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Η λιποδιαλυτή βιταμίνη D υπάρχει ως 
βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη) και 
D3 (χοληκαλσιφερόλη) και είναι μια 

προορμόνη που παράγεται στην επιδερμίδα 
του δέρματος, όταν εκτίθεται στην ηλιακή 
ακτινοβολία ή τη Β υπεριώδη ακτινοβολία. Η 
βιταμίνη D προσλαμβάνεται επίσης από τα 
τρόφιμα (λιπαρά ψάρια, γάλα, ήπαρ κ.λπ.) και 
τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν 
βιταμίνη D3.
Αφού.η.βιταμίνη.D.υδροξυλιωθεί.στο.ή-

παρ.προς.25-υδροξυβιταμίνη.D.[25(OH)D].
και.στο.νεφρό.προς.1,25-διυδροξυβιταμίνη.D.
[1,25(OH)2D],.ο.ενεργός.μεταβολίτης.της.ει-
σέρχεται.στο.κύτταρο,.συνδέεται.με.το.μονα-
δικό.πυρηνικό.υποδοχέα.της.και.στη.συνέχεια.
με.κάποιο.ανταποκρινόμενο.γονίδιο,.όπως.αυτό.
της.πρωτεΐνης.που.συνδέεται.με.ασβέστιο.
Μετά.τη.μεταγραφή.και.τη.μετάφραση.σχη-

ματίζεται.μια.πρωτεΐνη,.π.χ..η.οστεοκαλσίνη.ή.
πρωτεΐνη.που.συνδέει.ασβέστιο..Η.πρωτεΐνη.
που.συνδέει.ασβέστιο.μεσολαβεί.στην.απορ-
ρόφηση.του.ασβεστίου.από.το.έντερο..Η.πα-
ραγωγή.της.1,25(OH)2D.διεγείρεται.από.την.
ορμόνη.του.παραθυρεοειδούς.[parathyroid.
hormone.(PTH)].και.περιορίζεται.από.το.α-
σβέστιο.
Οι.ενεργοί.μεταβολίτες.της.βιταμίνης.D.παί-

ζουν.σημαντικό.ρόλο.στην.ομοιόσταση.του.α-
σβεστίου.και.του.φωσφόρου..Παράγοντες.κιν-
δύνου.για.την.ανεπάρκεια.της.βιταμίνης.D.είναι.
ο.πρόωρος.τοκετός,.η.μελάγχρωση.του.δέρ-
ματος,.η.περιορισμένη.έκθεση.στην.ηλιακή.α-
κτινοβολία,.η.παχυσαρκία,.η.δυσαπορρόφηση.
και.το.προχωρημένο.της.ηλικίας..Ομάδες.κινδύ-
νου.εμφάνισης.ανεπάρκειας.βιταμίνης.D.είναι.
οι.μετανάστες.και.οι.ηλικιωμένοι..Η.κατάσταση.
του.οργανισμού,.όσον.αφορά.τα.επίπεδα.της.
βιταμίνης.D,.εξαρτάται.από.τη.διάρκεια.έκθε-

σης.στο.ηλιακό.φως..Τα.επίπεδα.της.25(OH)
D.στον.ορό.των.κατοίκων.της.Ευρώπης.είναι.
υψηλότερα.στις.Βόρειες.σε.σύγκριση.προς.τις.
Νότιες.χώρες.
Η.σοβαρή.ανεπάρκεια.της.βιταμίνης.D.προ-

καλεί.ραχίτιδα.στα.παιδιά,.ενώ.στους.ενηλίκους.
προκαλεί.οστεομαλακία,.κατά.την.οποία.το.α-
δρό.οστούν,.το.λεγόμενο.οστεοειδές,.δεν.επι-
μεταλλώνεται..Μια.λιγότερο.σοβαρή.ανεπάρ-
κεια.βιταμίνης.D.προκαλεί.αύξηση.της.ορμό-
νης.του.παραθυρεοειδούς.(ΡΤΗ),.που.οδηγεί.
σε.απορρόφηση.του.οστού,.οστεοπόρωση.και.
κατάγματα.
Υπάρχει.μια.αρνητική.σχέση.μεταξύ.των.ε-

πιπέδων.της.25(OH)D.και.της.PTH.στον.ορό..
Το.επίπεδο.της.25(OH)D.στον.ορό.που.αρχί-
ζει.να.ανεβάζει.τα.επίπεδα.της.PTH.του.ορού.
είναι.τα.75nmol/l,.σύμφωνα.με.τους.περισσό-
τερους.ερευνητές.
Η.συμπληρωματική.χορήγηση.βιταμίνης.D.

στα.ηλικιωμένα.άτομα.με.ανεπάρκεια.βιταμίνης.
D.καταστέλλει.την.PTH.του.ορού,.αυξάνει.την.
οστική.πυκνότητα.και.μπορεί.να.περιορίσει.τη.
συχνότητα.των.καταγμάτων.ιδίως.των.τροφί-
μων.των.γηροκομείων.(Lips.P,.2006).
Η.βιταμίνη.D.λειτουργεί.στο.σώμα.μέσω.ενός.

ενδοκρινούς.μηχανισμού.(ρύθμιση.της.απορ-
ρόφησης.ασβεστίου).και.μέσω.ενός.αυτοκρι-
νούς.μηχανισμού.(διευκόλυνση.της.γονιδιακής.
έκφρασης)..Ο.πρώτος.μηχανισμός.δρα.μέσω.
της.καλσιτριόλης.[1,25-dihydroxycholecalciferol.
ή.1,25-(OH)2D3].της.κυκλοφορίας,.ενώ.ο.δεύ-
τερος,.που.ευθύνεται.για.περισσότερο.από.το.
80%.της.μεταβολικής.χρήσης.της.βιταμίνης.
κάθε.μέρα,.παράγει,.χρησιμοποιεί.και.διασπά.
την.καλσιτριόλη.αποκλειστικά.ενδοκυτταρίως.
(Heaney.RP,.2008)..Η.καλσιτριόλη.είναι.μια.πο-
λυδύναμη.πλειοτροπική.σεκοστεροειδής.ορμό-
νη.που.ρυθμίζει.περισσότερα.από.1000.γονί-
δια.που.αποκρίνονται.στη.βιταμίνη.D.(Cannell.
JJ.et.al,.2009).
Συνοπτικά,.οι.φυσιολογικές.λειτουργίες.της.

βιταμίνης.D.εκτείνονται.πέρα.από.την.αποτελε-
σματική.απορρόφηση.του.ασβεστίου.και.του.
φωσφόρου.και.επακόλουθη.επιμετάλλωση.των.

οστών,.στην.τροποποίηση.του.ανοσοποιητικού.
συστήματος,.την.τελική.διαφοροποίηση.διαφό-
ρων.ιστών,.την.καταστολή.κακοήθων.κυττάρων.
και.την.αναβολική.δραστηριότητα.στο.σκελετό.
και.στο.νεφρο-καρδιοκυκλοφορικό.σύστημα.
Η.ανεπάρκεια.της.βιταμίνης.D.οδηγεί.σε.χρό-

νιο.δευτεροπαθή.υπερθυρεοειδισμό.και.οστε-
οπόρωση..Η.αυξημένη.συχνότητα.της.οστε-
οπόρωσης.έχει.παραλληλιστεί.με.την.πανδη-
μία.της.ανεπάρκειας.της.βιταμίνης.D.(Geller.
JL,.Adams.JS,.2008)..Επιδημιολογικές.μελέτες.
έχουν.δείξει.σχέση.της.αύξησης.του.ορθοκο-
λικού.καρκίνου.και.του.καρκίνου.του.μαστού,.
καθώς.και.αυξημένο.κίνδυνο.πρόκλησης.αυ-
τοάνοσων.νόσων,.όπως.η.πολλαπλή.σκλήρυν-
ση,.ο.διαβήτης.τύπου.1.και.καρδιοκυκλοφορι-
κά.συμβάματα,.όταν.τα.επίπεδα.της.βιταμίνης.
D.στον.οργανισμό.είναι.ανεπαρκή..Γι’.αυτό,.η.
βιταμίνη.D.δεν.είναι.απαραίτητη.μόνο.για.τον.
υγιή.σκελετό,.αλλά.και.για.πολλά.οργανικά.συ-
στήματα.(DeLuca.HF,.2009).
Οι.αποδείξεις.για.το.ρόλο.που.παίζει.η.βιτα-

