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ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΒΔΣΙΟΤ Δ ΓΔΙΓΜΑ  ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 
 
Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ1 *, Γ. ΣΡΟΒΑ2, . ΣΟΤΡΝΗ2, Κ.  ΚΑΣΑΛΗΡΑ2, Α. ΓΑΛΑΝΟ2, Γ. ΓΔΓΟΤΗ1,  Ν.  ΠΑΠΑΙΧΑΝΝΟΤ2 
  
1. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ, ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ,  ΣΜΗΜΑ 
ΔΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ, ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 
2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ “Θ.ΓΑΡΟΦΑΛΙΓΗ”, ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 10.216 άηνκα 18-97 εηώλ  

 

 Σν 50% πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ είραλ εκεξήζηα πξόζιεςε αζβεζηίνπ κηθξόηεξε ησλ 800mg δειαδή δελ 
θαιύπηνπλ ηελ ζπληζηώκελε εκεξήζηα πξόζιεςε.   

 

 Τςειό πνζνζηό γπλαηθώλ <40 εηώλ έρνπλ πνιύ ρακειή πξόζιεςε: 24,7% πξνζιακβάλεη <400mg/εκέξα.  

 

 Αληίζηνηρα ζηηο γπλαίθεο > 80 εηώλ ην 36,2%  θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζε αζβέζηην (πξόζιεςε  >1200mg/εκέξα).  

 



970 άηνκα ,18-86 εηώλ , γπλαίθεο (830) θαη άλδξεο (133) από όιε ηελ Διιάδα : 

 

 Αηηηθή, Πεινπόλλεζνο, Βνησηία, Φσθίδα, Δύβνηα, Υαιθίδα, Γαιαμίδη, Κάξπζηνο, Κύκε, Άκθηζζα, Φζηώηηδα, 
Θεζζαιία, Μαγλεζία, Μαθεδνλία, αιακίλα, Λήκλνο Πάηκνο. 

 

 Από αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

 50% ησλ αηόκσλ είραλ επίπεδα βηηακίλεο D θάησ από 20 ng/ml  

 

 8% είραλ πνιύ ρακειά θάησ από  10ng/ml 

                            



ΔΠΙΠΔΓΑ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D 

>75nmol/l-30ng/ml Δπάξθεηα 

50-75nmol/l-20-30ng/ml Αλεπάξθεηα 

25-50nmol/l-10-20ng/ml Έιιεηςε 

<25nmol/l-10ng/ml νβαξή έιιεηςε 

                      Α position statement of the European Calcified Tissue Society 2019 

Scientific Advisory Committee on Nutrition [SACN] UK 

European Food Safety Authority [EFSA] Europe 

10-12ng/ml 
10-20ng/ml 
20-30ng/ml 
>30ng/ml 
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Πξέπεη λα κεηξάκε βηηακίλε D ζε όινπο ηνπο αζζελείο; 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

LeBlanc ES et al. Screening for Vitamin D 
Deficiency: A Systematic Review for the 
U.S. Preventive Services Task Force. Ann 
Intern Med.2015 ;162:109–122.  
Lin KW1. Vitamin D Screening and 
Supplementation in Primary Care: Time to 
Curb Our Enthusiasm:Am Fam Physician. 2018 
Feb 15;97(4):226-227. 
Ferrari R, Prosser C. Testing Vitamin D 
Levels and Choosing Wisely. JAMA Intern 
Med. 2016;176(7):1019–1020. 
Choosing Wisely. American Society for 
Clinical Pathology: don’t perform 
population based screening for 25-OH-
vitamin D deficiency. 
http://www.choosingwisely.org/clinician-
lists/american-society-clinical-pathology-
population-based-screening-for-vitamin-d-
deficiency/. Published February 21, 2013. 

Όιεο νη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζηνλ θόζκν 

δελ ζπληζηνύλ ηε κέηξεζε ξνπηίλαο ησλ 

επηπέδσλ 25(OH)D αιιά κόλν ζε άηνκα 

πςεινύ θηλδύλνπ 



Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 

LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and Supplementation 

in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am 

Fam Physician. 2018 Feb 15;97(4):254-260 

Elios (2019) 

 

1. Παζήζεηο ησλ νζηώλ 

2. Γεξνληηθή ειηθία 

3. θνύξν ρξώκα δέξκαηνο 

4. Παρπζαξθία ζε ελήιηθεο θαη παηδηά 

5. Κύεζε ή γαινπρία 

6. Αζιεηέο 

7. Υξόληα λεθξηθή λόζνο 

8. Ηπαηηθή Αλεπάξθεηα 

 

 

 

9. ύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο 

10. Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

11. Κνθθησκαηώδεηο λόζνη 

 



Πνηνη είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 
LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and 
Supplementation in Community-Dwelling Adults: 
Common Questions and Answers. Am Fam Physician. 
2018 Feb 15;97(4):254-260 
Elios (2019) 

 

Παζήζεηο ησλ νζηώλ 

 

