ендометрію, підшлункової за-

лози та товстого кишечника.

Наявність дефіциту кальцію 

в організмі в цілому корелює 

з його вмістом у волоссі. Надмірна 

кількість кальцію у волоссі вказує 

на ризик дефіциту цього елементу 

в організмі, що свідчить про підви-

щене його виведення з організму 

при гіперкальціємії, яка пов’язана 

з «вимиванням» кальцію з кісток.

Прояви вроджених 
порушень обміну 
кальцію в організмі

Крім аліментарного де-

фіциту кальцію, та дефіциту, 

що пов’язаний з його біодос-

тупністю, існують деякі врод-

жені прояви порушення об-

міну кальцію в організмі:

Синдром Фанконі-

Альбертіні-Цельвегера (псевдо-

рахітична ацидотична остеопатія): 

малий зріст новонародженого при 

дотриманні пропорцій, вроджені 

вади серця, звуження носових хо-

дів та відкритий рот, мікродонтія, 

багаточисельні діастеми, озена. 

У крові виявляють лейкоцитоз, 

зниження рівня загального білка, 

кальцію та резервної основності. 

Спостерігається підвищений вміст 

білку у спино-мозковій рідині, сис-

темний остеопороз, псевдопере-

ломи, псевдорахітичні зміни в ме-

тафазах кісток, посилене виведен-

ня білків та амінокислот з сечею.

Синдром Фанконі-

Шлезінгера: хронічна ідіопатична 

гіперкальціємія з остеопорозом 

та метаболічним слабоумством 

карликовий зріст ниркового по-

ходження; «обличчя ельфа»: 

великий лоб, вузьке обличчя, від-

критий рот; гіперфосфатемія, 

гіперхолестеринемія; підвищена 

швидкість осідання еритроци-

тів; пієлонефрит; артеріальна 

гіпертензія; кальцієво-фосфорні 

конкременти в сечових шляхах; 

остеосклероз кісток черепа; врод-

жені вади серця. Рівень кальцію 

в сироватці крові іноді підвищений.

Синдром Олбрайт–Мак–

Кьюна–Штернберга: множинна 

фіброплазія кісток з порушенням 

пігментації шкіра кольору «кава 

з молоком» та «географічними» кон-

турами; у дівчат – передчасне ста-

теве дозрівання; підвищена актив-

ність лужної фосфатази при нор-

мальному рівні кальцію та фосфору  

крові; гіпертиреоз з екзофтальмом.

Синдром Олбрайта–Ха-

дорна: загальний тяжкий остео-

пороз, резистентність до вітамі-

ну D; характерні тріщини кісток; 

періодичні гіпокаліємічні паралічі 

з можливим диспное, парестезії; 

олігурія, набряки; зниження рівня 

калію, хлору, натрію, фосфату та 

основного резерву крові та підви-

щення рівня калію, кальцію в сечі, 

схильність до блювання та діареї.

Прояви надмірної 
кількості кальцію 
в організмі

Надмірна кількість кальцію в 

організмі спостерігається при пер-

винному гіперпаратиреозі, злоякіс-

них пухлинах; рідше – при тирео-

токсикозі, інтоксикації вітаміном D, 

прийомі тіазидних діуретиків, сар-

коїдозі, ідіопатичній гіпокальційу-

ричній гіперкальціємії, трансплан-

тації нирок, третинному гіперпа-

ратиреозі; рідко – при синдромі 

харчової гіперкальціємії, лікуванні 

препаратами літію, туберкульозі, 

тривалій іммобілізації, особливо 

при хворобі Педжета, акромегалії, 

недостатності наднирників, ідіопа-

тичній гіперкальціємії в ранньому 

дитячому віці, діуретичній фазі 

гострої ниркової недостатності.

Симптомами надлишку кальцію 

в організмі є: відчуття в’ялості, 

слабкості, зниження маси тіла 

та м’язова слабкість; психічні змі-

ни (погіршення концентрації уваги, 

сонливість, зміни особистості, 

кома); відсутність апетиту, нудота, 

блювання, закрепи; біль в животі 

(іноді – виразка шлунку та панкре-

атит); поліурія, дегідратація та нир-

кова недостатність; формування 

конкрементів в нирках та нефро-

кальциноз (пов’язаний переважно 

з первинним гіперпаратиреозом); 

вкорочення інтервалу QT на ЕКГ; 

аритмії; кальциноз рогівки ока 

та судин. Можуть також спо-

стерігатися клінічні симптоми 

основного захворювання, такі як 

біль у кістках при злоякісному за-

хворюванні та гіперпаратиреозі. 