μίνη.D.στη.ρύθμιση.των.Τ.και.Β.λεμφοκυττά-
ρων,.των.μακροφάγων,.των.δενδριτικών.κυττά-
ρων,.σύμφωνα.με.τις.υπάρχουσες.αποδείξεις,.
αυξάνουν.διαρκώς.και.επί.πλέον.υπάρχει.σύν-
δεση.μεταξύ.της.βιταμίνης.D.και.πολλών.αυτο-
ανόσων.νόσων,.στις.οποίες.περιλαμβάνεται.η.
νόσος.του.Crohn,.o.νεανικός.σακχαρώδης.δια-
βήτης,.η.πολλαπλή.σκλήρυνση,.το.άσθμα.και.
η.ρευματοειδής.αρθρίτιδα..Λαμβάνοντας.υπό-
ψη.την.επίδραση.της.βιταμίνης.D.στο.ανοσο-
ποιητικό.σύστημα,.έχουν.αρχίσει.οι.θεραπευ-
τικές.εφαρμογές.της.βιταμίνης.D.στις.νόσους.
του.ανοσοποιητικού.συστήματος..Γίνονται.ε-
πίσης.εντατικές.έρευνες.για.τον.ευνοϊκότερο.
καθορισμό.της.απαραίτητης.δοσολογίας.που.
απαιτείται.για.την.πρόληψη.και.θεραπεία.των.
αυτοανόσων.νόσων..Όμως,.το.εμπόδιο.στην.
κλινική.χρήση.της.βιταμίνης.D.είναι.το.πιθανό.
υπερασβεστιαιμικό.αποτέλεσμά.της..Τα.επίπε-
δα.του.ασβεστίου.του.ατόμου.μπορεί.να.επη-
ρεάσουν.το.αποτέλεσμα.της.βιταμίνης.D.στο.α-
νοσοποιητικό.σύστημα.(Maruotti.N,.Cantatore.
FP,.2010).

Ωτορινολαρυγγολογική Φαρμακολογια & ΣυμπλήρΩματική ιατρική

Οι σύγχρονες θεραπευτικές εφαρμογές της βιταμίνης D 
βάσει της αναπροσαρμογής των επιπέδων της στον ορό
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Φυσιολογία της βιταμίνης D
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Oι ιατρικές συστάσεις της 
αποφυγής της έκθεσης 
στην ηλιακή ακτινοβολία 

για την πρόληψη του καρκίνου 
του δέρματος έρχονται σε σύ-
γκρουση με τις συστάσεις της 
ανάγκης έκθεσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία με στόχο την αύξηση 
των επιπέδων της 25-υδρόξυ-D, 
που είναι που είναι απαραίτητη 
για την υγεία των οστών.
Οι.Rhodes.et.al.(2010).βρήκαν.

ότι.μετά.από.έκθεση.βραχείας.δι-
αρκείας.στο.μέσο.μιας.θερινής.η-
μέρας.του.35%.της.επιφάνειας.του.
σώματος.για.13.λεπτά,.επιτυγχάνο-
νται.ανεπαρκή.επίπεδα.25(OH)D.

[≥20.ng/ml(-1)].και.πρότειναν.ότι.
τα.ευνοϊκά.(optimal).για.την.υγεία.
του.ατόμου.επίπεδα.της.25(OH)
D.πρέπει.να.είναι.≥32.ng/ml(-1).
ή.80.nmol/l.
Οι. Bischoff-Ferrari. HA. et. al.

(2009),.κάνοντας.διπλές.τυφλές.
τυχαιοποιημένες.μελέτες.σε.2426.
περιπτώσεις.καταγμάτων.από.πτώ-
ση.και.42.279.καταγμάτων.(εκτός.
από.σπονδυλικά.κατάγματα),.βρή-
καν.ότι.υπάρχει.σημαντική.σχέ-
ση.μεταξύ.των.αποτελεσμάτων.
στην.επούλωση.των.καταγμάτων.
των.ατόμων.που.πήραν.υψηλό-
τερες.και.χαμηλότερες.δόσεις.βι-
ταμίνης.D..Παρατήρησαν.επίσης.

ότι.όσο.υψηλότερες.ήταν.οι.τιμές.
της.25(OH)D.στον.ορό.των.ασθε-
νών,.υπήρχε.μεγαλύτερος.περιο-
ρισμός.των.πτώσεων.και.των.κα-
ταγμάτων..Τα.ευνοϊκότερα.απο-
τελέσματα.παρατηρήθηκαν.στα.
άτομα.που.είχαν.πάρει.τις.υψηλό-
τερες.δόσεις.της.βιταμίνης.D,.700.
έως.1000IU.ημερησίως.ή.μέσα.ε-
πίπεδα.της.25(OH)D.στον.ορό.με-
ταξύ.των.75.και.110nmol/l.(30-
44ng/ml)..
Η.έρευνα.προοπτικών.μαζικών.

ερευνών.που.αφορούσαν.την.καρ-
διοκυκλοφορική.υγεία.και.την.πρό-
ληψη.του.ορθοκολικού.καρκίνου.
έδειξε.τη.δημιουργία.αυξημένου.

οφέλους.όταν.υπήρχαν.υψηλότερα.
επίπεδα.της.25(OH)D.(μέσες.τιμές.
μεταξύ.75.και.110nmol/l)..
Σε.25.διπλές.τυφλές.τυχαιοποι-

ημένες.μελέτες,.τα.μέσα.επίπεδα.
ασβεστίου.του.ορού.δεν.είχαν.
σχέση.με.τη.λήψη.από.το.στόμα.
βιταμίνης.D.μέχρι.100.000ΙU.ημε-
ρησίως.ή.επίπεδα.25(OH)D.μέχρι.
τα.643nmol/l..
Μέσα.επίπεδα.25(OH)D.από.75.

έως.110nmol/l.επιτεύχθηκαν.στις.
πλείστες.διπλές.τυφλές.τυχαιοποι-
ημένες.μελέτες.με.δόση.1,800.έως.
4,000IU.βιταμίνης.D.ημερησίως.
χωρίς.κανένα.κίνδυνο.

Ο καρκίνος του προστάτη 
αποτελεί τη δεύτερη κατά 
σειρά αιτία θανάτου αν-

δρών που πάσχουν από καρκίνο., 
τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Τα επιδημι-
ολογικά τεκμήρια δείχνουν ότι οι 
υψηλές στάθμες βιταμίνης D στον 
οργανισμό δρουν προστατευτικά 

κατά του καρκίνου του προστάτη 
και ότι η ενεργός μορφή της βιτα-
μίνης D, η 1άλφα, 25 διυδρόξυβι-
ταμίνη D3 [1,25(OH)2D3] ασκεί 
αντικαρκινική δράση σε καλλιέρ-
γειες προστατικών κυττάρων. 
Η.ορμονική.μορφή.της.βιταμίνης.

D.ασκεί.προδιαφοροποιητική,.αντι-
πολλαπλασιαστική,.αντιδιηθητική.και.
αντιμεταστατική.δράση.στα.προστα-
τικά.κύτταρα..Επιπλέον,.τα.φυσιολο-
γικά.προστατικά.κύτταρα.συνθέτουν.
1,25(OH)(2)D.από.τα.επίπεδα.της.
προορμόνης.25-hydroxyvitamin.D,.
που.υπάρχουν.στον.ορό.του.πλά-
σματος..Η.αυτοκρινής.σύνθεση.της.

1,25(OH)(2)D.από.τα.προστατικά.
κύτταρα.παρέχει.ένα.βιοχημικό.μη-
χανισμό.δια.του.οποίου.η.βιταμίνη.
D.μπορεί.να.προλάβει.τον.καρκίνο.
του.προστάτη..Πολλά.κύτταρα.του.
προστάτη.έχουν.χάσει.την.ικανότη-
τα.να.συνθέτουν.1,25(OH)(2)D,.αλ-
λά.εξακολουθούν.να.διαθέτουν.υπο-
δοχείς.για.την.1,25(OH)(2)D..Αυτό.
σημαίνει.ότι.ενώ.η.βιταμίνη.D.(π.χ..
η.χοληκαλσιφερόλη).θα.μπορούσε.
να.προλάβει.τον.καρκίνο.του.προ-
στάτη,.οι.υπάρχοντες.καρκίνοι.του.
προστάτη.πιθανόν.να.χρειάζονται.
θεραπεία.με.1,25(OH)(2)D.και/ή.
με.τα.ανάλογά.της.(Schwartz.GG,.

