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Ανακάλυψη στο μουρουνέλαιο της βιταμίνης D 

ως ουσίας που θεραπεύει τη ραχίτιδα 

από τον βιοχημικό Mc Collum



Επιπολασμός ραχίτιδας 

• τέλη 19ου-αρχές 20ο αιώνα: 40-90% του βρεφικού πληθυσμού

η συχνότερη νόσος της βρεφικής ηλικίας

• μέσα - τέλη 20ου αιώνα: σπάνια νόσος



Αιτίες επανάκαμψης του ιατρικού 
ενδιαφέροντος 

για τη βιταμίνη D στις αρχές του 21ου αιώνα

1. Πανδημία υποβιταμίνωσης D, αποτέλεσμα 
των μέτρων ηλιοπροστασίας.

2. Οι πρόσφατες γνώσεις εξωσκελετικών
δράσεων της βιταμίνης D.



Πηγές βιταμίνης D

• Ηλιακή ακτινοβολία (>80%) επηρεάζεται από: 

Ηλικία

Φωτότυπο

Ρύπανση ατμόσφαιρας

Χρήση αντηλιακών

• Τροφές: κρόκος αυγού, ψάρια με πολύ λίπος, 
σηκώτι



Επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D

• ΗΠΑ: 1988-1994 (18.883 άτομα):  22%

2001-2004 (13.369 άτομα):  36%

• Ευρώπη: 2016            (55.844 άτομα):  40%



Μεταβολική οδός της βιταμίνης D

• 1ος σταθμός:

ποσοτικά ο κύριος μεταβολίτης της D

• 2ος σταθμός: 

ο λειτουργικός μεταβολίτης της D

σύνθεση 25(OH)D 

σύνθεση 1,25(OH)2D



1,25(OH)2D
ο λειτουργικός μεταβολίτης της βιταμίνης D

με δράσεις ορμόνης

 Για την παραγωγή της χρειάζεται το ένζυμο 1α-υδροξυλάση
 Για τη δράση της χρειάζεται ο υποδοχεύς της (VDR, 

Vitamin D Receptor)

1α υδροξυλάση και VDR βρίσκονται σχεδόν σε όλους τους  
ιστούς και τα όργανα του σώματος

Δυνατότητα τοπικής παραγωγής και δράσης της 1,25(OH)2D

Ύπαρξη και εξωσκελετικών δράσεων της βιταμίνης D



Σκελετικές παθήσεις που οφείλονται σε 
ανεπάρκεια της βιταμίνης D

Ραχίτιδα  στα παιδιά

Οστεομαλακία στους ενηλίκους

Οστεοπόρωση



• Ρυθμίζει το μεταβολισμό του Ca
 Αυξάνει την απορρόφηση Ca από το έντερο
 Αυξάνει την επαναρρόφηση Ca από το ουροφόρο σωληνάριο

Αποτελέσματα

Αύξηση του Ca του αίματος
Καταστολή της έκκρισης PTH
Επιμετάλλωση της αυξητικής πλάκας

Οστικές δράσεις της βιταμίνης D

•Διεγείρει την ωρίμανση των 
χονδροκυττάρων σε ώριμους  
οστεοβλάστες, που υφαίνουν νέο οστούν



Γιατί τα βρέφη 1ου εξαμήνου έχουν σήμερα
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ραχίτιδας ; 

• Θηλάζουν αποκλειστικά, με αποτέλεσμα να μην 
προσλαμβάνουν βιταμίνη D

• Δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, με 
αποτέλεσμα να μην συνθέτουν βιταμίνη D

• Δεν διαθέτουν ικανά μητρικά αποθέματα γιατί 
κατά μεγάλη πιθανότητα η μητέρα τους έχει 
υποβιταμίνωση D



Μελέτη  Γ’ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Sideri V, Papadopoulou A et al. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 

2019; 19: 159-65

Μελετήθηκαν 81 ζεύγη μητέρων – εγκύων και 

των εμβρύων τους (δείγμα ομφαλίου λώρου)

Ανεπάρκεια βιταμίνης D είχαν:

24% των εγκύων στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης

35%  των εγκύων στον τοκετό

30% των εμβρύων-νεογνών τους



Ραχιτικό βραχιόλι



Υποβιταμίνωση D 

κατά την εμβρυϊκή, παιδική ή εφηβική ηλικία 
αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη οστεοπόρωσης στην ενήλικη ζωή



Η οστεοπόρωση αρχίζει από την εμβρυϊκή ηλικία
Zhu K et al. J Bone Min Res 2014;29: 1088-95

Μελετήθηκαν 341 ζεύγη
μητέρων –εγκύων (18η εβδομάδα κύησης) και

των παιδιών τους σε ηλικία 20 ετών

38,7% των εγκύων είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D

Τα παιδιά των μητέρων με ανεπάρκεια βιταμίνης D 
είχαν στα 20 τους χρόνια χαμηλότερη οστική μάζα 

