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Εισαγωγή 

• Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ή Covid-19 έχει ποικίλη πορεία. 

• Μπορεί να διαδράμει ως ήπια νόσος ή μπορεί να προκαλέσει βαριά πνευμονία που απαιτεί νοσηλεία.  

• Η βιταμίνη D έχει ανοσοδιεγερτική δράση και προκαλεί την έκκριση ουσιών που είναι απαραίτητες για 
την αντιμετώπιση μιας λοίμωξης.  

• Για το λόγο αυτό, διερευνάται η σχέση μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης D και της έκβασης της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.  

 

 

 

Mohan et al, Plos Pathog 2020 

 



Σκοπός 

• Σκοπός της εργασίας ήταν η μέτρηση των επιπέδων της 
βιταμίνης D σε ομάδα ασθενών που νοσηλεύονταν λόγω 
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. 

 



Μέθοδοι 

• 43 ασθενείς (20 άντρες, 23 γυναίκες) νοσηλευόμενοι για 
λοίμωξη από SARS-Cov2 και age-sex matched control group 

• 4 ομάδες ασθενών 

• Φυσιολογική αναπνευστική λειτουργεία 

• Ελαφρώς επηρεασμένη αναπνευστική λειτουργεία 

• Σοβαρά επηρεασμένη αναπνευστική λειτουργεία 

• Αναπνευστική ανεπάρκεια με ανάγκη διασωλήνωσης  

• Μετρήθηκαν τα επίπεδα 25(OH)D3 (έλλειψη <10ng/ml, 
ανεπάρκεια 10-20ng/ml, επάρκεια >20ng/ml) 

 



Αποτελέσματα 

• Επίπεδα 25(OH)D3 στους νοσούντες από SARS-Cov2 
16.16±1.55 ng/ml 

• Επίπεδα 25(OH)D3 στο group των υγιών 27.28±1.94 ng/ml 

• 7 ασθενείς απεβίωσαν κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά 
την νοσηλεία τους 

• Το αποτέλεσμα της λοίμωξης (βαριά αναπνευστική 
ανεπάρκεια ή ανάγκη για διασωλήνωση) φαίνεται να 
σχετίζεται με τα επίπεδα της 25(OH)D3 

 

 





Συμπεράσματα 

• Η έλλειψη βιταμίνης D είναι συχνή σε ασθενείς με λοίμωξη 
από SARS-Cov2 που χρειάζονται νοσηλεία  

• Τα επίπεδα της βιταμίνης D φαίνεται να σχετίζονται με το 
αποτέλεσμα της λοίμωξης 

• Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις 
ανοσοδιεγερτικές δράσεις της βιταμίνης D, μία δράση που 
γνωρίζουμε από τα χρόνια που πρωτοανακαλύφθηκε 

 

Ali et al, J Infect Public Health 2020 

 



Vitamin D and innate immune system 

Vitamin D 

↑Defensin β2 ↑Cathelicidin 

macrophages, monocytes, keratinocytes 

enhances immune response against 
bacteria, fungi, viruses 



Vitamin D and inflammation 

• Low vitamin D levels may be related to inflammation 
Mangin et al, 2014 

 

 

• Hypovitaminosis D may be the consequence rather than the cause of 
chronic inflammatory diseases 

Waldron et al, Vitamin D: a negative acute phase reactant, J Clin Pathol 2013  