2009)..Προς.το.παρόν.παραμένουν.
άγνωστοι.οι.μοριακοί.μηχανισμοί.
και.τα.γονίδια.στόχοι.της.αντικαρ-
κινικής.πρόληψης.που.ασκείται.από.
τη.βιταμίνη.D..Φαίνεται.ότι.η.βιτα-
μίνη.D.ενορχηστρώνει.μια.μορφή.
αλλαγών.μέσα.στα.επιθηλιακά.κύτ-
ταρα.του.προστάτη.που.περιορίζει.
ή.καθυστερεί.την.καρκινογένεση.
(Kovalenko.PL.et.al,.2010).

Σχέση βιταμίνης D και 
καρκίνου του μαστού
Έχει.επιδειχτεί.ότι.η.καλσιποτριό-

λη.(παράγωγο.της.βιταμίνης.D3).α-
σκεί.αντιογκωτική.δράση.κατά.του.
καρκινώματος.επιθηλιακού.τύπου..
Αυτό.το.ανασταλτικό.αποτέλεσμα.α-
ποδίδεται.στη.δράση.της.καλσιτρι-
όλης.στα.επίπεδα.της.PGE2.(Feily.
A,.2009).

Χριστίδης Θωμάς

Σαμσάκης Ιωάννης

Πίνακας 1. Επίπεδα βιταμίνης D (25-Yδρόξυ-D) (Bischoff-Ferrari HA et al 2009, Rhodes LE et al 2010)

Ανεπαρκή Ευνοϊκά Καρκινο-προστατευτικά Υπερβολικά

<50ng/ml. 50-65ng/ml. 65-90ng/ml. >100ng/ml

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

Ωτορινολαρυγ γολόγος, Αθήνα

Σχέση βιταμίνης D και καρκίνου του προστάτη
Σαμσάκης Ιωάννης

Ωτορινολαρυγ γολόγος, Αθήνα
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Από έρευνες σε διπλές 
τυφλές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες, βρέ-

θηκε ότι η συμπληρωμα-
τική χορήγηση βιταμίνης 
D σε δόσεις 700-1000IU 
ημερησίως περιόρισε τον 
κίνδυνο πτώσεως μεταξύ 
ατόμων προχωρημένης 
ηλικίας σε ποσοστό 19% 

και σε όμοιο ποσοστό μετά από χορήγη-
ση ενεργών μορφών βιταμίνης D. Δόσεις 
συμπληρωματικής βιταμίνης D μικρότερες 
των 700IU ή επίπεδα του ορού σε 25(OH)
D μικρότερα των 60nmol/l μπορεί να μην 
περιορίσουν τον κίνδυνο της πτώσεως μεταξύ 
των ηλικιωμένων ατόμων (Bischoff-Ferrari 
HA et al, 2009).
H.βιταμίνη.D.τροποποιεί.τον.κίνδυνο.πρό-

κλησης.καταγμάτων.σε.ηλικιωμένους.με.δύο.
τρόπους:.
1...ελαττώνοντας.τη.συχνότητα.των.πτώσε-
ων.και.

2..αυξάνοντας.την.οστική.πυκνότητα.
Η.χορήγηση.βιταμίνης.D.σε.δόση.μεταξύ.700.

και.800IU/d.φαίνεται.να.περιορίζει.τον.κίνδυ-
νο.των.καταγμάτων.του.ισχίου.και.οιουδήποτε.
μη.σπονδυλικού.κατάγματος.στα.ηλικιωμένα.
άτομα..Η.δόση.της.βιταμίνης.D.των.400IU/d.
δεν.είναι.επαρκής.για.την.πρόληψη.κατάγμα-
τος.(Bischoff-Ferrari.HA.et.al,.2005).

Ο σποραδικός ορθοκολικός καρκίνος 
είναι μια νόσος της προχωρημένης 
ηλικίας και το ποσοστό των ανδρών 

που φθάνει σε προχωρημένο γήρας συνεχώς 
αυξάνει. Πολλαπλοί παράγοντες ευθύνονται για 
την αιτιολογία του καρκίνου, επειδή ο ορθο-
κολικός βλεννογόνος επηρεάζεται άμεσα από 
τις ουσίες των τροφών, οι οποίες φθάνοντας 
στον εντερικό αυλό επηρεάζουν τα κύτταρα 
του εντερικού βλεννογόνου. Το σύστημα της 
βιταμίνης D φαίνεται ότι παρεμβαίνει σε δι-
άφορες μοριακές οδούς πρόληψης. 
Η.ανεπάρκεια.της.25-hydroxyvitamin.D3.

στον.ορό.έχει.συνδεθεί.επιδημιολογικά.με.αύ-
ξηση.της.συχνότητας.των.όγκων.του.παχέος.ε-
ντέρου,.πιθανότατα.διότι.τα.κύτταρα.του.βλεν-
νογόνου.του.παχέος.εντέρου.είναι.ο.μεγαλύ-
τερος.καθοριστικός.παράγοντας.σύνθεσης.της.
1,25-dihydroxyvitamin.D3..Η.σύνδεση.της.βιτα-
μίνης.D.στον.υποδοχέα.της.ρυθμίζει.τον.πολλα-
πλασιασμό.των.κυττάρων.του.κολονικού.βλεν-
νογόνου,.τη.διαφοροποίηση.και.την.απόπτω-
ση.με.αυτοκρινικό/παρακρινικό.τρόπο..Κατά.τη.
διάρκεια.της.έναρξης.της.κακοήθειας.ενισχύε-
ται.η.σύνθεση.της.βιταμίνης.D.για.να.αντιμε-
τωπιστεί.ο.υπερπολλαπλασιασμός.των.κυττά-
ρων,.ενώ.στους.όγκους.υψηλού.μεταβολισμού.
ξεπερνιέται.αυτή.η.υπερσύνθεση..

Το.κολονικό.σύστημα.της.βιταμίνης.D.ρυθμί-
ζεται.από.αρκετούς.γνωστούς.φυσικούς.παρά-
γοντες..Ένας.από.τους.πιο.σημαντικούς.είναι.το.
διατροφικό.ασβέστιο,.του.οποίου.αν.η.πρόσλη-
ψη.είναι.χαμηλή,.προκαλείται.αυξημένος.κατα-
βολισμός.της.κολονικής.1,25-dihydroxyvitamin.
D3..Ουσίες.με.οιστρογονική.δράση.μπορούν.
να.αυξήσουν.την.έκφραση.και.τη.δραστηριό-
τητα.της.συνθέτουσας.25-υδροξυβιταμίνη.D-
1άλφα-υδροξυλάσης..
Λόγω.της.ενισχυμένης.σύνθεσης.του.ενεργού.

μεταβολίτη,.αυτό.μπορεί.να.οδηγήσει.σε.προ-
στασία.κατά.του.ορθοκολικού.όγκου.στις.γυ-
ναίκες..Κατά.την.εξέλιξη.του.όγκου.η.έκφραση.
της.25-υδροξυβιταμίνη.D-1άλφα-υδροξυλάσης.
και.της.25-υδροξυβιταμίνης.D-24-υδροξυλάσης.
που.προκαλεί.καταβολισμό.φαίνεται.να.είναι.
κάτω.από.επιγενετικό.έλεγχο,.όπως.επιδείχτηκε.
με.μελέτες.που.χρησιμοποίησαν.φυτοοιστρο-
γόνα.και.φολικό..Είναι.κοινά.αποδεκτό.ότι.η.
παθογένεση.σποραδικού.ορθοκολικού.καρκί-
νου.είναι.πολυπαραγοντική.και.αυτά.είναι.μό-
λις.λίγα.παραδείγματα.της.ρυθμιστικής.ικανό-
τητας.των.φυσικών.ουσιών.(της.διατροφής).
βελτίωσης.του.κολονικού.συστήματος.της.βι-
ταμίνης.D..
Παρά.τούτο,.η.προστασία.από.τη.βιταμίνη.