(κορυφαία οστική μάζα) κατά 2,7%





Εξωσκελετικές παθήσεις που θεωρείται ότι οφείλονται
σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D

 Λοιμώξεις

Αλλεργικά νοσήματα

Αυτοάνοσα νοσήματα

 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Μεταβολικό σύνδρομο

Παχυσαρκία

Αρτηριακή υπέρταση

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

 Κακοήθειες



Έχει η βιταμίνη D αντιλοιμώδη δράση;

Θεωρείται ότι τα παιδιά με ανεπάρκεια 
βιταμίνης D νοσούν συχνότερα και βαρύτερα 
από λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου 

αναπνευστικού, όπως βρογχιολίτιδα, 
πνευμονία και φυματίωση.



Μοριακά δεδομένα, στα οποία στηρίζεται 
η αντιλοιμώδης δράση της βιταμίνης D

1. Υποδοχείς της 1,25(OH)2D 
βρίσκονται στα: 
μονοκύτταρα, Τ και Β 
λεμφοκύτταρα.

2. Η 1,25(OH)2D διαφοροποιεί 
τα μονοκύτταρα σε 
μακροφάγα.

3. Η 1,25(OH)2D ρυθμίζει την 
παραγωγή από το 
μακροφάγο: καθελισιδίνης
και β-ντεφενσίνης, οι οποίες 
συμβάλλουν στην 
καταστροφή
ενδοκυττάριων βακτηρίων, 
ιών και μυκήτων 



Επιδημιολογικές μελέτες που υποστηρίζουν 
την αντιλοιμώδη δράση της βιταμίνης D

 Μελέτη 1η. Belderbos ME et al. Pediatrics 2011;127:e1513-20
156 νεογνά: μετρήθηκε η 25(OH)D του ομφαλίου λώρου και

παρακολουθήθηκαν για 1 χρόνο
Βρέφη με ανεπάρκεια βιταμίνης D 

είχαν 6πλάσιο κίνδυνο νόσησης από RSV βρογχιολίτιδα

 Μελέτη 2η. Vo P et al. J Pediatr 2018; 203: 416-22
Πολυκεντρική μελέτη από τις ΗΠΑ

1016 βρέφη νοσηλευόμενα για βρογχιολίτιδα Μ.Η. 3,2 μηνών
Τα βρέφη με ανεπάρκεια βιταμίνης D είχαν

Μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας 
Μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας σε ΜΕΝ



2019:  Θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Απαιτούνται περισσότερες μελέτες που να 
επιβεβαιώνουν 

την αντιλοιμώδη δράση της βιταμίνης D



Προστατεύει η βιταμίνη D από το βρογχικό άσθμα; 

Επιδημιολογικές μελέτες συνέδεσαν 

α) την υποβιταμίνωση D παιδιών με τη 
συχνότητα και τη βαρύτητα των ασθματικών 
κρίσεων

β)την υποβιταμίνωση D εγκύων με την 
εκδήλωση επίμονου συριγμού ή άσθματος 
στα παιδιά τους



Πρόσφατες μεγάλες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της 
υποβιταμίνωσης D στην παθογένεια του άσθματος

 Μελέτη 1η. Omand JA et al. Pediatr Pulmonol 2018; 53: 1018
2.926 παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, από τα οποία 

1.485 είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D
Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ 25(OH)D

και εκδήλωσης άσθματος

 Μελέτη 2η. Brustad N et al. JAMA 2019; 321:1003
274 έγκυοι πήραν από την 24η εβδομάδα κύησης και έως τον  

τοκετό 2.800 IU D /ημέρα
268 έγκυοι-μάρτυρες πήραν 400 IU D/ημέρα.

Η υψηλή δόση βιταμίνης D στην έγκυο δεν προστάτεψε το 
παιδί της από επίμονο συριγμό μέχρι τα 3 του χρόνια και 

από άσθμα μέχρι τα 6 του χρόνια 



Μοριακά δεδομένα που υποστηρίζουν την εμπλοκή της
υποβιταμίνωσης D στην παθογένεια 

της πολλαπλής σκλήρυνσης

Η 1,25(OH)2D in vitro σε υψηλές συγκεντρώσεις: 
 Αναστέλλει την έκκριση ιντερφερόνης–γ, 

ιντερλευκίνης-2 και ιντερλευκίνης-12 από τα Τ-1 
βοηθητικά κύτταρα

 Ενεργοποιεί τη λειτουργία των κατασταλτικών Τ 
κυττάρων

 Αναστέλλει την ωρίμανση και διαφοροποίηση των 
δενδριτικών σε αντιγονοπαρουσιαστικά και κύτταρα