 Ραρίηηδα 

 Οζηενκαιαθία 

 Οζηενπόξσζε 

 Κάηαγκα πςειήο ελέξγεηαο 

 Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and 

Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions 

and Answers. Am Fam Physician. 2018 Feb 15;97(4):254-260 

Elios (2019) 

 

Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 

1. Γεξνληηθή ειηθία 

 Ιζηνξηθό πηώζεσλ 

 Κάηαγκα ρακειήο ελέξγεηαο 

 

2. θνύξν ρξώκα δέξκαηνο 

 Αθξνακεξηθαλνί 

 Αθξηθαλνί 

 Ιζπαληθή θαηαγσγή 

 Αζηάηεο 

 

3. Κύεζε ή γαινπρία (κε παξάγνληεο θηλδύλνπ) 

 θνύξν δέξκα 

 Τπέξβαξεο  

 Γηαβήηεο θύεζεο 

 Πνιύ ρακειή έθζεζε ζηνλ ήιην 

 

 



Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 

LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and 

Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions 

and Answers. Am Fam Physician. 2018 Feb 15;97(4):254-260 

Elios (2019) 

 

ύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο 

 

 Κπζηηθή ίλσζε 

 

 Φιεγκνλώδεηο λόζνη ηνπ εληέξνπ 

 

 Βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο 

 

 Αθηηληθή εληεξίηηδα 

 

 Κνηιηνθάθε 

 

 Γαζηξεθηνκή 

 

 



Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 

LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and Supplementation 

in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am 

Fam Physician. 2018 Feb 15;97(4):254-260 

Elios (2019) 

 

Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

 Αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα 

 

 Γιπθνθνξηηθνεηδή 

 

 Αληηξεηξνηθά θάξκαθα 

 

 Αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα 

 

 Υνιεζηπξακίλε 

 



Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο;  

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 

LeFevre ML1, LeFevre NM2 .Vitamin D Screening and 

Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common 

Questions and Answers. Am Fam Physician. 2018 Feb 

15;97(4):254-260 

Elios (2019) 

 

Κνθθησκαηώδεηο λόζνη 

 

 αξθνείδσζε 

 

 Φπκαηίσζε 

 

 Ιζηνπιάζκσζε 

 

 Κνθθηδηνκύθσζε 

 

 Βεξπιιίσζε  

 



D3 ή D2; 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Laura Tripkovic et al. Comparison of vitamin 

D2 and vitamin D3 supplementation in raising 

serum 25-hydroxyvitamin D status: a 

systematic review and meta-analysis, The 

American Journal of Clinical Nutrition, Volume 

95, Issue 6, 1 June 2012, Pages 1357–1364 

 

Olibery B et al. Vitamin D3 seems more 

appropriate than D2 to sustain adequate levels 

of 25OHD: a pharmacokinetic approach. 

European Journal of Clinical Nutrition(2015) 

 volume 69, pages 697–702 

 

Shieh, Albert et al. “Effects of High-Dose 

Vitamin D2 Versus D3 on Total and Free 25-

Hydroxyvitamin D and Markers of Calcium 

Balance” Journal of clinical endocrinology and 

metabolism vol. 101,8 (2016): 3070-8. 

D3 

1. Φαίλεηαη όηη ε D3 είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αύμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο 25(ΟΗ)D 

ζηνλ νξό 

 

2.  Δπηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ησλ 

επηζπκεηώλ επηπέδσλ ηεο 

25(ΟΗ)D γηα κεγαιύηεξν 

ρξνληθό δηάζηεκα 

 



Από ην ζηόκα ή ελδνκπτθά; 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Gupta, Nitin et al. “Effect of oral versus intramuscular Vitamin D 

replacement in apparently healthy adults with Vitamin D 

deficiency” Indian journal of endocrinology and metabolism vol. 

21,1 (2017): 131-136. 

 

Gorman S1 Et al. “High-Dose Intramuscular Vitamin D Provides 

Long-Lasting Moderate Increases in Serum 25-Hydroxvitamin D 

Levels and Shorter-Term Changes in Plasma Calcium.” J AOAC 

Int. 2017 Sep 1;100(5):1337-1344 

 

Romagnoli E et al (2008): “Short and long term variations in 

serum calciotropic hormones after asingle very large dose of Vit 

D2 or Vit D3 in the elderly.” J Clin Endocrinol Metab,93(8): 3015-

3020 

 

1. Καη νη δύν νδνί ρνξήγεζεο είλαη απνηειεζκαηηθνί 

 

2. Η ρνιεθαιζηθεξόιε είλαη 2 θνξέο πην ηζρπξή από ηελ εξγνθαιζηθεξόιε ζηελ 

αύμεζε ηεο 25(ΟΗ)D ηνπ νξνύ, αλ ρνξεγείηαη από ην ζηόκα ζε bolus δόζε. 



Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; 

Apaydin, Mahmut et al. “The effects of single high-dose or daily low-dosage oral colecalciferol 
treatment on vitamin D levels and muscle strength in postmenopausal women” BMC 
endocrine disorders vol. 18,1 48. 

