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Tώρα αρχίζει να γίνεται γνωστός
ο ρόλος της βιταμίνης D στη διατήρηση της υγείας
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   Οι σύγχρονες θεραπευτικές εφαρμογές 
της βιταμίνης D βάσει της αναπροσαρ-
μογής των επιπέδων της στον ορό

  Φυσιολογία της βιταμίνης D

  Αποδεκτές τιμές επιπέδων βιταμίνης D (25-υδρόξυ-D)

  Σχέση βιταμίνης D & καταγμάτων από πτώση

  Σχέση βιταμίνης D και ορθοκολικού καρκίνου

  Σχέση βιταμίνης D και καρκίνου του προστάτη

  Σχέση βιταμίνης D και του μελανώματος

  Βιταμίνη D και ανοσοποιητικό σύστημα

   Βιταμίνη D και σκλήρυνση κατά πλάκας  
ή πολλαπλή σκλήρυνση

  Βιταμίνη D και διαβήτης

   Σχέση βιταμίνης D και υγείας  
καρδιοκυκλοφορικού συστήματος

  Bιταμίνη D και ΑΙDS

  Βιταμίνη D και ωτοσκλήρυνση

   Διάγνωση της έλλειψης και της ανεπάρκειας  
της βιταμίνης D

Είναι γνωστό από παλιά ότι η βιταμίνη D συμβάλλει στη 
διατήρηση της υγείας των οστών, διεγείροντας τα οστε-
οκύτταρα να δημιουργήσουν νέο οστούν, ενισχύοντας 

την πρόσληψη του ασβεστίου από τα οστά. Τώρα όμως, μετά 
από μεγάλο αριθμό ερευνών στα ζώα και στους ανθρώπους, 
αρχίζει να φαίνεται ο ρόλος της βιταμίνης D στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρύθμιση έκκρισης ορμονών, 

τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, ο 
ρόλος της στην πρόληψη του διαβήτη και του καρκίνου και στη διατήρηση 
της υγείας του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος. Τώρα η βιταμίνη του 
ηλιακού φωτός αρχίζει να διεκδικεί το στέμμα που της ανήκει, παρά την 
παρουσία στη βιβλιογραφία ανακοινώσεων που εκφράζουν αμφιβολίες 
για τα όσα άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν υπέρ της.
Η.βιταμίνη.D3.παράγεται.στο.δέρμα.όταν.κανείς.εκτίθεται.στο.ηλιακό.φως..Η.

υπερβολική.βιταμίνη.D.που.παράγεται.από.την.παρατεταμένη.έκθεση.στον.ήλιο.
μετατρέπεται.στη.μη.βιολογικά.δραστική.ουσία.λουμιστερόλη,.η.οποία.μπορεί.να.
μετατραπεί.πάλι.σε.βιταμίνη.D.όταν.περιορίζεται.η.έκθεση.στο.ηλιακό.φως..Η.πα-
ρατεταμένη.έκθεση.στον.ήλιο.προκαλεί.υπερβολική.σύνθεση.μελανίνης.και.έτσι.
σκουραίνει.το.δέρμα..Η.μελανίνη.δρα.ως.ηλιοπροστατευτικό.και.περιορίζει.τα.πο-
σά.της.συντιθέμενης.βιταμίνης.D.που.παράγεται.αρχικά.στο.δέρμα..Δεν.υπάρχει.
λοιπόν.μηχανισμός.πρόσληψης.υπερβολικής.βιταμίνης.D.από.την.έκθεση.στον.ή-
λιο..Προτού.γίνει.δραστική.η.βιταμίνη.D.πρέπει.να.μετατραπεί.στη.δραστική.μορ-
φή.της,.την.1,25(OH)2D.και.25(OH)2D..Οι.νεφροί.είναι.το.κύριο.όργανο.στο.ο-
ποίο.γίνεται.αυτή.η.διεργασία..Όμως.σήμερα.είναι.επίσης.γνωστό.ότι.πολλά.άλ-
λου.τύπου.κύτταρα.διαθέτουν.ένζυμα.που.άμεσα.ενεργοποιούν.τη.βιταμίνη.D..
Παραδείγματος.χάριν,.κύτταρα.των.πνευμόνων.και.του.γαστρεντερικού.σωλήνα.
ενεργοποιούν.τη.βιταμίνη.D.για.να.αντιμετωπίσουν.τις.λοιμώξεις.
Οι.υποδοχείς.της.βιταμίνης.D.στα.κύτταρα.όλου.του.σώματος.είναι.ικανοί.να.