Подолання дефіциту 
кальцію в організмі

Враховуючи, що дефіцит 

кальцію серед населення України 

в середньому становить 50–60%, 

корекція дефіциту має надзвичай-

но важливе значення. Основним 

джерелом кальцію є молоко та 

молочні продукти. У цих продуктах 

кальцій знаходиться у високобіо-

доступній формі та в оптималь-

ному (рівному) співвідношенні 

кальцію і фосфору, окрім жирних 

молочних продуктів (тверді сири, 

домашній м’який сир, сметана), 

в яких фосфору більше ніж каль-

цію, що призводить до пригнічення 

засвоєння останнього. Цей факт 

дуже часто не враховується, і тому 

споживаючи велику кількість 

молочних продуктів з високою 

жирністю, люди впевнені, що це 

є джерелом кальцію, натомість 

у них формується його дефіцит, 

крім того споживання даних про-

дуктів призводить до підвищення 

рівня холестерину за рахунок ви-

сокого вмісту жирів. Вміст кальцію 

в м’ясі, рибі, яєчних жовтках, хлібі, 

крупах та овочах невеликий і не 

покриває добову норму для лю-

дини при звичайному рівні спожи-

вання. Отже джерелом біодоступ-
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ної форми кальцію для населення 

серед усіх різновидів продуктів є 

молоко та молочні продукти з не-

високим вмістом жирів. Це по-

яснюється тим, що чим більший 

вміст жирів і нижчий рівень білків, 

тим вищий рівень фосфатів.

Крім молока та молочних 

продуктів, кальцій міститься 

в досить великому асортименті 

інших продуктів, і хоч його вміст 

в них незначний, застосування їх 

в раціоні також дуже важливе, 

оскільки раціон людини повинен 

бути різноманітним. Це створює 

умови надходження всіх як ма-

кро-, так і мікронутрієнтів, які 

в сукупності створюють основу 

збалансованого харчування.

Таким чином, тенденція зни-

ження рівня споживання нату-

рального молока та молочних 

продуктів серед населення в Укра-

їні, яка підтверджується і даними 

Європейського регіону ВООЗ 

(за останнє десятиріччя раціон 

харчування населення Європи 

все більше не відповідає офіцій-

ним рекомендаціям надходження 

макро- та мікронутрієнтів, 2009), 

створює умови для пошуку до-

даткових джерел кальцію для 

корекції раціону харчування. 

З наукової точки зору, такі 

технологічні розробки мають 

значні досягнення, і тому різні 

джерела цього макроелементу 

на сьогодні пропонуються у ви-

гляді фармакологічних пре-

паратів, дієтичних добавок або 

у вигляді збагачених ним спеці-

альних продуктів харчування.

В таблиці представлені дані 

щодо вмісту кальцію у складі різ-

них солей. Карбонати містять най-

вищий рівень кальцію, але наукові 

дані свідчать, що біодоступність 

такої форми кальцію дорівнює 8%, 

карбонат кальцію із раковин мор-

ських молюсків – відповідно 4%, 

глюконатів – 32%, цитратів – 40%. 

Серед всіх представлених форм 

найвищим рівень біодоступності 

має хелатна форма кальцію, по-

дібна до форми кальцію в мо-

лочних продуктах, тобто 45%.

Таким вимогам біодоступ-

ності відповідає комбінована 

формула кальцію хелату, маг-

нію хелату та вітаміну D
3
 (хо-

лекальциферол) у вигляді зба-

лансованого співвідношення. 

Хелатна форма мінеральних 

речовин – це комплексон, що міс-

тить поєднання амінокислот і міне-

ральної речовини, який характери-

зується високою біодоступністю.

Отже, враховуючи вищена-

ведені дані, можна зробити ви-

сновок, що на засвоєння кальцію 

впливають вітамін D, рН сере-

довища, рівень естрогенів (у жі-

нок в період пре- та менопаузи), 

співвідношення Са/Mg/P, складові 

їжі, що зв’язують макро- та мікро-

елементи, зокрема і кальцій.