 William Hung. High-Dose Vitamin D Supplementation May Lead to Increased Risk of Falls. 
Journal of Clinical Outcomes Management. 2016 February;23(2) 

Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav EJ, et al. Monthly High-Dose Vitamin D 
Treatment for the Prevention of Functional Decline: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern 
Med. 2016;176(2):175–183.  

Smith LM, Gallagher JC, Suiter C. Medium doses of daily vitamin D decrease falls and higher 
doses of daily vitamin D3 increase falls: A randomized clinical trial. J Steroid Biochem Mol Biol. 
2017;173:317-322. 

 Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

1.  Η θαζεκεξηλή ρνξήγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ βειηίσζε ηεο κπτθήο ηζρύνο 

 

2.  Μηα πςειή δόζε απμάλεη πην απνηειεζκαηηθά ηα επίπεδα ηεο βηη D 

 

3. Οη πςειέο δόζεηο ηεο βηηακίλεο D δελ είραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηηο ρακειέο δόζεηο βηηακίλεο D 

ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θάησ άθξσλ. 

 

4. Αληίζεηα νη πςειέο δόζεηο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν πηώζεσλ. 

 

5. Οη κέηξηεο δόζεηο θαζεκεξηλήο ρνξήγεζεο βηηακίλεο D κεηώλνπλ ηηο πηώζεηο. 

 

 



Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; 

NHS (2017): What dose of vitamin D should be 
prescribed for the treatment of vitamin D deficiency? 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Serum 25OHD 

nmol/L 

Vitamin D threshold and treatment advice 

<30 (12ng/ml) Deficient - Treatment recommended 

30-50 

(12-20 ng/ml) 

Inadequate in some people - Treatment is advised in patients with the following: fragility 

fracture, documented osteoporosis or high fracture risk, treatment with antiresorptive 

medication for bone disease, symptoms suggestive of vitamin D deficiency, increased risk 

of developing vitamin D deficiency in the future because of reduced exposure to sunlight, 

religious/cultural dress code, dark skin, etc., raised parathyroid hormone (PTH), medication 

with antiepileptic drugs or oral glucocorticoids, conditions associated with malabsorption. 

>50 

(>20ng/ml) 

Sufficient for almost the whole population - Provide reassurance and give advice on 

maintaining adequate vitamin D levels through safe sunlight exposure and diet. 



Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; 

NHS (2017): What dose of vitamin D should be 
prescribed for the treatment of vitamin D deficiency? 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Indication Adult 

 

Child 

Vitamin D deficiency Orally: loading dose up to a total of 

300,000 IU given as weekly or daily split 

doses (e.g. 50,000 IU once a week for 6 

weeks; 20,000 IU twice a week for 6 

weeks; 4,000 IU daily for 10 weeks).  

 

Followed by maintenance doses of 800 IU 

a day 

Treatment (orally): 

• Age 1-6 months: 3,000 IU daily for 8-12 

weeks 

• Age 6 months-12 years: 6,000 IU daily for 8-

12 weeks 

• Age 12-18 years: 10,000 IU daily for 8-12 

weeks 

• Prevention (orally): 

• Premature babies: 400 units daily 

• All other ages: 600 units daily 



Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; 

NHS (2017): What dose of vitamin D should be prescribed for 
the treatment of vitamin D deficiency? 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Maintenance Therapy:  

 

1. For those with documented vitamin D deficiency and where the underlying cause for this cannot be 

rectified, on-going maintenance therapy is advisable. 

 

2. For patients that are at high risk of vitamin D deficiency, lifestyle advice should be given. If this 

cannot be adhered to, an on-going maintenance dose should be considered. 



Σν ζσκαηηθό βάξνο επεξεάδεη ηε δόζε θαη ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο; 

Walsh, J.S.et al. (Vitamin D in obesity. Current 

Opinion in Endocrinology, Diabetes and 

Obesity(2017), 24(6),pp. 389-394.  

Ekwaru Jp, et al.The importance of body weight for 

the dose response relationship of oral vitamin D 

supplementation and serum 25-hydroxyvitamin D in 

healthy volunteers. PLoS One. 2014;9(11) 

Carrelli A, et al. Vitamin D Storage in Adipose Tissue 

of Obese and Normal Weight Women. J Bone Miner 

Res. 2016;32(2):237-242. 

Chrysostomou S, Saranti E.The Effect of Vitamin D 

Supplementation on the Treatment of Overweight and 

Obesity: A Systematic Review of Randomized 

Controlled Trials. (2017) J Obes Ther 1:2. 

Cristiana Cipriani etal. Vitamin D and Its Relationship 

with Obesity and Muscle (2014) International Journal 

of Endocrinology 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

 Η παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε ρακειόηεξα επίπεδα βηηακίλεο D. 

 

 Οη παρύζαξθνη ρξεηάδνληαη πςειόηεξεο δόζεηο θόξηηζεο   θαη 

κεηέπεηηα δηαηήξεζεο ηεο βηηακίλεο D. 