συνδεθούν.τόσο.με.τη.δραστική.όσο.και.με.τη.μη.δραστική.βιταμίνη.D..Κύτταρα.
που.ενεργοποιούν.τη.βιταμίνη.D.μπορούν.επίσης.να.την.αδρανοποιήσουν,.βάσει.
των.υπαρχουσών.αναγκών..Άπαξ.και.η.βιταμίνη.D.είναι.ενεργή.μέσα.στα.κύττα-
ρα.έχει.μια.κύρια.δουλειά.να.κάνει,.να.ενεργοποιήσει.τα.γονίδια..Με.άλλα.λόγια.ο.
βασικός.ρόλος.της.βιταμίνης.D.είναι.η.ρύθμιση.των.λειτουργιών.σε.επίπεδο.γονι-
διακής.μεταγραφής..Επειδή.τόσο.μεγάλος.αριθμός.διαφορετικών.ιστών.και.τύπων.
κυττάρων.χρησιμοποιούν.τη.βιταμίνη.D,.μπορεί.να.υποτεθεί.ότι.η.βιταμίνη.D.είναι.
βασική.για.την.επιβίωση.του.οργανισμού.
Το.σώμα.του.ανθρώπου.διαθέτει.αποθήκες.για.τη.βιταμίνη.D.στο.ήπαρ.και.στο.

βλεννογόνο.της.πεπτικής.οδού..Η.αποθηκευμένη.βιταμίνη.D.χρησιμοποιείται.τους.
χειμερινούς.μήνες.που.περιορίζεται.η.έκθεση.του.σώματος.στον.ήλιο..Αξίζει.να.ση-
μειωθεί.ότι.οι.ανεπάρκειες.της.βιταμίνης.D.στο.ήπαρ.ή.την.πεπτική.οδό.σχετίζονται.
με.την.πτωχή.υγεία.αυτών.των.δύο.οργανικών.συστημάτων.
Όταν.το.δέρμα.δημιουργεί.τη.βιταμίνη.D,.τότε.αυτή.ενεργοποιεί.αντιοξειδωτι-

κά.μέσα.στο.δέρμα.για.να.αδρανοποιήσουν.τις.ελεύθερες.ρίζες.οξυγόνου.που.δη-
μιουργούνται.από.την.επίδραση.της.υπεριώδους.ακτινοβολίας.του.ήλιου..Αυτός.εί-
ναι.ένας.φυσικός.αμυντικός.μηχανισμός..Οι.σύγχρονες.έρευνες.έδειξαν.ότι.το.9%.
του.πληθυσμού.διαθέτει.υποδοχείς.της.βιταμίνης.D.οι.οποίοι.δεν.ανταποκρίνονται.
στη.λειτουργία.τους..Θεωρείται.τελείως.αντιεπιστημονική.η.άποψη.της.απαγόρευ-
σης.της.έκθεσης.του.100%.του.πληθυσμού.στον.ήλιο.διότι.η.ενέργεια.αυτή.βάζει.
την.υγεία.του.σε.κίνδυνο,.όταν.αυτή.η.συμβουλή.μπορεί.να.ισχύει.για.ένα.πολύ.μι-
κρό.ποσοστό.του.γενικού.πληθυσμού.
Η.Ελληνική.Εταιρεία.ΩΡΛ,.Αλλεργίας,.Ανοσολογίας.και.Ρογχοπαθειών.δεν.μπο-

ρούσε.να.μείνει.αμέτοχη.στις.εξελίξεις.για.τη.βιταμίνη.D.που.αφορούν.τη.γενι-
κή.υγεία..Γι’.αυτό.το.λόγο.παρακλήθηκαν.συνάδελφοι.γνωστοί.για.το.ενδιαφέρον.
τους.στην.ΩΡΛ.Φαρμακολογία.και.συνέταξαν.το.παρόν.τεύχος.της.Σύγχρονης.ΩΡΛ.
Ενημέρωσης,.που.είναι.αφιερωμένο.στη.βιταμίνη.D..Πιστεύουμε.ότι.αποκτώντας.
τις.νέες.γνώσεις.για.τη.βιταμίνη.D,.ανοίγονται.νέοι.δρόμοι.θεραπευτικής.δράσης.
και.πρόληψης.νόσων.και.καταστάσεων,.για.τις.οποίες.ούτε.καν.είχαμε.φανταστεί.
ότι.μπορεί.να.είχαν.σχέση.με.τη.βιταμίνη.D.
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