При ахлоргідрії цитрат та амі-

нохелат кальцію краще засвою-

ються порівняно з карбонатом 

кальцію. Так, засвоєння каль-

цію при ахлоргідрії з карбонатів 

кальцію дорівнює 4%, цитратів 

кальцію – 45%, амінохелатів каль-

цію – 55%. Необхідно враховувати 

також, що стани гіпо- та ахлоргі-

дрії характерні для дітей до 14 ро-

ків, людей похилого віку, жінок 

в період вагітності з 8-го до 14-го 

тижня, пацієнтів зі зниженою се-

креторною активністю шлунка.

За даними С.В. Орлової 

(1998) вживання в ранньому віці 

500 мг кальцію на добу в хелат-

ній та цитратній формах спри-

яє повноцінному формуванню 

кісткової тканини та знижує 

ризик виникнення переломів 

в молодому та середньому віці. 

Таким чином, аліментарна 

корекція дефіциту кальцію відно-

ситься до важливих засобів профі-

лактики аліментарно-обумовлених 

станів та захворювань, що 

пов’язані з низьким вмістом цього 

макроелементу в раціоні. Дефіцит 

інших макро- та мікроелементів у 

раціоні впливає на біодоступність 

кальцію та спричиняє комбінова-

ний негативний вплив на організм, 

що потребує визначення шляхів 

подолання розповсюдженого ба-

гатофакторного дефіциту кальцію 

та його негативних наслідків.

Висновки
1. Корекція дефіциту кальцію у 

дітей та підлітків надзвичай-

но важлива, оскільки кальцій 

забезпечує ріст, щільність 

кісток, розвиток скелету та 

зубів. Кальцій необхідний для 

росту м’язів та забезпечення 

їх скоротливих властивостей. 

Даний макроелемент бере 

участь у структурному утворен-

ні білків, зумовлює нормальну 

функцію нервової, імунної, сер-

цево-судинної систем та інших 

важливих систем організму.

2. Адекватне надходження каль-

цію відповідно регламентова-

ним потребам організму від 

народження до 25 років, спри-

яє формуванню фізіологічного 

піку щільності кісткової тканини 

твердих тканин, що забезпечує 

подальшу профілактику демі-

нералізації кісткової маси та 

запобігає виникненню деструк-

тивних змін і розвитку захворю-

вань опорно-рухового апарату.

3. Дефіцит кальцію для людей 

середнього та, особливо, по-

хилого віку має не менш ваго-

мий вплив на функцію органів 

і систем організму (опорно-

рухової, нервової, серцево-су-

динної, імунної, ендокринної) 

та на якість життя в цілому.

4. Згідно з рекомендаціями, 

що викладені в теоріях ра-

ціонального, адекватного 

та оптимального харчування – 

покриття дефіциту кальцію 

для населення різних вікових 

груп повинно здійснюватись, 

в першу чергу, за рахунок хар-

чового раціону, що містить не 

тільки добово-обґрунтоване 

надходження безпосередньо 

кальцію, але і оптимально 

збалансовану кількість усіх 

макро- (білки, жири, вуглево-

ди) та мікронутрієнтів (вітамі-

ни та мінеральні речовини).

5. Корекцію дефіциту кальцію, 

за необхідності, можна здій-

снювати і за допомогою спе-

ціальних харчових продуктів 

(дієтичних добавок, функціо-

нальних продуктів тощо) та 

фармакологічних препаратів 

з урахуванням вищої біодоступ-

ності для організму хелатної 

та цитратної форм кальцію.
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Таблиця.
Вміст кальцію в різних солях

Солі Вміст кальцію 
в солях

Для отримання 
1000 мг кальцію 
необхідно солей 

(мг)

Карбонат 40% 2500 мг

Цитрат (або маалат) 20% 5000 мг

Гідроксиапатит 25% 4000 мг

Глюконат 9% 11 111 мг

Лактат 13% 7692 мг

Трикальцій фосфат 38% 2632 мг

Дікальцій фосфат 31% 3226 мг

Значення 
кальцію 

в метаболічних 
процесах 
організму 
та шляхи 

подолання 
його дефіциту