D.θα.μπορούσε.να.έχει.κεντρική.σημασία,.με.
τις.διατροφικές.ουσίες.να.αυξάνουν.την.απο-
τελεσματικότητα.του.συστήματος.της.βιταμίνης.
D.με.τρόπο.στοχευτικό..Αυτό.θα.μπορούσε.να.
οδηγήσει.στην.πρόληψη.του.υπερπολλαπλασι-
ασμού.ή.την.καθυστέρηση.της.εξέλιξης.και.της.
κλινικής.εκδήλωσης.των.πρωτοπαθών.όγκων.του.
παχέος.εντέρου.(Cross.HS.et.al.2009).

Σχέση βιταμίνης D & 
καταγμάτων από πτώση

Σχέση βιταμίνης D και ορθοκολικού καρκίνου

Γκόλας 
Ευάγγελος

Γκούντας Κωνσταντίνος

Γκόλας Ευάγγελος
Ωτορινολαρυγ γολόγος, Ιωάννινα

Γκούντας Κωνσταντίνος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Άρτα

H βιταμίνη D έχει ένα δυ-
νητικό ρόλο στην επι-
βράδυνση της εξέλιξης 

του AIDS και στην πρόληψη της 

θνησιμότητας, βάσει της εκτετα-
μένης συμμετοχής της στο ανο-
σοποιητικό σύστημα. Η παρουσία 
χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D 
(επίπεδα ορού 25-hydroxyvitamin 
D <32ng/mL) σχετίζεται σημαντι-
κά με την εξέλιξη της νόσου στο 
στάδιο HIV III. 
Οι.γυναίκες.με.χαμηλά.επίπεδα.

βιταμίνης.D.είχαν.κατά.46%.με-
γαλύτερη.πιθανότητα.να.εμφανί-

σουν.σοβαρή.αναιμία.κατά.την.εν.
συνεχεία.παρακολούθησή.τους,.σε.
σύγκριση.με.γυναίκες.που.είχαν.ε-
παρκή.επίπεδα..
Οι.γυναίκες.στο.πεμπτημόριο.με.

τα.υψηλότερα.επίπεδα.βιταμίνης.D.
στον.ορό.είχαν.κατά.42%.μικρότε-
ρο.κίνδυνο.από.κάθε.μορφής.θνησι-
μότητα,.σε.σύγκριση.με.το.πεμπτη-
μόριο.που.είχε.τα.χαμηλότερα.επί-

πεδα.της.βιταμίνης.D..
Αν.τα.ευρήματα.αυτά.τεκμηρι-

ωθούν.με.διπλές.τυχαιοποιημένες.
μελέτες,.η.συμπληρωματική.χορή-
γηση.της.βιταμίνης.D.θα.μπορού-
σε.να.είναι.μια.απλή,.φθηνή.μέθο-
δος.αντιμετώπισης.της.λοίμωξης.
HIV.μαζί.με.τη.χορήγηση.αντιρε-
τροϊκών.φαρμάκων.(Mehta.S.et.
al,.2010).

Κότσης Γεώργιος

Bιταμίνη D και ΑΙDS
Κότσης Γεώργιος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα
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H βιταμίνη D έχει ένα ανασταλτικό 
αποτέλεσμα στην υπερβολική και 
ακατάλληλη συμπεριφορά των α-

νοσοκυττάρων και βοηθά στον περιορισμό 
της φλεγμονής που παράγεται από τα 
ανοσοκύτταρα. 
Στην.πραγματικότητα,.μια.ανεπάρκεια.

στη.βιταμίνη.D.μπορεί.να.είναι.το.υπόβα-
θρο.και.η.πιθανή.αιτία.σχεδόν.κάθε.αυτο-
άνοσου.προβλήματος.και.θα.μπορούσε.να.

διατυπωθεί.μια.θεωρία.ότι.η.επάρκεια.της.βιταμίνης.D.χρειά-
ζεται.για.να.προλάβει.το.ανοσοποιητικό.σύστημα.πριν.μετα-
πέσει.σε.μια.ακατάλληλη.υπερδραστήρια.και.έντονα.φλεγμο-
νώδη.κατάσταση,.που.είναι.πρόβλημα,.εν.μέρει.τουλάχιστον,.
όλων.των.νόσων.της.γήρανσης...Οι.μελέτες.δείχνουν.την.ικα-
νότητα.της.βιταμίνης.D.να.βοηθά.στην.πρόληψη,.καθώς.και.
στη.βελτίωση.καταστάσεων,.όπως.η.αρθρίτιδα,.ο.αυτοάνο-
σος.διαβήτης.τύπου.Ι.και.η.φλεγμονώδης.νόσος.του.εντέρου..
Κάθε.άτομο.με.αυτοάνοσο.νόσημα.θα.πρέπει.να.μετράει.τα.
επίπεδα.της.βιταμίνης.D.στον.ορό.του.αίματός.του.και.να.τα.
διορθώνει,.κάνοντας.έτσι.το.πρώτο.βήμα.βελτίωσης.του.προ-
βλήματός.του..Είναι.ενδιαφέρον.το.γεγονός.ότι.η.βιταμίνη.D.
αποκαθιστά.την.ομαλή.λειτουργία.του.υποδραστήριου.και.
του.υπερδραστήριου.ανοσοποιητικού.συστήματος..Σύμφωνα.
με.μια.πρόσφατη.θεωρία.των.Waterhouse.JC.et.al.(2009),.τα.
χαμηλά.επίπεδα.βιταμίνης.D.που.παρατηρούνται.στις.αυτο-
άνοσες.νόσους,.δεν.είναι.σημείο.ανεπάρκειας.της.βιταμίνης..
Αντ’.αυτού.έχει.προταθεί.η.άποψη.ότι.τα.χαμηλά.επίπεδα.βι-
ταμίνης.D.είναι.επακόλουθο.μιας.χρόνιας.λοίμωξης.με.ενδο-
κυττάρια.βακτηρίδια.που.προκαλούν.δυσλειτουργία.του.με-
ταβολισμού.της.βιταμίνης,.προκαλώντας.μέσα.στα.φαγοκύτ-
ταρα.δυσλειτουργία.του.υποδοχέα.της.βιταμίνης.D..
Η.δυσλειτουργία.του.υποδοχέα.αυτού.προκαλεί.έκπτωση.

της.λειτουργίας.της.εγγενούς.ανοσίας,.που.προκαλεί.προδιά-
θεση.για.την.πρόκληση.επιπρόσθετων.λοιμώξεων,.οι.οποίες.
συμβάλλουν.στην.εξέλιξη.της.νόσου..Οι.υπάρχουσες.ενδεί-
ξεις.που.έχουν.συγκεντρωθεί.δείχνουν.ότι.ένας.αριθμός.αυτο-
άνοσων.νόσων.μπορεί.να.αναστραφεί,.αποκαθιστώντας.βαθ-
μιαία.τη.λειτουργία.του.υποδοχέα.της.βιταμίνης.D.με.τον.α-
γωνιστή.του.υποδοχέα.της.βιταμίνης.D.και.υποανασταλτικές.
δόσεις.ορισμένων.βακτηριοστατικών.αντιβιοτικών..Στις.νό-
σους.που.επιδεικνύουν.ευνοϊκή.απόκριση.στη.θεραπεία.πε-
ριλαμβάνονται.ο.συστηματικός.ερυθηματώδης.λύκος,.η.ρευ-
ματοειδής.αρθρίτιδα,.η.σκληροδερμία,.η.σαρκοείδωση,.το.
σύνδρομο.Sjogren’s,.η.αυτοάνοση.νόσος.του.θυρεοειδούς,.
η.ψωρίαση,.η.αγκυλοποιητική.σπονδυλίτιδα,.το.σύνδρομο.
Reiter,.ο.διαβήτης.τύπου.Ι.και.τύπου.ΙΙ.και.η.ραγοειδίτιδα..Η.
αναστροφή.της.νόσου.χρησιμοποιώντας.αυτή.την.προσέγγι-
ση.απαιτεί.περιορισμό.της.βιταμίνης.D.για.να.μη.συμβάλλει.
στη.δυσλειτουργία.των.πυρηνικών.υποδοχέων.και.στις.επα-
κόλουθες.αρνητικές.συνέπειες.της.λειτουργίας.του.ενδοκρινι-
κού.και.του.ανοσοποιητικού.συστήματος..
Οι.ανοσοπαθολογοανατομικές.αντιδράσεις.που.συνοδεύ-

ουν.το.βακτηριδιακό.θάνατο.χρειάζονται.μια.βαθμιαία.αφαί-
ρεση.των.παθογόνων.για.αρκετά.έτη.(Waterhouse.JC.et.al,.
2009).