 

 ΒΜΙ>25 => αλάγθε απμεκέλεο δόζεο 

 

 Ηκεξήζηα αλαγθαία δόζε *1,5 (γηα ηνπο   ππέξβαξνπο)έσο *2-3 

(γηα ηνπο παρύζαξθνπο) 

 
* ΒΜΙ 25-29,9=σπέρβαροη 

* ΒΜΙ>30= πατύζαρθοη 



Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ηξνθήο; 

 Η  ηξνθή δελ έρεη  ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αύμεζε ηεο βηηακίλε D. 

 

Σξνθέο πινύζηεο ζε βηηακίλε D είλαη: 

 Ληπαξά ςάξηα: ζνισκόο, ζαξδέιεο, πέζηξνθα, ξέγγα, ρέιη  

 Κξόθνο απγνύ 

 Μαξγαξίλε, κεξηθά δεκεηξηαθά γηα πξσηλό, βξεθηθά γάιαθηα θαη κεξηθά γηανύξηηα «εληζρπκέλα» κε βηηακίλε D 

• H βηηακίλε D θαιό είλαη λα ιακβάλεηε κε ην κεγαιύηεξν γεύκα. 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

• https://www.bda.uk.com/foodfacts/VitaminD.pdf 

 

• Mulligan Guy(2010): “Taking vitamin D with the 

largest meal improves absortion and results in 

higher levels of 25(OH)D:JBMR, vol25(4),928-930 

https://www.bda.uk.com/foodfacts/VitaminD.pdf


Γξάζεηο ηεο βηηακίλεο D ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα 

Μπτθή ηζρύο 

 

 Σαιάληεπζε ζώκαηνο 

 

Φπζηθή απόδνζε 

 

Α: ε ζύζηαζε βαζίδεηαη ζε 
ηοσιάτηζηολ κηα 
ησταηοποηεκέλε θιηληθή 
κειέηε ή ηοσιάτηζηολ κηα 
κεηα-αλάισζε 

B: ε ζύζηαζε βαζίδεηαη ζε 
κηθρής θιίκαθας κειέηες 

C: ζύζηαζε εηδηθού. 

 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

1. Σα εππαζή ειηθησκέλα άηνκα κε αλεπάξθεηα 

βηηακίλεο D, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα 

(πνπ ππνδειώλνπλ κεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην θαη 

αδπλακία) επσθεινύληαη από ηε ζπκπιήξσζε 

βηηακίλεο D. A 

 

2. πλνιηθά, ππνζηεξίδεηαη κηα ζεηηθή επίδξαζε ηεο     

    θαζεκεξηλήο ζπκπιήξσζεο βηηακίλεο D εκεξήζηα  

    δόζε ησλ 1000 IU ζηε κπτθή ιεηηνπξγία, εηδηθά ζε  

    ειηθησκέλα άηνκα κε αλεπάξθεηα. Β 



3. ε απηό ην ζηάδην (θαη κε ιίγεο ελδείμεηο ζηνλ ηνκέα απηό), ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D 
ζε λένπο (ρσξίο ξαρίηηδα) δελ έρεη ζαθή απνηειέζκαηα ζηε ζσκαηηθή απόδνζε.  A 

 

4. Γελ ππάξρνπλ πξνθαλείο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κειεηώλ πνπ θαηέδεημαλ θαη απηώλ πνπ δελ θαηέδεημαλ 
θάπνην όθεινο από ηελ ρξήζε ηεο βηηακίλεο D όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ 
ζπκπεξηέιαβαλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζεξαπείαο ζηα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο 25(OH)D ή ηεο PTH. Β 

 

5. Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο βηηακίλεο D, θαζώο έρνπλ δεκνζηεπζεί 
πεξηζζόηεξα άξζξα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε παξά ηελ ύπαξμε επίδξαζεο. A 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Γξάζεηο ηεο βηηακίλεο D ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα 



Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 

 Γπλαίθα 87 εηώλ Τ=150cm,Β=60Kg κε ηζηνξηθό θαηάγκαηνο 
ηνπ ηζρίνπ ΑΡ (2016) θαη δπζθνιία βάδηζεο ,ζαο ζηέιλεη κε 
ηελ θόξε ηεο ηηο αθόινπζεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: 

 Ht=38.8% 

 TKE=17 

 Kr=1.26(0.5-1.12) 

 Ca=8.4mG/ml 

 P=3.7mg/ml 

 PTH=689pg/ml(10-65) 

 25OHD3=4ng/ml 

 ALP=267UI/L(36-104) 

 Mg=1.88 (1.70-2.50). 

 

 ΜΟΠ: BMD Απρ ΓΔ=0.582 Σ=-3.3 ύλνιν =0.594 Σ=-3.4 

 

 Αηνκηθό ηζηνξηθό : ππέξηαζε (ΑΜΔΑ), Γιαύθσκα. 

 

 Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Πνηά είλαη ε πξνζέγγηζε ζαο ζηελ αζζελή ; 



 Πξώηα ζα δηνξζώζνπκε ηα επίπεδα ηεο βηηακίλεο D  

 Υξεηαδόκαζηε ηηκή αιβνπκίλεο γηα λα ππνινγίζνπκε ην αιεζηλό αζβέζηην 

 Δίλαη πξαγκαηηθά ηόζν πςειή ε ηηκή ηεο PTH? 

