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Ρόλοι  

• Ιςορροπία αςβεςτίου 

• Μυοςκελετικό ςφςτθμα 

• Πρόλθψθ καρκίνων 

• Πρόλθψθ Δ 

• Πρόλθψθ υπζρταςθσ και καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων 

• Πρόλθψθ και ταχφτερθ κεραπεία λοιμωδϊν νοςθμάτων 

• Ανοςορρφκμιςθ 

 

 



Ανοςορρυθμιςτική ικανότητα  

• Παρουςία του VDR ςε όλο των Σ λεμφοκυτταρικό πλθκυςμό με 
αφξθςθ του VDR παρουςία τθσ 1,25(OH)2, D3 

Veldman et al, Arch. Biochem. Biophys 2000 

• Αναςτολι ωρίμανςθσ των δενδριτικϊν κυττάρων  
Griffin et al,Proc Natl Acad Sci USA 2001 

• Ευνοεί τθν παραγωγι Th2 ςε ςχζςθ με τα Th1 κφτταρα  
Boonstra et al, J Immunol 2001 

•  Ρυκμίηει τθν παραγωγι αντιμικροβιακϊν παραγόντων όπωσ θ 
κατελικιδίνθ και θ ντεφενςίνθ β2  

Wang et al, J Immunol 2004 

 



• Μειϊνει τθν παραγωγι Inf-γ in vitro και αυξάνει τθν παραγωγι IL-10 
Dina Ragab at al, Cytockine 2017 

• ταματάει τον πολλαπλαςιαςμό των ενεργοποιθμζνων B κυττάρων 

Sheng Chen at al, J Immunology 2007  

  



Σοπικη δραςη 

• Τποδοχείσ τθσ βιταμίνθσ D υπάρχουν ςε  > 30 ιςτοφσ 

• Πρακτικά όλοι οι ιςτοί ζχουν 25 υδροξυλάςθ 

• Πολλοί ιςτοί (πζραν των νεφρϊν) ζχουν 1a-υδροξυλάςθ 
• Intestine, muscle, islet cells, monocytes, B & T cells, neurons, chondrocytes, colonic 

enterocytes, prostate, ovary, endothelial cells….. 

• Άρα θ δραςτικι μορφι τθσ βιταμίνθσ D μπορεί να παραχκεί τοπικά ςε 
πολλοφσ ιςτοφσ 

 

• “Οι μθ κλαςικζσ δράςεισ τθσ βιταμίνθσ D είναι ειδικζσ ανά είδοσ κυττάρου 
και παρζχουν νζεσ δυνθτικζσ κλινικζσ εφαρμογζσ για τθν 1,25(OH)2D3 και 
τα ανάλογά τθσ” 

 
Bikle, J Clin Endo Metab, 94:26-34, 2009 



Ανεπάρκεια 

• Μια ςφχρονθ πανδθμια, πάνω από 1 δισ άνκρωποι πάςχουν 

• <20ng/ml ζλλειψθ 

• 20-30ng/ml ανεπάρκεια 

• >30ng/ml επάρκεια 

Michael F. Holick, Rev Endocr Metab Disord 

2017 





Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ 1,25(OH)2D3 
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κοπόσ 

• κοπόσ ιταν θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ 1,25(OH)2D3 ςτθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ Ι 
από μονοκφτταρα ανκρϊπου in vitro.  

 



Μζθοδοι 

• 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.  

 



Μζθοδοι 

• 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.   

• Εγινε real time PCR για τα γονίδια MX1, IFIT1, IFI44 και του GAPDH ωσ γονίδιο ελζγχου.  

 



Αποτελζςματα 

• Παρατθρικθκε ότι θ ιντερφερόνθ α διεγείρει τα γονίδια που ςχετίηονται με τθν ζκκριςθ 
τθσ ιντερφερόνθσ Ι, δθλαδι ότι ανατροφοδοτεί κετικά τθν ζκκριςι τθσ.   

 

• Παρατθρικθκε ότι θ 1,25(OH)2D3 τροποποιεί τθν ζκφραςθ των γονιδίων που ςχετίηονται με 
τθν ζκκριςθ τθσ ιντερφερόνθσ α 

 



Type I IFN score after treatment with 1,25(OH)2D3, interferon a and  both interferon a and 1,25(OH)2D3 
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υμπεράςματα 

• Η βιταμίνθ D διερευνάται για τισ ανοςοτροποποιθτικζσ τθσ δράςεισ.   

 

• τθν παροφςα μελζτθ θ βιταμίνθ D βρζκθκε να τροποποιεί τθν απόκριςθ των 
ανκρϊπειων μονοκυττάρων ςτθ δράςθ τθσ ιντερφερόνθσ α.  

 



ΕΛ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D 



Ειςαγωγή 

• Ο ςυςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ (ΕΛ) είναι πολυςυςτθματικι αυτοάνοςθ νόςοσ 
που προςβάλλει κακ’ υπεροχιν γυναίκεσ αναπαραγωγικισ θλικίασ.   

 

• Η βιταμίνθ D φαίνεται ότι ζχει ανοςορρυκμιςτικι δράςθ και ζχουν παρατθρθκεί 
χαμθλά επίπεδα τθσ ορμόνθσ αυτισ ςε αςκενείσ με αυτοάνοςα ρευματικά νοςιματα.  

 



κοπόσ 

• 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.  

Αθανασίου Λ et al, Πανελλήνιο Συνζδριο ΕΕΜΜΟ 2017 
 



Μζθοδοι 

• Περιγράφεται ομάδα 45 αςκενϊν με ΕΛ.   