Έχει παρατηρηθεί ότι όσο υψη-
λότερα ευρίσκονται τα επίπε-
δα της 1,25-(OH)2D3 κατά τη 

διάγνωση ενός μελανώματος, τόσο 
πιο λεπτός είναι ο όγκος, ανεξάρτητα 
από την πάχυνση του Breslow, ενώ 
υπάρχει καλύτερη πρόβλεψη επιβί-
ωσης του πάσχοντος. Γι’ αυτό, οι 
ασθενείς με μελάνωμα και οι ασθενείς 
που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 
να πάθουν μελάνωμα θα πρέπει να 
επιβεβαιώνουν την επάρκειά τους 
σε βιταμίνη D (Newton-Bishop JA 
et al, 2009).

Σχέση βιταμίνης D και ανάπτυξης 
και λειτουργίας του εγκεφάλου
Σε.επιδημιολογικές.μελέτες.έχει.πε-

ριγραφεί.ότι.η.εποχή.της.γέννησης.ε-
πηρεάζει.την.εκδήλωση.της.πολλαπλής.
σκλήρυνσης.και.της.σχιζοφρένειας..
Επακόλουθο.αυτής.της.παρατήρη-
σης.έχουν.προταθεί.τα.χαμηλά.επίπε-
δα.βιταμίνης.D.ως.παράγοντας.κινδύ-
νου.εκδήλωσης.των.ανωτέρω.νόσων..
Σύμφωνα.με.τις.έρευνες.των.Abreu.DA.
et.al.(2010).σε.ποντίκια,.επιβεβαιώ-
θηκε.ότι.η.παροδική.προγεννητική.α-

νεπάρκεια.των.εμβρύων.σε.βιταμίνη.
D.τροποποιεί.την.ανάπτυξη.και.λει-
τουργία.του.εγκεφάλου.τους,.προκα-
λώντας.γνωσιακές.διαταραχές.στους.
ενήλικους.απογόνους.τους..Οι.έρευ-
νες.έδειξαν.ότι.η.συμπληρωματική.
λήψη.βιταμίνης.D.μπορεί.να.ελαττώ-
σει.τα.καταθλιπτικά.συμπτώματα.κα-
τά.τη.διάρκεια.των.χειμερινών.μηνών.
(Shipowick.CD.et.al,.2009).

Βιταμίνη D και το μη Hodgkin 
λέμφωμα
Σύμφωνα.με.τις.υπάρχουσες.επιδη-

μιολογικές.μελέτες,.ο.κίνδυνος.πρόκλη-
σης.λεμφώματος.μη.Hodgkin.περιορί-
ζεται.με.την.έκθεση.στο.φως.του.ήλιου..
Καθώς.το.ηλιακό.φώς.είναι.η.κυριότε-
ρη.πηγή.παραγωγής.στο.δέρμα.βιτα-
μίνης.D,.υποστηρίζεται.ότι.ο.πιο.πά-
νω.περιορισμός.οφείλεται.στα.επαρ-
κή.επίπεδα.βιταμίνης.D..
Μελέτες.σε.ανθρώπους.και.ζώα.υ-

ποστηρίζουν.ότι.το.προστατευτικό.α-
ποτέλεσμα.της.βιταμίνης.D.κατά.των.
κακοηθειών.οφείλεται.στη.στέρηση.
της.προστασίας.των.παρακρινικών.
και.αυτοκρινικών.αποτελεσμάτων.της.
εξωνεφρικής.ενεργοποίησης,.περιλαμ-
βανομένης.της.ρύθμισης.του.κύκλου.
πολλαπλασιασμού.των.κυττάρων,.της.
πρόκλησης.απόπτωσης.και.τη.σημα-
τοδότηση.αυξημένης.διαφοροποίη-
σης.(Kelly.JL.et.al,.2009).

Βιταμίνη D 
και ανοσοποιητικό σύστημα

Αγγελάτος Γεράσιμος

Κουκούτσης 
Δημήτριος

Σχέση βιταμίνης D και του μελανώματος
Αγγελάτος Γεράσιμος

Ωτορινολαρυγ γολόγος, Αθήνα

Κουκούτσης Δημήτριος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Πειραιάς

Καραπάντζος Ηλίας
.

Η.Σύγχρονη.ΩΡΛ.Ενημέρωση.συγχαίρει.το.
συνάδελφο.Ηλία.Καραπάντζο,.Α.Ε..Καθηγητή.
Ωτορινολαρυγγολογίας. του. Δημοκρίτειου.
Πανεπι.στημίου.Θράκης.για.την.εκλογή.του.
στη.θέση.του.Καθηγητή.Ανατομικής.των.Σχολών.
Επαγγελμάτων.Υγείας.του.Ανωτάτου.Τεχνολογικού.
Εκπαιδευτικού.Ιδρύματος.Θεσσαλονίκης.
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Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο 
γεγονός ότι η υπεριώδης ακτινοβολία 
(UVR) αυξάνει τη σύνθεση της βιταμίνης 

D3, η οποία ασκεί ανοσοκατασταλτική δράση 
μέσω του γονιδίου υποδοχέως της βιταμίνης D 
[vitamin D receptor gene (VDRG)]. Oι κλινικές 
μελέτες επισημαίνουν ότι η ανεπάρκεια σε 
βιταμίνη D χειροτερεύει την εξέλιξη της πολλα-
πλής σκλήρυνσης. Επειδή η βιταμίνη D3 είναι 

ένας αναστολέας πολλαπλής σκλήρυνσης, ίσως 
είναι επιτακτική ανάγκη να χορηγείται βιταμίνη 
D3 στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν πολλαπλή σκλήρυνση. 
Ο.μηχανισμός.μέσω.του.οποίου.η.πρόσληψη.

βιταμίνης.D.πιστεύεται.ότι.επηρεάζει.τη.σκλή-
ρυνση.κατά.πλάκας.περιλαμβάνει.τον.παρακρι-
νή.ή.αυτοκρινή.μεταβολισμό.της.25OHD,.μέσω.
κυττάρων.που.εκφράζουν.το.ένζυμο.1.άλφα-
ΟΗάση.στους.περιφερικούς.ιστούς,.περιλαμ-
βανομένων.των.ιστών.του.ανοσοποιητικού.και.
νευρικού.συστήματος.(VanAmerongen.BM.et.
al,.2004)..Υπάρχει.ομόφωνη.συμφωνία.ότι.η.
έκθεση.στην.υπεριώδη.ακτινοβολία.και.η.λήψη.
συμπληρωματικά.της.βιταμίνης.D3.μπορεί.να.
περιορίσει.τη.συχνότητα.της.βιταμίνης.πολλα-

πλής.σκλήρυνσης.D3.(Edlich.R.et.al,.2009).

Βιταμίνη D και ψωρίαση
Οι.αλλαγές.των.επιπέδων.της.1,25.(OH)2D3.

και.των.πολυμορφισμών.του.υποδοχέως.της.βι-
ταμίνης.D.[vitamin.D.receptor.(VDR)].έχει.δει-
χτεί.ότι.σχετίζονται.με.διάφορες.κακοήθειες.και.
αυτοάνοσες.νόσους,.μεταξύ.των.οποίων.περι-
λαμβάνεται.και.η.κοινή.ψωρίαση..Τα.αποτελέ-
σματα.των.πολυμορφισμών.του.γονιδίου.VDR.
περιλαμβάνουν.την.ανοσοτροποποίηση,.τη.δι-
έγερση.της.κυτταρικής.διαφοροποίησης.και.
την.αναστολή.του.πολλαπλασιασμού.των.κυτ-
τάρων.τα.οποία.αποτελούν.πιθανούς.υποψή-
φιους.για.τη.θεραπεία.της.ψωρίασης.(Rucević.
I.et.al.2009).

Ο διαβήτης Τύπου 2 αποτελεί μεί-
ζον πρόβλημα της Δημόσιας 
Υγείας, που ευθύνεται σε σημα-

ντικό βαθμό για πρόωρη νοσηρότητα και 
θνησιμότητα. Η αύξηση της επίπτωσης 
του διαβήτη Τύπου 2 είναι στενά συν-
δεδεμένη με την παχυσαρκία. 
Τα.τελευταία.5.έτη.ένας.σοβαρός.αριθ-

μός.μελετών.αναφέρουν.τη.σχέση.μετα-
ξύ.της.έναρξης.του.διαβήτη.Τύπου2.και.