 Estimated creatinine clearance=29,79 ml/min 

 Η απμεκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε δείρλεη απμεκέλε νζηηθή ελαιιαγή 

 

Θα ρνξεγήζνπκε  

• 1000mg αζβεζηίνπ 

• 4000IU (20 ζηαγόλεο) θαζεκεξηλά γηα 50 εκέξεο 

• Καιή ελπδάησζε θαη ζπκβνπιέο δηαηξνθήο γηα ηε ΥΝΑ 

 

Μεηά ηε δηόξζσζε ηεο βηηακίλεο D (>20ng/ml) ( λένο αηκαηνινγηθόο έιεγρνο) θαη ρνξήγεζε denosumab εθόζνλ ε 
PTH επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά. 

 

 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 

Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 



Γηαηί νη Φαηάθνη γηα ζπαζηά δελ λνηάδνληαη ή δνμάξηα, 
 
κνλ’ γηα θαηάξηηα θαη θνππηά θη ηζόκεηξα θαξάβηα, 
 
πνπ ζηνλ αθξό ηεο ζάιαζζαο ηα ραίξνληαη λα ηξέρνπλ. 
 
(Οκήξνπ Οδύζζεηα, Ραςσδία δ΄, Μεηάθξαζε Ζ. Σηδέξε) 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 



αο επραξηζηώ πνιύ! 

Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc 



Βηηακίλε D 
Έλαο κύζνο ζηελ θιηληθή πξαγκαηηθόηεηα  

Διεπζεξηάδνπ Φνίβε Αληηγόλε 

Δηδηθόο Ρεπκαηνιόγνο 

Λεηβαδηά 



ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ  
Σηκεηηθή ακνηβή γη’ απηή ηελ παξνπζίαζε  



Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό – Ο ξόινο ησλ VDRs  



Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό – Ο ξόινο ησλ VDRs  

O θύξηνο ξόινο : νκνηνζηαζία ηνπ Ca θαη ηνπ P 

 

VDR: κεγάιε δεζκεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο 25(OH)D  

 

1,25(OH)2D αιιειεπηδξά κε ηνλ VDR: 

 

 Λεπηό έληεξν : απνξξόθεζε Ca θαη P  

 

 Αλώξηκνη νζηενθιάζηεο  ώξηκνη νζηενθιάζηεο  

 

 Νεθξό: επαλαξξόθεζε Ca  

 



Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό – Ο ξόινο ησλ VDRs  

VDRs ζε πιεζώξα ηζηώλ θαη θπηηάξσλ  

  εγθεθάινπ, ιείν κπτθό ηζηό ησλ αγγείσλ, πξνζηάηε, καζηνύο , καθξνθάγα 

 

Αλαζηνιή θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη  επαγσγή ηειηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

 Αλαζηνιή αγγεηνγέλεζεο  

 Πξόθιεζε παξαγσγήο ηλζνπιίλεο 

 Δπαγσγή απόπησζεο 

 Αλαζηνιή παξαγσγήο ξελίλεο  

 Γηέγεξζε παξαγσγήο θαζειζηδίλεο από ηα καθξνθάγα  

 

 



Πνηά είλαη ε πην αμηόπηζηε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 25OHD3?  

 Μέζνδνο αληαγσληζκνύ γηα ηε δεζκεπηηθή πξσηεΐλε (Competitive protein bonding assay, CPBA). 

 

 Αληαγσληζηηθέο αλνζνρεκηθέο ηερληθέο (competitive immunoassays) 

 

 Τγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο (High performance liquid chromatography, HPLC)  

 

 Τγξή ρξσκαηνγξαθία ζπλδπαζκέλε κε θαζκαηνκεηξία κάδαο LC- MS/MS  



ε πνηέο πεξηπηώζεηο κεηξάκε ηελ 1,25 πδξνμπ?  

 

 Τπνςία αλεπάξθεηαο 1α – πδξνμπιάζεο 

 

 Γηαθνξηθή δηάγλσζε ππνζθσηαηκηθώλ ζπλδξόκσλ 

 

 Γηεξεύλεζε ππεξαζβεζηηαηκίαο, επηβεβαίσζε εμσλεθξηθήο παξαγσγήο 

 

 Γηεξεύλεζε κεηαιιάμεσλ VDR 

 

 (Μεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία) 



Σα βαζηθά επίπεδα ηεο 25OHD3 επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ 
δόζεσλ? Γηάξθεηα ζεξαπείαο θαη επαλαμηνιόγεζε (θάζε πόηε) 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα,  

 ε vit D < 10 – 12 ng/ml δόζε θόξηηζεο 25.000 - 50000 IU oaw γηα 2-3 κήλεο 

 

Μεγαιύηεξεο δόζεηο : παρύζαξθνπο, ιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή, ζ. δπζαπνξξόθεζεο  

 Ca ζηνπο 3 θαη 6 κήλεο 

 25(OH)D ζηνπο 3 κήλεο 

 

 

 

 



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαπόθξηζε ζηελ δόζε αλαπιήξσζεο ηεο VitD  