Οι ανοσορυθμιστικές αυτές δράσεις θεωρείται ότι
οδηγούν σε προστασία του οργάνου-στόχου 



Επιδημιολογικά δεδομένα που υποστηρίζουν την 
εμπλοκή της υποβιταμίνωσης D στην 

παθογένεια της πολλαπλής σκλήρυνσης

 Munger KL et al. JAMA Neurology 2016;73:515-9

176 πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση 
(Μ.Η. έναρξης της νόσου : 19,8 έτη)

326 μάρτυρες
Αξιολογήθηκαν τιμές 25(OH)D από δείγματα αίματος που είχαν 

παρθεί από τις μητέρες ασθενών και μαρτύρων κατά 
το 1ο τρίμηνο της κύησης

Βρέθηκε ότι οι μητέρες-έγκυοι που είχαν υποβιταμίνωση D
είχαν διπλάσιο κίνδυνο να γεννήσουν παιδί, 

το οποίο αργότερα θα εκδήλωνε τη νόσο



Αποτελεί η υποβιταμίνωση D παράγοντα κινδύνου για 
την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1;

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα 

(Τ βοηθητικά κύτταρα)

Η 1,25(OH)2D έχει ανοσορρυθμιστική δράση

Επιδημιολογικές όμως μελέτες δίνουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα



Επιδημιολογικές μελέτες έχουν συνδέσει την 
υποβιταμίνωση D με την παχυσαρκία, την 

αρτηριακή υπέρταση και το σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 δηλαδή με το 

μεταβολικό σύνδρομο.



Επιδημιολογικές μελέτες που συνδέουν την 
υποβιταμίνωση D με την παχυσαρκία

Dura-Trave T et al. Nutr Diabetes 2019; 9:18

119 παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 9,1-13,9 ετών
300 υγιή παιδιά ηλικίας 8,1-13,9 ετών

Ανεπάρκεια βιταμίνης D: 31% των παχύσαρκων 
14% των μαρτύρων

Αρνητική συσχέτιση μεταξύ 25(OH)D και 
δείκτου λιπώδους μάζας



Αιτιολόγηση της συσχέτισης της υποβιταμίνωσης D 
με την παχυσαρκία

• Επικρατέστερη άποψη: εγκλωβισμός της 
λιποδιαλυτής βιταμίνης D στα λιποκύτταρα

• Άλλη άποψη: η υποβιταμίνωση D προκαλεί 
αύξηση της PTH

Η PTH προκαλεί είσοδο του Ca στα λιποκύτταρα, 
με αποτέλεσμα  αυξημένη λιπογένεση



Η βιταμίνη D θεωρείται ότι μετέχει στη ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης

Παρουσία υποδοχέων της βιταμίνης D 
στα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών των αγγείων και 

τα κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής, που εκκρίνουν ρενίνη

Επιδημιολογική μελέτη: 
 Ganjii V et al. Am J Clin Nutr 2011;94:225-33

5.281 έφηβοι ηλικίας 12-19 ετών
Οι έφηβοι με ανεπάρκεια βιταμίνης D είχαν 

σημαντικά υψηλότερη ΑΠ από τους έχοντες επάρκεια D
(109±0,5 έναντι 108±0,4)  



Αποτελεί η υποβιταμίνωση D παράγοντα κινδύνου για 
την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2;

Η 1,25(OH)2D

 διεγείρει τη σύνθεση και την έκκριση ινσουλίνης

 αυξάνει την έκφραση των υποδοχέων της ινσουλίνης 
και

 ελαττώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη  

Επιδημιολογικές όμως μελέτες δίνουν 
αντικρουόμενα αποτελέσματα



Η βιταμίνη D προστατεύει από τον καρκίνο;

Ευρήματα επιδημιολογικών μελετών υποστηρίζουν ότι 

η υποβιταμίνωση D αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ορισμένων καρκίνων, 

όπως είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου, 

του μαστού και του προστάτη



Βιολογικές δράσεις της βιταμίνης D που μπορούν να  

αιτιολογήσουν τον προστατευτικό της ρόλο στην 
πρόληψη των κακοηθειών

η 1,25(OH)2D

προάγει τη διαφοροποίηση

αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό

ενεργοποιεί την απόπτωση 



Εξωσκελετικές παθήσεις που θεωρείται ότι οφείλονται
σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D

 Λοιμώξεις

Αλλεργικά νοσήματα

Αυτοάνοσα νοσήματα

 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Μεταβολικό σύνδρομο

Παχυσαρκία

Αρτηριακή υπέρταση

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

 Κακοήθειες



Διαφορές μεταξύ των σκελετικών και των 
εξωσκελετικών παθήσεων της βιταμίνης D

Για τις σκελετικές νόσους:
 οι γνώσεις μας είναι απολύτως τεκμηριωμένες
 η υποβιταμίνωση D αποτελεί το αίτιο της νόσου
 γνωρίζομε τη δόση της βιταμίνης D που τις προλαμβάνει
 γνωρίζομε τη δόση της βιταμίνης D που τις θεραπεύει 