της.ανεπάρκειας.της.βιταμίνης.D..Η.βιταμίνη.D.ασκεί.ένα.
σημαντικό.αποτέλεσμα.επί.της.δράσεως.της.ινσουλίνης.
και.μπορεί.να.επηρεάσει.έναν.αριθμό.οδών,.που.μπορεί.
να.είναι.σημαντικές.για.την.ανάπτυξη.του.διαβήτη.Τύπου.
2.(Ozfirat.Z,.Chowdhury.TA,.2010)..
Βελτιώνοντας.τα.επίπεδα.της.βιταμίνης.D.στον.οργανι-

σμό.σε.γυναίκες.με.αυξημένη.αντίσταση.στην.ινσουλίνη,.
βελτιώθηκε.η.αντίσταση.και.η.ευαισθησία.τους.στην.ιν-
σουλίνη,.αλλά.δεν.επηρεάστηκε.η.έκκριση.ινσουλίνης..Οι.
ευνοϊκές.συγκεντρώσεις.25(OH)D.στον.ορό.για.τον.πε-
ριορισμό.της.αντίστασης.στην.ινσουλίνη.ανέρχονται.στα.
80-119nmol/l,.παρέχοντας.περαιτέρω.τεκμήρια.για.την.
αύξηση.των.συνιστώμενων.επαρκών.επιπέδων.της.(von.
Hurst.PR.et.al,.2009)..
Τα.χαμηλά.επίπεδα.της.25(OH)D.δε.σχετίζονται.ειδι-

κά.με.την.εκδήλωση.του.διαβήτη.Τύπου.1.(Bierschenk.L,.
2009).

Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D στους ε-
νηλίκους μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό μέσο με 
λίγες πιθανές παρενέργειες για την πρόληψη της 

αθηρωματογένεσης ή την αναστολή της εξέλιξής της και για 
την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Στους ασθενείς με χρό-
νια νεφρική νόσο χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας 
(Mertens PR, Müller R, 2009).
Τα.χαμηλά.επίπεδα.της.25(OH)D.σχετίζονται.με.αυξημένη.

καρδιοκυκλοφορική.θνησιμότητα.σε.ένα.εθνικά.αντιπροσω-
πευτικό.δείγμα.ασθενών.στις.ΗΠΑ..ΟΙ.διαφορές.αυτών.των.ε-

πιπέδων.μεταξύ.των.λευκών.και.των.μαύρων.πληθυσμών.μπορεί.να.συμμετέχουν.
στην.αυξημένη.καρδιοκυκλοφορική.θνησιμότητα.μεταξύ.των.μαύρων.(Fiscella.K,.
Franks.P,.2010).
Πρόσφατες.μελέτες.έδειξαν.ότι.η.μια.κατάσταση.ανεπάρκειας.βιταμίνης.D.μπο-

ρεί.να.αυξήσει.τον.κίνδυνο.τόσο.για.την.πρόκληση.ισχαιμικής.όσο.και.μη.ισχαι-
μικής.καρδιοκυκλοφορικής.νόσου,.ανεξάρτητα.από.την.ύπαρξη.παραγόντων.κιν-
δύνου.πρόκλησης.καρδιοκυκλοφορικής.νόσου..Ο.ρόλος.της.βιταμίνης.D.είναι.δυ-
νητικά.ρυθμιστικός.πολλών.λειτουργιών.του.καρδιοκυκλοφορικού.συστήματος.και.
τώρα.μόλις.αρχίζει.να.γίνεται.κατανοητός..Μεταξύ.των.πιθανών.σχετικών.μηχανι-
σμών.πρόκλησης.καρδιοκυκλοφορικής.νόσου.η.βιταμίνη.D.μπορεί.να.επηρεάσει.
την.αρτηριακή.πίεση.μέσω.του.συστήματος.ρενίνης-αγγειοτενσίνης,.τα.επίπεδα.
της.ορμόνης.του.παραθυρεοειδούς,.τη.λειτουργία.του.μυοκαρδίου,.τη.φλεγμο-
νή,.και.την.εναπόθεση.ασβεστίου.στα.αγγειακά.τοιχώματα..Ο.καρδιοκυκλοφορι-
κός.κίνδυνος.φαίνεται.να.είναι.ιδιαίτερα.ανεβασμένος.όταν.τα.επίπεδα.της.25-υ-
δροξυβιταμίνης.D.είναι.χαμηλότερα.των.10-15ng/ml..Μεταξύ.των.ατόμων.που.
δεν.εκτίθενται.ουσιαστικά.στην.ηλιακή.ακτινοβολία,.οι.λήψεις.1000.έως.2000IU.
μπορεί.να.απαιτηθούν.για.να.επιτευχθούν.ευνοϊκά.επίπεδα.για.την.υγεία.της.τά-
ξεως.των.30ng/ml.(Giovannucci.E,.2009).

Βιταμίνη D και σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση

Βιταμίνη D 
και διαβήτης

Σχέση βιταμίνης D 
και υγείας καρδιοκυκλοφορικού συστήματος

Βερβελίδης Δημήτριος

Γκανέλης 
Παναγιώτης

Ντουμάζιος 
Σταύρος

Βερβελίδης Δημήτριος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Ξάνθη

Γκανέλης Παναγιώτης
Ωτορινολαρυγγολόγος, Πειραιάς

Ντουμάζιος Σταύρος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιωάννινα
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Τ α αποτελέσματα της έλλειψης βιταμίνης 
D μπορεί να εκδηλωθούν στα άτομα 
όλων των ηλικιών. Οι συνηθισμένες 

εκδηλώσεις ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι 
ο συστηματικός χαμηλός οσφυϊκός πόνος, 
συμμετρική αδυναμία των μεγάλων μυών 
του κορμού, μυαλγίες και διαξιφιστικοί πόνοι 
των οστών μετά από πίεση του στέρνου και 
της κνήμης.
Στα.άτομα.που.τίθεται.η.υποψία.ανεπάρκει-

ας.της.βιταμίνης.D.ελέγχονται.τα.επίπεδα.της.
25-hydroxyvitamin.D.[25(OH)D]..H.δοκιμασία.
της.[25(OH)D].είναι.σήμερα.πολύ.αξιόπιστη.
μέθοδος.εκτίμησης.των.αποθηκευμένων.ποσο-
τήτων.βιταμίνης.D.στον.οργανισμό.(Audran.M,.
Briot.K,.2010)..Παρ’.όλα.αυτά,.τα.φυσιολογι-
κά.ή.τα.επιθυμητά.επίπεδα.της.25(OH)D.r.για.
τους.ασθενείς.που.αντιμετωπίζονται.στην.καθ’.
ημέρα.πράξη.πρέπει.να.καθοριστούν.ακριβέ-
στερα..Διατηρώντας.ένα.επίπεδο.της.25(OH)
D.πάνω.απ.ό.τα.75nmol/L,.εξασφαλίζονται.τα.
απαραίτητα.επίπεδα.που.διατηρούν.την.καλύ-
τερη.δυνατή.οστική.υγεία..Παρά.τούτο,.μπο-
ρεί.να.χρειάζονται.υψηλότερα.επίπεδα.για.να.
εξασφαλιστούν.μερικά.από.τα.εξωσκελετικά.
οφέλη.που.παρέχει.η.βιταμίνη.D.(Audran.M,.
Briot.K,.2010).
Θεωρείται.ότι.υπάρχει.έλλειψη.βιταμίνης.D.