 

 Δπίπεδα  25(OH) D 

 Ηιηθία  

 Φπιή / έζλνο 

 σκαηόηππνο, παρπζαξθία 

 Νεθξηθή ιεηηνπξγία 

 Γεσγξαθηθή ηνπνζεζία 

 Φύιν 

 Ca/P  

 Γελεηηθνί  

 Υξήζε νηζηξνγόλσλ 

 Υνξήγεζε D2 ή  D3  



Πνηέο είλαη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηε ρνξήγεζε ηεο βηηακίλεο D – 
Σνμηθόηεηα – Αιόγηζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ  

 Σνμηθόηεηα από ηελ παξαγσγή vit D από ην δέξκα ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ 

 

 ΠΑΝΙΑ από ζπκπιεξώκαηα 

 

 Με εηδηθά ζπκπηώκαηα : λαπηία, απώιεηα όξεμεο, δπζθνηιηόηεηα, αδπλακία, απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο 

 

 Πνιύ πςειά επίπεδα Vit D νδεγεί ζε : ππεξαζβεζηηακία, αξξπζκίεο, ζύγρπζε, αζβεζηνπνίεζε καιαθώλ κνξίσλ θαη 
λεθξώλ 

 



 Acute toxicity would be caused by 
doses of vitamin D probably in excess of 
10,000 IU/day, which result in serum 
25(OH)D concentrations >150 ng/ml 
(>375nmol/l).  

 That level is clearly more than the IOM-
recommended UL of 4,000 IU/day,is 
characterized by hypercalciuria, 
hypercalcemia, elevated 25(OH)D >150 
ng/ml (>375 nmol/l), and usually normal 
or slightly increased 1,25(OH)2D 
concentration. 

 

 Potential chronic toxicity would result 
from administration of doses above 
4,000 IU/day for extended periods, 
possibly for years, that cause serum 
25(OH)D concentrations in the 50–150 
ng/ml (125–375 nmol/l) range 

Ομεία ηνμηθόηεηα:  

 ε δόζεηο > 10000 IU/d  vit d > 150 ng/ml. 

  Τπεξαζβεζηηνπξία , ππεξαζβεζηηαηκία, vit 
D > 150ng/ml, 1,25(ΟΗ)D θπζηνινγηθή ή 
ειάρηζηα απμεκέλε 

 

  Πηζαλή ρξόληα ηνμηθόηεηα: 

 Γόζεηο > 4000 ΙU/D ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα 
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα , ρξόληα  

 Vit D 50-150 ng/ml  

 



Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

1. ΓΔΡΜΑ 

 Γηαθνξνπνίεζε θαη αληηπνιιαπιαζηαζηηθή ηθαλόηεηα ζηα επηδεξκηθά θεξαηηλνθύηηαξα 

 Κιηληθά: ηνπηθή ζεξαπεία ή από ην ζηόκαηνο αλάινγα ηεο vit D γηα ηελ δεξκαηηθέο παζήζεηο όπσο ςσξίαζε 

 ΓΔΝ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

 

2. Παρπζαξθία θαη αθραξώδεο Γηαβήηεο  

 Υακειά επίπεδα D έρνπλ ζπλδεζεί ζε κειέηεο παξαηήξεζεο κε ηελ παζνθπζηνινγία ηνπ Γ, ηεο παρπζαξθίαο θαη 
ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ 
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

 

3. Μείσζε πηώζεσλ  θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο 

 Η κπνπάζεηα ηεο ππνβηηακίλσζεο D αθνξά κπτθέο ίλεο ηύπνπ II 

 Vit D < 10 ng/ml : κπτθή αδπλακία  

 Άηνκα ζε ηδξύκαηα : κπτθή αδπλακία, νζηηθά  άιγε, frailty, θαηάγκαηα  

 Μεηα-αλάιπζε ηνπ Murad et al: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ πηώζεσλ κε vit D  

 

 πκπεξάζκαηα από κειέηεο γηα ηνλ πόλν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο  είλαη πεξηνξηζκέλα ιόγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ 
πιεζπζκνύ, ην κέγεζνο ηεο θννξηήο, ηνλ νξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο 
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

 

4. Καξθίλνο 

 Vit D : πξόαγεη ηελ θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε, αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ , έρεη 
αληηθιεγκνλώδε, πξναπησηηθέο θαη αληη-αγγεηνγελεηηθέο ηδηόηεηεο  

 Μειέηεο παξαηήξεζεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ρακειά επίπεδα Vit D κε ζλεηόηεηα θαη επίπησζε θαξθίλνπ 

 

 Κακία κεγάινπ εύξνπο κειέηε δελ έδεημε ζπζρέηηζε κεηαμύ Vit D θαη επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ 
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

 

5. Καξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα 

 

 ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηώλ δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ vit D θαη ππέξηαζεο ή ιηπηδίσλ 

 

 Υακειά επίπεδα Vit D ζπζρέηηζε κε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ.  