 

• Οι αςκενείσ διαγνϊςτθκαν με ΕΛ και είχαν αρκραλγίεσ, δερματικζσ εκδθλϊςεισ, 
κόπωςθ και ελαττωμζνα επίπεδα C3 και C4.   

 

• τουσ αςκενείσ μετρικθκαν τα επίπεδα τθσ 25(ΟΗ)D3 ςτο αίμα. 

 

Αθανασίου Λ et al, Πανελλήνιο Συνζδριο ΕΕΜΜΟ 2017 
 



Μζθοδοι 

• Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ των επιπζδων 25(ΟΗ)D3 μεταξφ αςκενϊν και controls ζγινε 
Student’s t test. 

 

• Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ επιπζδων 25(ΟΗ)D3 και C3 C4 και του δείκτθ 
ενεργότθτασ τθσ νόςου SLEDAI ζγινε γραμμικι ανάλυςθ ςχετικότθτασ – regression 
analysis. 

 



25(OH)D3 levels in SLE patients and controls, p<0.001, Student’s t test 





Παρατηρήθηκε ανάλογη ςχζςη μεταξφ επιπζδων 25(ΟΗ)D3 και C4 ςτουσ αςθενείσ 
με ΣΕΛ, correlation coefficient 0.316, p<0.05, linear regression analysis 



Παρατηρήθηκε αντιςτρόφωσ ανάλογη ςχζςη μεταξφ 25(OH)D3 και του δείκτη ενεργότητασ τησ 
νόςου SLEDAI ςε αςθενείσ με ΣΕΛ, correlation coefficient -0.572, p<0.001, linear regression analysis 



Βιταμίνη D και ΕΛ 

τουσ αςκενείσ με ΕΛ 
παρατθρικθκαν χαμθλά 
επίπεδα 25(ΟΗ)D3 

Παρατθρικθκε αντιςτρόφωσ 
ανάλογθ ςχζςθ μεταξφ 
25(ΟΗ)D3 και του δείκτθ 
ενεργότθτασ τθσ νόςου 
SLEDAI 



υςχζτιςη τησ ζκφραςησ του γονιδίου τησ 
ιντερφερόνησ α και Βιταμίνησ D 

• Μελετικθκαν 123 Αιγφπτιεσ γυναίκεσ με ΕΛ και 100 χρθςιμοποιικθκαν ωσ υγιι 
controls 

 

• κοπόσ ιταν να μελετθκεί θ ςχζςθ των επιπζδων τθσ βιταμίνθσ D ςτον ορό με τθν 
ενεργότθτα τθσ νόςου και τθν επίδραςθ πάνω ςτθν ζκφραςθ του γονιδίου τθσ INF-a   

Abdel Galil et al, Lupus 2018 



Αποτελζςματα 

• τουσ αςκενείσ με ΕΛ και νεφρίτιδα παρατθρικθκε αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ βιταμίνθσ D 
και αντι-dsDNA και ΣΚΕ 

 

• τουσ αςκενείσ με ΕΛ και νεφρίτιδα παρατθρικθκε κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ βιταμίνθσ D 
και C3 και C4 

 

Abdel Galil et al, Lupus 2018 
 



Αποτελζςματα 

• τουσ αςκενείσ με ΕΛ παρατθρικθκε αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ανεπάρκειασ τθσ 
βιταμίνθσ D τθσ ενεργότθτασ τθσ νόςου και τθσ νεφρίτιδασ 

 

• τουσ αςκενείσ με ΕΛ θ ανεπάρκεια τθσ βιταμίνθσ D ςχετίςκθκε με αυξθμζνθ ζκφραςθ 
του γονιδίου τθσ ιντερφερόνθσ-α 

 

Abdel Galil et al, Lupus 2018 
 



Η κλινική ςημαςία τησ Βιταμίνησ D ςτον ΕΛ 

• κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυςτθματικισ αναςκοπιςεωσ  ιταν να 
γίνει μια να εκτιμθκεί θ κλινικι ςθμαςία τθσ βιταμίνθσ D ςτον ΕΛ 
εκτιμϊντασ και ςυνοψίηοντασ τα ςτοιχεία από παλαιότερεσ 
δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ 

• Ελζγχκθκαν οι παρακάτω βάςεισ δεδομζνων: Medline, Scopus,  Web 
of Knowledge και CINAHL μεταξυ 2000 και 2012 

Rajalingham Sakthiswary and Azman Ali Raymond, Plos One 2013 



Αποτελζςματα 

• A total of 22 studies met the selection criteria. The majority of the 
studies were observational (95.5%) and cross sectional (90.9%).  

• Out of the 15 studies which looked into the association between 
vitamin D and SLE disease activity, 10 studies (including the 3 largest 
studies in this series) revealed a statistically significant inverse 
relationship.  

• For disease damage, on the other hand, 5 out of 6 studies failed to 
demonstrate any association with vitamin D levels.  

• Cardiovascular risk factors such as insulin resistance, hypertension 
and hypercholesterolaemia were related to vitamin D deficiency, 
according to 3 of the studies. 

 
Rajalingham Sakthiswary and Azman Ali Raymond, Plos One 
2013 
 



υμπζραςμα 

There is convincing evidence to support the association between vitamin D 
levels and SLE disease activity.  

          

 

 

                                           

Rajalingham Sakthiswary and Azman Ali Raymond, Plos One 2013 
 



Take home message 

• Η βιταμίνθ D ζχει ανοςοτροποιθτικζσ ιδιότθτεσ 

 

• Η ανεπάρκειά τθσ αποτελεί μία ςφγχρονθ πανδθμία 

 

• τον ΕΛ παρατθρείται ανεπάρκεια τθσ βιταμίνθσ D, θ οποία 
ςχετίηεται με αυξθμζνθ ενεργότθτα τθσ νόςου 