όταν.τα.επίπεδα.της.25-hydroxyvitamin.D.του.
ορού.είναι.μικρότερα.από.20ng/mL.(50nmol/L)..
Θεωρείται.ότι.υπάρχει.ανεπάρκεια.όταν.τα.ε-
πίπεδα.της.25-hydroxyvitamin.D.είναι.20.έως.
30ng/mL.(50-75nmol/L)..Η.δοκιμασία.ανίχνευ-
σης.της.25-υδρόξυβιταμινης.D.[25(OH)D].εί-
ναι.σήμερα.υψηλής.αξιοπιστίας.για.την.αξιο-
λόγηση.των.αποθηκευμένων.ποσοτήτων.στον.
κάθε.ασθενή..Το.επιθυμητό.ή.το.κανονικό.επί-
πεδο.25(OH)D.των.ασθενών.που.αντιμετωπί-
ζονται.στην.καθ’.ημέρα.πράξη.θα.πρέπει.να.κα-
θορίζεται.ακριβέστερα..Διατηρώντας.τα.επίπε-
δα.της.25(OH)D.στον.ορό.πάνω.από.75nmol/L.
συνιστάται.σήμερα.για.την.εξασφάλιση.της.ο-
στικής.υγείας..Όμως.ίσως.χρειάζονται.υψηλό-
τερα.επίπεδα.για.την.επίτευξη.μερικών.από.τα.
εξωσκελετικά.της.οφέλη.
Στόχος.της.θεραπείας.είναι.να.δημιουργη-

θούν.φυσιολογικά.επίπεδα.βιταμίνης.ώστε.να.
ανακουφιστούν.τα.συμπτώματα.και.να.ελαττω-
θεί.ο.κίνδυνος.των.καταγμάτων.από.πτώσεις.και.
άλλων.διαταραχών.της.υγείας..Η.Αμερικάνικη.

Ακαδημία.Παιδιατρικής.συνιστά.για.τα.βρέφη.
και.τα.παιδιά.τουλάχιστον.400IU.από.τη.δια-
τροφή.ή.από.συμπληρώματα.διατροφής..Η.
λήψη.700.έως.1000IU.βιταμίνης.D3.ημερησί-
ως.περιορίζει.τις.συχνότητες.των.καταγμάτων.
από.πτώσεις.στους.ενηλίκους.σε.ποσοστό.19%..
(Bordelon.P.et.al,.2009).
Προκειμένου.να.επιτευχθούν.επίπεδα.25(OH)

D.≥75nmol/L,.υπολογίστηκε.ότι.τα.άτομα.λευ-
κής.φυλής.με.υψηλή.έκθεση.στην.ηλιακή.ακτι-
νοβολία.το.χειμώνα.χρειάζονται.1300IU.ημερη-
σίως,.ενώ.τα.άτομα.αφρικάνικης.προέλευσης.με.
χαμηλή.έκθεση.στην.ηλιακή.ακτινοβολία.χρει-
άζονται.2100-3100IU.ημερησίως,.καθ’.όλη.τη.
διάρκεια.του.έτους(Hall.LM.et.al.2010).
Η.συμπληρωματική.χορήγηση.μεγάλων.δό-

σεων.βιταμίνης.D.επί.ένα.έτος.δε.φαίνεται.να.
έχει.αρνητική.επίδραση.στην.πυκνότητα.των.
μετάλλων.των.οστών.στα.υγιή.άτομα.(Jorde.R.
et.al,.2010).
Στα.άτομα.με.ανεπάρκεια.βιταμίνης.D,.η.θε-

ραπεία.περιλαμβάνει.τη.χορήγηση.εργοκαλ-
σιφερόλης.(βιταμίνη.D2.).σε.δόσεις.50.000IU.
κάθε.εβδομάδα..Αφού.εξομαλυνθούν.τα.επί-
πεδα.της.βιταμίνης.D,.οι.ειδικοί.συνιστούν.θε-
ραπεία.συντηρήσεως.με.χοληκαλσιφερόλη.(βι-
ταμίνη.D3).σε.δόση.800.έως.1.000IU.ημερη-
σίως.από.τη.διατροφή.ή.από.συμπληρώματα.
διατροφής.
Δόσεις.βιταμίνης.D3.μικρότερες.των.700IU.ή.

επίπεδα.συγκεντρώσεων.25-hydroxyvitamin.D.
μικρότερα.των.60nmol/l.μπορεί.να.μην.περιο-
ρίσουν.τον.κίνδυνο.των.πτώσεων.σε.ηλικιωμένα.
άτομα.(Bischoff-Ferrari.HA.et.al,.2009).
Στα.ηλικιωμένα.άτομα.με.επίπεδα.25(OH)D.

<25nmol/l.η.χορήγηση.μιας.μόνο.δόσης.από.
το.στόμα.300000IU.βιταμίνης.D3.ανεβάζει.τις.
μέσες.συγκεντρώσεις.της.25(OH)D.πάνω.από.
75nmol/l.μέσα.σε.3.μήνες.και.το.μέσο.επίπεδο.
στα.69nmol/l.στους.6.μήνες..Καθώς.ευνοείται.
η.απορρόφηση.του.ασβεστίου.με.τα.υψηλό-
τερα.επίπεδα.της.25(OH)D.στον.ορό,.χρειά-
ζεται.η.συμπληρωματική.χορήγηση.ασβεστί-
ου.προκειμένου.να.αποφευχθεί.η.υπερασβε-
στιαιμία.(von.Restorff.C.et.al,.2009).
Ο.λειτουργικός.δείκτης.τόσο.για.την.ασφά-

λεια,.όσο.και.για. την.αποτελεσματικότητα.
της.βιταμίνης.D.είναι.οι.συγκεντρώσεις.της.
25-hydroxyvitamin.D.στον.ορό..Για.την.επί-
τευξη.διαφόρων.αποτελεσμάτων.υγείας.απαι-
τούνται.επίπεδα.της.τάξεως.των.80nmol/L.ή.
υψηλοτέρων..Η.τοξικότητα.της.βιταμίνης.D.
συμβαίνει.με.επίπεδα.25-hydroxyvitamin.D.
500nmol/L.ή.υψηλότερα..Η.ποσότητα.βιταμί-
νης.D3.που.προκαλεί.αποτελεσματικότητα.ε-
πιπρόσθετα.με.τη.λήψη.της.βιταμίνης.D3.από.
τις.τροφές.και.τη.βιοσύνθεσή.της.στο.δέρμα.

συνήθως.είναι.1000-2000IU.ημερησίως.χολη-
καλσιφερόλης..Με.τοξικότητα.σχετίζεται.η.λή-
ψη.συνήθως.άνω.των.20.000IU.ημερησίως.
(Heaney.RP,.2008).
Τα.άριστα.επίπεδα.της.25(OH)D.του.ορού.

είναι.μεγαλύτερα.των.32ng/mL.(80nmol/L)..
Τα.επακόλουθα.των.χαμηλών.επιπέδων.της.
25(OH)D.περιλαμβάνουν.έναν.αυξημένο.κίν-
δυνο.διαφόρων.χρονίων.νόσων,.που.κυμαίνο-
νται.από.την.υπέρταση.μέχρι.το.διαβήτη.και.
τον.καρκίνο..Ο.ασφαλέστερος.και.οικονομικό-
τερος.τρόπος.εξασφάλισης.επαρκών.επιπέδων.
βιταμίνης.D.είναι.η.από.του.στόματος.λήψη.(η-
μερησίως.ή.κατά.εναλλακτικά.χρονικά.διαστή-
ματα)..Αναμένεται.η.αύξηση.των.επιπέδων.της.
25(OH)D.στον.ορό.κατά.1ng/mL.(2.5nmol/L).
για.κάθε.100.μονάδες.επιπρόσθετης.βιταμίνης.
D.κάθε.μέρα..Τα.πρόσφατα.δεδομένα.δείχνουν.
ότι.η.χοληκαλσιφερόλη.(βιταμίνη.D3).είναι.ου-
σιαστικά.πιο.ισχυρή.από.την.εργοκαλσιφερό-
λη.(βιταμίνη.D2).και.ότι.το.ανώτερο.ασφαλές.
επίπεδο.λήψης.βιταμίνης.D3.είναι.οι.10.000IU.
ημερησίως.(Heaney.RP,.2009).
Η.χορήγηση.βιταμίνης.D3.θα.πρέπει.να.γίνε-