 

 Γελ ζπλίζηαηαη ρνξήγεζε vit D γηα πξόιεςε  
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

6. Αλνζία 

 In vitro :  

  Λεκθνθύηηαξα θαη κνλνθύηηαξα- 
καθξνθάγα εθθξάδνπλ VDR ζε παξνπζία 
αληηγόλνπ 

 Πεξηνξηζκόο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπο 

 Γηεγεξκέλα καθξνθάγα από 
θνθθησκαηώδεηο λόζνπο ζπλζέηνπλ 
1,25(OH)d  

 T – cell IFN –γ  

 

 In vivo : 

 Υξήζε 1 α κεηαβνιηηώλ ζηελ ςσξίαζε 

 Τπεξαζβεζηηαηκία θαη ππεξαζβεζηηνπξία 
ζε θνθθησκαηώδεηο λόζνπο 

 Σέιε 1800 θαη αξρέο ηνπ 1900 ζεξαπεία 
ηεο θπκαηίσζεο ζε ςειά πςόκεηξα θαη 
ειηνθάλεηα 

 πγθέληξσζε  25(OH)D-CYP27B1-
hydroxylase stimulating Th1 cytokine IFN-
γ θαη παξαγσγή 1,25-(OH)2D ζε ελεξγά 
θνθθησκαηώδε λνζήκαηα 
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

 

Κιηληθέο παξαηεξήζεηο ζπζρέηηζεο παζήζεσλ όπνπ εκπιέθεηαη παζνγελεηηθά ν TLR  κε ρακειή vit D  

 Αζεξνζθιήξπλζε 

 Καξθίλνο παρέσο εληέξνπ 

 Λνηκώμεηο : κπθνβαθηήξηα, βαθηήξηα , ηνί  

 

Αλεπαξθή ζηνηρεία πνπ λα ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο ρξήζεο Vit D γηα ζεξαπεία θαη πξόιεςε. 

 

Αλάινγα vit D ζηελ ζεξαπεία ηεο ςσξίαζεο 
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Βηηακίλε D θαη εγθπκνζύλε    

 25(OH) δηαπεξλά ηνλ πιαθνύληα ελώ ε 1,25(OH)2D όρη 

 Παξνπζία VDR ζηνλ πιαθνύληα, ηξνθνβιάζηεο 

 Η πξνεθιακςία  ζεσξείηαη πάζεζε δπζιεηηνπξγηθώλ  ηξνθνβιαζηώλ 

 Μειέηεο παξαηήξεζεο δελ επηβεβαίσζαλ ζρέζε κεηαμύ  ρακειήο vit D θαη δπζκελώλ καηεπηηθώλ/λενγληθώλ       
εθβάζεσλ 

 
 Η βηηακίλε D ζηελ εγθπκνζύλε δίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 
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Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D    

 πκπεξάζκαηα 

 

 Πιεηνηξνπηθή νξκόλε 

 

 Κύξηνη ζηόρνη : έληεξν , νζηά, λεθξνί 

 

 Μεηαβνιέο ζηελ απνξξόθεζε Cα : θαξδηαθή θαη ζθειεηηθνί κύεο 

• Πηώζεηο ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε ηδξύκαηα 

 

 Κιηληθέο κειέηεο γηα ηνλ ξόιν ζηελ αλνζία, δεξκαηηθό ή άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ, θαξδηαγγεηαθό, Γ, παρπζαξθία θαη 
κεηαβνιηθό ζύλδξνκν  
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ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΘΔΝΟΤ 

Γπλαίθα 75 εηώλ ,Τ=160,Β=65 Kg παξαπνλείηαη γηα δηάρπηεο κπαιγίεο θαηαβνιή θαη δπζθνιία βαδίζκαηνο 
από 3 κήλνπ. 

 Ο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο έδεημε  Ca=8,5mg/ml, P=2,8mg/ml 

 

 Κξ =0,7mg/ml  ALP= 170 UI/L,(36-104), PTH =120 pg/ml(10- 65)  

 

 25OHD3=7ng/ml 

 

 Λνηπόο έιεγρνο θθ, ήπηνο Γ ΙΙ ππό κεηθνξκίλε 850mg Υ 2  

 

 ΟΠ απρ ΓΔ T score =-1.3 



ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΘΔΝΟΤ 

Δηέζε ζε αγσγή κε one-alpha 1κg εκεξεζίσο 

 

3 κήλεο κεηά αλαθέξεη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ν λένο έιεγρνο είλαη ν εμήο: 

 Ca=9mg/ml, P=3,1mg/ml, PTH=40pg/ml, ALP=90UI/L 

 25OHD3=4ng/ml 

 Ca νύξσλ 24σξνπ=260mg/24   

 

Πσο εμεγείηε ηα απνηειέζκαηα   θαη πνηά ε πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε ηεο αζζελνύο?  

