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Η βιταμίνθ D είναι μια ςεκοςτεροειδισ ορμόνθ. Η βιοςφνκεςι τθσ γίνεται ςτο δζρμα από τθ
χολθςτερόλθ υπό τθν επίδραςθ τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. Η ορμόνθ ςυμμετζχει ςτθ ρφκμιςθ τθσ
ιςορροπίασ του αςβεςτίου ςτον οργανιςμό. Ωςτόςο, ςιμερα διερευνάται θ επίδραςθ τθσ ορμόνθσ ςτο
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. Η βιταμίνθ D ζχει ανοςοτροποποιθτικι δράςθ. Από τα πρϊτα χρόνια τθσ
ανακάλυψισ τθσ ζγινε ςαφζσ ότι ζχει ανοςοδιεγερτικι δράςθ. Φάνθκε ότι διεγείρει τθν παραγωγι
κατελικιδίνθσ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ βακτθριδίων, όπωσ το μυκοβακτθρίδιο τθσ
φυματίωςθσ και το μυκοβακτθρίδιο τθσ λζπρασ. Μελζτεσ ζδειξαν ότι θ ορμόνθ επάγει επίςθσ
ανοςοανοχι και ότι θ ανεπάρκειά τθσ μπορεί να ςχετίηεται με τθν εμφάνιςθ αυτοανόςων νοςθμάτων.
Διαπιςτϊκθκε ανεπάρκεια τθσ βιταμίνθσ D ςε αςκενείσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα, ενϊ θ ανεπάρκειά
τθσ φαίνεται να ςχετίηεται με τθν ενεργότθτα τθσ νόςου. Ζχει επίςθσ διαπιςτωκεί ανεπάρκεια τθσ
ορμόνθσ ςε αςκενείσ με πολλαπλι ςκλιρυνςθ. Μελετικθκε θ in vitro ανοςοτροποποιθτικι δράςθ τθσ
βιταμίνθσ D και θ ςχζςθ τθσ ανεπάρκειάσ τθσ με το ςυςτθματικό ερυκθμάτωδθ λφκο (ΕΛ).
κοπόσ ιταν θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ 1,25(OH)2D3 ςτθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ Ι από
μονοκφτταρα ανκρϊπου in vitro. Ανκρϊπεια μονοκφτταρα διαχωρίςτθκαν από αίμα λθφκζν από υγιι
κιλεα άτομα με τθ χριςθ του πρωτοκόλλου Lymphoprep. Ακολοφκωσ τοποκετικθκαν ςε
καλλιεργθτικοφσ δίςκουσ με φρεάτια 106 κφτταρα/φρεάτιο και καλλιεργικθκαν επί 6 h ςε κερμοκραςία
370C ςε υγροποιθμζνθ ατμόςφαιρα 5% CO2 υπό τθν παρουςία ι απουςία ιντερφερόνθσ α 400 U,
1,25(OH)2D3 250 pmol, και ςυνδυαςμοφ ιντερφερόνθσ 400 U και 1,25(OH)2D3 250 pmol. Ακολοφκωσ το
περιεχόμενο εκάςτου φρεατίου φυγοκεντρικθκε και το ίηθμα υπζςτθ επίδραςθ με Trizol για τθν
απομόνωςθ RNA γονιδίων που είναι γνωςτό ότι διεγείρονται από τθν ιντερφερόνθ α. Ζγινε real time
PCR για τα γονίδια MX1, IFIT1, IFI44 και του GAPDH ωσ γονίδιο ελζγχου. Παρατθρικθκε ότι θ
ιντερφερόνθ α διεγείρει τα γονίδια που ςχετίηονται με τθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ Ι, δθλαδι ότι
ανατροφοδοτεί κετικά τθν ζκκριςι τθσ. Παρατθρικθκε ακόμθ ότι θ 1,25(OH)2D3 τροποποιεί τθν
επίδραςθ τθσ ιντερφερόνθσ α ςτθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ Ι, ιτοι ελαττϊνει τθ διεγερτικι δράςθ
που ζχει θ ιντερφερόνθ α ςτθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ Ι. τθν in vitro αυτι μελζτθ θ βιταμίνθ D
βρζκθκε να τροποποιεί τθν απόκριςθ των ανκρϊπειων μονοκυττάρων ςτθ δράςθ τθσ ιντερφερόνθσ α.
κοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν θ περιγραφι ομάδασ αςκενϊν με ΕΛ ςτθν οποία παρατθρικθκε
ανεπάρκεια βιταμίνθσ D και να καταγραφεί θ ςχζςθ των επιπζδων τθσ βιταμίνθσ D με τθν ενεργότθτα
τθσ νόςου. ε ομάδα αςκενϊν με ΕΛ μετρικθκαν τα επίπεδα τθσ 25(ΟΗ)D3 ςτο αίμα. τουσ αςκενείσ
με ΕΛ παρατθρικθκαν χαμθλά επίπεδα 25(ΟΗ)D3 ςτο αίμα. Παρατθρικθκε ανάλογθ ςχζςθ των
επιπζδων τθσ 25(ΟΗ)D3 ςτο αίμα με τα επίπεδα του ςυμπλθρϊματοσ, όπου τα χαμθλά επίπεδα των
παραγόντων του ςυμπλθρϊματοσ ςχετίςκθκαν με χαμθλά επίπεδα 25(ΟΗ)D3. Παρατθρικθκε
αντιςτρόφωσ ανάλογθ ςχζςθ των επιπζδων τθσ 25(OH)D3 αίματοσ με τθν ενεργότθτα τθσ νόςου.
υμπεραςματικά, φαίνεται ότι θ βιταμίνθ D ζχει ανοςοτροποποιθτικι δράςθ και ότι
παρατθρείται ανεπάρκεια τθσ ορμόνθσ ςτο ΕΛ, ενϊ τα επίπεδά τθσ φαίνεται να ςχετίηονται
αντιςτρόφωσ ανάλογα με τθν ενεργότθτα τθσ νόςου.