ται.σε.επαρκείς.δόσεις.για.να.διατηρούνται.επί-
πεδα.που.απαντώνται.σε.ανθρώπους.εκτεθειμέ-
νους.σε.φυσικά.περιβάλλοντα.ηλιοφάνειας.και.
που.είναι.>40ng/ml,.όλες.τις.εποχές.του.έτους..
Η.βιταμίνη.D3.μπορεί.να.προσληφθεί.από.τον.
οργανισμό.μετά.από.έκθεση.στην.ηλιακή.ακτι-
νοβολία,.μετά.από.λουτρό.με.υπεριώδεις.ακτί-
νες.Β.ή.μετά.από.συμπληρωματική.χορήγηση..
Και.οι.τρεις.τρόποι.έχουν.τα.υπέρ.και.τα.κατά.
τους..Τα.οφέλη.που.προκύπτουν.και.με.τους.
τρεις.τρόπους.πρόσληψης.βιταμίνης.D.υπερ-
τερούν.των.πιθανών.κινδύνων.και.υπερτερούν.
σαφώς.μπροστά.στον.κίνδυνο.του.να.μην.πάρει.
καθόλου.βιταμίνη.κάποιο.άτομο..Σε.ένα.παρα-
τεταμένο.χειμώνα,.όπως.αυτός.των.χωρών.που.
γειτνιάζουν.προς.τους.πόλους,.οι.ημερήσιες.α-
νάγκες.σε.βιταμίνη.D.στα.παχύσαρκα,.στα.ηλι-
κιωμένα.και.στα.άτομα.με.σκούρο.δέρμα.φτά-
νει.τις.5000IU.(125microg),.η.οποία.είναι.μια.
δόση.που.κάνει.μερικούς.γιατρούς.να.μη.νιώ-
θουν.άνετα.(Cannell.JJ.et.al,.2008).
Προκειμένου.να.αντικατασταθούν.οι.υπο-

χρεωτικές.απώλειες.του.ασβεστίου.και.να.προ-
στατευτεί.ο.ανθρώπινος.σκελετός,.το.καθαρό.
ασβέστιο.που.πρέπει.να.προσλάβει.ο.οργανι-
σμός.απαιτεί.την.ημερήσια.λήψη.200mg.α-
σβεστίου.ημερησίως..Η.άριστη.ικανότητα.του.
σώματος.να.ρυθμίζει.την.απορρόφηση.του.α-
σβεστίου.από.το.έντερο.απαιτεί.την.παρουσία.
επιπέδου.συγκέντρωσης.25-hydroxyvitamin.
D(3).>80nM..Η.δόση.της.βιταμίνης.D3.που.α-
παιτείται.για.να.εξασφαλίζεται.και.διατηρείται.
αυτό.το.επίπεδο.είναι.οι.3600-4200IU.ημερη-

Διάγνωση της έλλειψης και της ανεπάρκειας της βιταμίνης D

Γκέλης Δημήτριος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος

Γκέλης Δημήτριος
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σίως..Γι’.αυτό.το.λόγο,.η.ημερήσια.λήψη.ακό-
μη.και.10,000IU.βιταμίνης.D3.είναι.ασφαλής.
(Heaney.RP,.2007).
Σε.μια.βεβαιωμένη.ανεπάρκεια.βιταμίνης.D,.

δόση.π.χ..100,000.έως.200,000IU.κάθε.δύο.
μήνες.επί.6.μήνες.μπορεί.να.διορθώσει.αυτή.
την.ανεπάρκεια.και.στη.συνέχεια.να.γίνει.προ-
σαρμογή.της.δοσολογίας.ανάλογα.με.τα.επίπε-
δα.της.βιταμίνης.D.στον.ορό..(Audran.M,.Briot.
K,.2010)..Υπάρχουν.αυξανόμενα.τεκμήρια.για.
τη.χρησιμότητα.της.συμπληρωματικής.χορή-
γησης.βιταμίνης.D.σε.ασθενείς.που.κάνουν.αι-
μοκάθαρση,.οι.οποίοι.τις.περισσότερες.φορές.
έχουν.ανεπάρκεια.βιταμίνης.D..Λόγω.του.μα-
κρού.χρόνου.ζωής.της.βιταμίνης.D,.η.βιταμίνη.
D.μπορεί.να.χορηγηθεί.με.διαλείποντα.τρόπο.
για.τη.μακρόχρονη.παραμονή.της.στον.οργα-
νισμό..Η.μακράς.διαρκείας.χορήγηση.από.το.
στόμα.ανά.μήνα.(100.000IU).βρέθηκε.ότι.είναι.
ασφαλής,.αποτελεσματική,.φθηνή.και.απλή.μέ-
θοδος.διόρθωσης.μιας.ανεπάρκειας.στη.βιτα-
μίνη.D,.σχεδόν.στο.90%.των.υπό.αιμοκάθαρ-
ση.ασθενών.που.έκανε.ο.Jean.G.et.al.(2009),.
επιτυγχάνοντας.τη.μεγίστη.συμμόρφωση.των.
ασθενών.στη.λήψη.της.βιταμίνης.D..Τα.πιο.εμ-
φανή.αποτελέσματα.αυτού.του.τρόπου.χορή-
γησης.της.βιταμίνης.D.ήταν.μια.ελαφρά.αύ-
ξηση.της.PTH.και.των.οστικών.σηματοδοτών.
και.μια.αύξηση.του.επίπεδου.της.καλσιτριόλης.
[1,25(OH)(2)D].του.ορού.
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Ο Brookes (1985) ανακοίνωσε 27 
περιπτώσεις ασθενών με αμφοτε-
ρόπλευρη κώφωση μέσα σε μια 

περίοδο 3 ετών, που είχαν ανεπάρκεια 
βιταμίνης D. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης 
D θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη 
διαφορική διάγνωση στις περιπτώσεις 
ανεξήγητης αμφοτερόπλευρης κοχλιακής 

κώφωσης, μερικών περιπτώσεων ωτοσκλήρυνσης, πρεσβυακοΐας και 
της κώφωσης που σχετίζεται με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία 
με βιταμίνη D θα μπορούσε να προλάβει την προοδευτική βαρηκοΐα, 
που θα μπορούσε να ήταν μερικώς αναστρέψιμη, και να προλάβει την 
κλινική οστεομαλακία με πλέον γενικευμένα σκελετικά συμπτώματα.
Μετρώντας.τα.επίπεδα.της.25.υδροξυβιταμίνης.D3.(25-OHD),.που.

είναι.ο.κύριος.μεταβολίτης.της.βιταμίνης.D,.o.Brookes.(1985).βρήκε.ότι.
σε.ένα.ποσοστό.21.7%.ασθενών.με.κοχλιακή.ωτοσκλήρυνση.υπάρχουν.
χαμηλά.επίπεδα.της.βιταμίνης.D..Η.χορήγηση.ασβεστίου.και.βιταμίνης.
D.βελτίωσε.την.κατάσταση.σε.3.από.16.ασθενείς.του..Πιθανόν.η.έλλειψη.
βιταμίνης.D.να.συμβάλλει.στην.εκδήλωση.της.νόσου.σε.μερικά.άτομα.

Βιταμίνη D και άσθμα
Στο.άσθμα.τα.περιορισμένα.επίπεδα.της.βιταμίνης.D.σχετίζονται.με.

διαταραχή.της.λειτουργίας.των.πνευμόνων,.αυξημένη.υπεραντιδραστι-
κότητα.των.αεραγωγών.και.περιορισμό.της.απόκρισης.προς.τα.κορτικο-
στεροειδή..Αυτό.σημαίνει.ότι.η.συμπληρωματική.χορήγηση.βιταμίνης.D.
σε.ασθματικούς.ασθενείς.μπορεί.να.βελτιώσει.πολλαπλές.παραμέτρους.
της.σοβαρότητας.του.άσθματος.και.της.ανταπόκρισης.στη.θεραπεία.
(Sutherland.ER.et.al,.2010).

 Βιταμίνη D και αθλητικές επιδόσεις
H.βιταμίνη.D.μπορεί.να.βελτιώσει.τις.αθλητικές.επιδόσεις.των.ασθε-

νών.με.ανεπάρκεια.στη.βιταμίνη.D..Η.μεγίστη.αθλητική.επίδοση.μπορεί.
να.επιτευχθεί.όταν.τα.επίπεδα.της.25(OH)D.προσεγγίζουν.εκείνα.που.
επιτυγχάνονται.με.τη.φυσική.έκθεση.όλου.του.σώματος.στην.ηλιακή.α-
κτινοβολία.του.ήλιου.του.καλοκαιριού,.η.οποία.είναι.τουλάχιστον.50ng.
x.mL(-1)..Τέτοια.επίπεδα.της.25(OH)D.μπορεί.επίσης.να.προστατεύ-
σουν.τον.αθλητή.από.σοβαρές.οξείες.και.χρόνιες.καταστάσεις.(Cannell.
JJ.et.al,.2009).

Βιταμίνη D και ωτοσκλήρυνση
Πάγκαλος Άρης
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