 



Σν ζθεπηηθό 

 25(ΟΗ)D πξνβηηακίλε 

 

 1,25(OH)2D ελεξγόο κεηαβνιίηεο κε ηζρπξή δέζκεπζε κε ηνλ VDR  

 

 Ο θαηαβνιηζκόο ηεο 1,25(OH)2D ειέγρεηαη απζηεξά από έλα πνιύπινθν κεραληζκό ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε 
PTH, ην Ca, ν P , ν FGF – 23 αιιά θ ε ίδηα 1, 25(OH)2D 

 

  Λόγσ ηνπ κηθξνύ ρξόλνπ εκηδσήο ηεο 1,25(OH)2D ,  ζα ρνξεγνύζα δόζε ζπληήξεζεο Vit D θαη ζα κεηξνύζα ζηελ 
ζπλέρεηα ηελ 25(ΟΗ)D3  

 



αο επραξηζηώ πνιύ! 

Διεπζεξηάδνπ Φνίβε Αληηγόλε 



ΒΙΣΑΜΙΝΗ D  
Μeet the expert: Σα ζπκπεξάζκαηα  

 

Γηώξγνο Σξνβάο 

Δλδνθξηλνιόγνο 

 

Εργαζηήρηο Έρεσλας Παζήζεωλ ηοσ 
Μσοζθειεηηθού Σσζηήκαηος  

‘’ Θ.Γαροθαιίδες’’ 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 



ύλνςε - πκπεξάζκαηα 

 Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ νξηζκό ηεο έιιεηςεο ηεο βηηακίλεο D. 

 

 Σα επίπεδα ηεο 25OHD ηνπ νξνύ είλαη ν θαιύηεξνο δείθηεο ηνπ status ηεο 
βηηακίλεο D αιιά ε κέηξεζε ηεο απαηηεί εξγαζηήξηα πνπ παξάγνπλ αθξηβή 
απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηε δηεζλή ηππνπνίεζε . 

 

 νβαξή έιιεηςε ηεο βηηακίλεο D(25OHD νξνύ θάησ από 30 nmol/l ή ην 12 ng/ml 
(πνπ νδεγεί ζε ξαρίηηδα /νζηενκαιαθία) είλαη ζπρλή ζε όιν ηνλ θόζκν θαη 
επεξεάδεη ζρεδόλ ην 10% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο Διιάδαο. 

 

Έιιεηςε ηεο βηηακίλεο πνύ νδεγεί ζε δεπηεξνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκν, 
απμεκέλν ξπζκό νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο, θαη νζηηθή απώιεηα  επεξεάδεη 
πεξηζζόηεξν από ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, θαη ην 50% ηνπ 
Διιεληθνύ πιεζπζκνύ. 

 

Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ πεξηιακβάλνπλ βξέθε, ειηθησκέλα άηνκα, άηνκα κε 
πνιύ ρακειή έθζεζε ζην ειηαθό θσο, ζθνύξν δέξκα, παρύζαξθνη, δηάθνξεο 
παζήζεηο. 

 



Η ζεξαπεία κε Βηηακίλε D3  νδεγεί ζε κεγαιύηεξεο απμήζεηο ηεο  25OHD ηνπ 
νξνύ από όηη ε D2 . 

 

   Η ζηνκαηηθή νδόο ρνξήγεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή κε γξήγνξε αύμεζε 
ηεο 25OHD κε  ηελ ελδνκπτθή νδό, λα έρεη έλα  ρξόλν θαζπζηέξεζεο 2 κήλεο.  

 

 Υακειόηεξα βαζηθά επίπεδα  ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξό ζπλδένληαη κε 
κεγαιύηεξεο απμήζεηο 25-πδξνμπβηηακίλεο D γηα κηα δεδνκέλε δόζε ηεο 
βηηακίλεο D. 

 

 Σν απμεκέλν ζσκαηηθό βάξνο επεξεάδεη ηελ απάληεζε ηεο  βηηακίλεο D ηόζν 
ζηηο δόζεηο εθόδνπ όζν θαη ζηηο δόζεηο  ζπληήξεζεο  απαηηώληαο κεγαιύηεξεο  
δόζεηο. 

 

 

 

ύλνςε - πκπεξάζκαηα 



ύλνςε - πκπεξάζκαηα 

 Μεηά από 3 κήλεο, θαζεκεξηλέο  ή ηζνδύλακεο κεληαίεο δόζεηο ηεο βηηακίλεο 
D3 επηηπγράλνπλ  ηηο ίδηεο ζπγθεληξώζεηο 25OHD νξνύ. 

 

  Ωζηόζν,  κεγάιεο εηήζηεο ή κεληαίεο δόζεηο βηηακίλεο D ζπζηήλεηαη λα 
απνθεύγνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαθεξζεί απμεκέλνο 
θίλδπλν πηώζεο θαη θαηαγκάησλ κε κεγάιεο bolus δόζεηο. 

 

 αθή θιηληθά δεδνκέλα γηα ην όθεινο ηεο βηηακίλεο D ππάξρνπλ γηα ηε 
δξάζε ηεο ζε: 

 Οζηενπόξσζε – νζηηθόο κεηαβνιηζκόο 

 Έγθπεο θαη παηδηά 

 Αλνζνινγηθό ζύζηεκα θαη ινηκώμεηο 

 

 Λείπνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

 



αο επραξηζηνύκε 
πνιύ! 