Για τις εξωσκελετικές νόσους:
 οι γνώσεις μας στηρίζονται κυρίως σε επιδημιολογικές μελέτες
 η υποβιταμίνωση D αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου
 δεν γνωρίζομε τη δόση της βιταμίνης D που τις προλαμβάνει
 δεν γνωρίζομε τη δόση της βιταμίνης D που τις θεραπεύει



Ερώτημα 1. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος εργαστηριακός 
έλεγχος για τη διάγνωση της υποβιταμίνωσης D;

25(OH)D ορού ή πλάσματος 

Όριο της 25(OH)D μεταξύ επάρκειας και ανεπάρκειας;

Δεν υπάρχει ομοφωνία

Για την πρόληψη των σκελετικών παθήσεων: 

25(OH)D > 20 ng/ml  (IOM, EFSA)

Για την πρόληψη των εξωσκελετικών παθήσεων:

25(OH)D > 30 ng/ml (Ενδοκρινολογική Εταιρεία ΗΠΑ, 
Αμερ. Εταιρεία Κλινικ. Ενδοκριν.)



Αξιολόγηση των τιμών της 25(OH)D
για διαγνωστικούς  λόγους

Επίπεδα 25(OH)D ορού αίματος
Υποβιταμίνωση :  < 12 ng/ml
Aνεπάρκεια:        12-20 ng/ml
Επάρκεια:             20-50 ng/ml
Δυνητικώς επικίνδυνα επίπεδα: 50-100 ng/ml
Tοξικά επίπεδα:  >100 ng/ml

Yποβιταμίνωση : P↓, ΑΦ↑, PTH↑, ακτινολογικά ευρήματα,
κλινικά ευρήματα

Ανεπάρκεια : PTH↑, απορρόφηση Ca από το έντερο↓,                  
Οστική πυκνότητα↓



Ερώτημα 2. Ποια παιδιά πρέπει να ελέγχουμε 
εργαστηριακά με στόχο να διαπιστώσουμε εάν έχουν 

υποβιταμίνωση D;

• Τα παιδιά που έχουν κλινικά ευρήματα, όπως μεγάλη 
πηγή

• Τα παιδιά που έχουν αυξημένο κίνδυνο για 
υποβιταμίνωση D (π.χ. χρόνια διάρροια, χρόνιο ηπατικό 
ή νεφρικό νόσημα, χρόνια αντιεπιληπτική αγωγή, 
χορτοφαγικό διαιτολόγιο)

• Δεν ελέγχουμε εργαστηριακά τα κλινικώς υγιή παιδιά

• Δεν ελέγχουμε εργαστηριακά τις υγιείς εγκύους



Ερώτημα 3. Με δεδομένη την ανάγκη ηλιοπροστασίας, πως
προλαμβάνουμε την υποβιταμίνωση D στα παιδιά και τους 

εφήβους;

• Δίνουμε συμπλήρωμα βιταμίνης D σε κάθε έγκυο, σε 
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε δόση 600 IU ή 15 
μg/ημέρα

• Δίνουμε συμπλήρωμα βιταμίνης D σε κάθε βρέφος, από 
τη γέννηση έως τη συμπλήρωση του 1ου έτους ζωής, σε 
δόση 400 IU ή 10 μg/ημέρα, ανεξαρτήτως της 
διατροφής του

• Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι καλύπτουν τις 
ημερήσιες ανάγκες τους σε βιταμίνη D (600 IU ή 15 μg) 
με γάλα εμπλουτισμένο με βιταμίνη D (3-4 φλιτζάνια/ 
ημέρα)



Ερώτημα 4. Πως αντιμετωπίζουμε μια διαγνωσθείσα
περίπτωση υποβιταμίνωσης D (consensus, 2016) ;

 Θεραπεία εφόδου
Για βρέφη 0-12 μηνών: 2.000 IU ή 50 μg βιταμίνης D/ημέρα
Για παιδιά 1-12 ετών: 2.000-6.000 IU ή 50-150 μg βιταμίνης D/ημέρα
Για άτομα > 12 ετών: 6.000 IU ή 150 μg βιταμίνης D/ημέρα
Η θεραπεία διαρκεί τουλάχιστον για 3 μήνες

 Θεραπεία συντήρησης

Επισημαίνεται ότι:
1ο.Προτιμάται η από του στόματος από την IM χορήγηση
2ο. Αποφεύγονται υψηλές δόσεις D για τον κίνδυνο τοξικότητας


