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Βηηακίλε D 

 Δίλαη νκάδα ιηπνδηαιπηώλ ζεθνζηεξνεηδώλ 

 

 Κπξηόηεξεο κνξθέο 
 Υνιεθαιζηθεξόιε (D3) 

 Δξγνζηεξόιε (D2) 

 25(ΟΗ)D3 

 1,25(OH)2D3 

 

 Βηνζπληίζεηαη ζην δέξκα 

Daniel D. Bikle, et al, Chem Biol. Mar 2014 



Overview of vitamin D metabolism: classical actions. UVB Solar ultraviolet B radiation,  

DBP vitamin D binding protein, 25(OH) D 25-hydroxyvitamin D, 1,25(OH) 2 D 1,25-dihydroxyvitamin D 



Βηηακίλε D 

 

 Η βηηακίλε D έρεη βξεζεί λα 
αλεπαξθεί  

 ζε όιεο ηηο ειηθίεο 

 ζε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο 

 



Αλεπάξθεηα D ζηελ Διιάδα 

 Αηνκα > 60 εηώλ είραλ  
 ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα  

 25(OH)D < 25 nmol/l ζε πνζνζηό 20% 

 επάξθεηα 25(ΟΗ)D κόλν 7% 

 ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ 

 25(ΟΗ)D <80 nmol/l ζε πνζνζηό 35%  

 

 

 

 
Papapetrou et al, J Bone Min Metab 2007 



Αλεπάξθεηα Βηηακίλεο D  
θαη Αλνζνξξύζκηζε 

 Η αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D έρεη ζρεηηζζεί κε 
ηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο 
απηναλόζσλ λνζεκάησλ 

 ζαθραξώδνπο δηαβήηε ηύπνπ 1 

 

 θαηά πιάθαο ζθιήξπλζεο 

 

 ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο 

Mathieu C et al. Vitamin D and diabetes. Diabetologia. 2005 

 Raghuwanshi A et al. Vitamin D and multiple sclerosis. J Cell Biochem. 2008 

 C et al. Vitamin D and rheumatoid arthritis. 2009 



Δπίδξαζε ηεο Βηηακίλεο D  
ζηελ Αλνζηαθή Λεηηνπξγία 

 Helper T cells (Th) central to antigen-specific immune 
responses 

 Th1 - Th2 are direct targets of 1,25(OH)2D3 

 

 Decreasing antigen presentation  

 

 Inducing regulatory T cells 

 

 Suppressing proliferation and immunoglobulin production  

 Retarding differentiation of B-cell precursors into plasma 
cells 

 

 

 

Cantorna et al, Am J Clin Nutr 80(suppl):1717S-1720S, 2004  

Jirapongsananuruk et al. 2000 

Correale et al. 2009 

Chen et al. 2007 



Vitamin D and  
the Immune System 

 1,25(OH)2D3 effects on the immune system  
 ↓ Th1/Th17 CD4+ T cells 

 ↓ cytokines 

 ↑ regulatory T cells 

 ↓ T cell-driven IgG production 

  inhibition of dendritic cell differentiation 

 

 

 

  1,25(OH)2D3  
 enhances protective innate immune responses 

 helps maintain self-tolerance by dampening overly zealous 
adaptive immune responses 

Qiang Zhou et al ,Mol Immunol. 2017 

Qiong Hong, Rheumatology,  2014 



Hewison M,, Endocrinol Metab. 2010 



Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 Η ρεσμαηοειδής αρθρίηιδα είναι τρόνια 
ασηοάνοζη ζσζηημαηική  νόζος 

 

 

 Τ - Β λεμθοκύηηαρα ζσμμεηέτοσν ζηην 
παθογένειά ηης 

Iain B. McInnes, F.R.C.P., Ph.D., Georg Schett, M.D., N Engl J Med 2011 







Βηηακίλε D θαη  
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 θνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε 
εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 
βηηακίλεο D ζην αίκα ζε αζζελείο 
κε ΡΑ θαη ε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηεο θαη 
ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ 

 

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou P, et al, Therapeutic 
Advances in Endocrinology and Metabolism 2012, 3: 181-187  



Βηηακίλε D θαη  
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 ε νκάδα 44 αζζελώλ πνπ είραλ ΡΑ κεηξήζεθαλ ηα 
επίπεδα ηεο  

 25(ΟΗ)D3 
 παξαζνξκόλεο (PTH) 
 C-αληηδξώζαο πξσηεΐλεο (CRP) θαη ηεο ΣΚΔ 

 Η ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ εθηηκήζεθε κε ην δείθηε DAS28  
 Μειεηήζεθε επίζεο νκάδα ειέγρνπ (n=44) ηεο απηήο 

ειηθίαο θαη θύινπ  
 Οινη νη αζζελείο κε ΡΑ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ακεξηθαληθνύ Ρεπκαηνινγηθνύ Κνιιεγίνπ γηα ηελ 
ηαμηλόκεζε ηεο ΡΑ 

 

 
 

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou P, et al, Therapeutic 
Advances in Endocrinology and Metabolism 2012, 3: 181–187 



Βηηακίλε D θαη  
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 ηελ νκάδα ησλ 44 αζζελώλ κε ΡΑ ηα επίπεδα ηεο 25(OH)D3 
ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο 
νκάδαο ειέγρνπ 
 

 Η 25(ΟΗ)D3 ήηαλ 15.36±1.09 ng/ml and 24.9±1.2 ng/ml, ζηελ 
νκάδα ησλ αζζελώλ θαη ησλ θπζηνινγηθώλ, αληίζηνηρα 
(Student’s t test, p<0.05)  
 

 Η PTH ήηαλ 70.82±7.22 pg/ml (Φ.Σ. 10.0-65.0 pg/ml), ε CRP 
7.59±1.64 mg/l (Φ.Σ. <3 mg/l) θαη ε ΣΚΔ 36.7±4.5 mm/h ζηελ 
νκάδα ησλ αζζελώλ κε ΡΑ 

 
 
 

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou P, et al, Therapeutic 
Advances in Endocrinology and Metabolism 2012, 3: 181–187 



Βηηακίλε D θαη  
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 Παραηηρήθηκε όηι ηα επίπεδα ηης 25(OH)D3 
ζσζτεηίζονηαν αξλεηηθά με ηο δείκηη ενεργόηηηας 
ηης ΡΑ DAS28 με ζσνηελεζηή ζσζτέηιζη -0.065 

 

 Παραηηρήθηκε, επίζης, όηι ηα επίπεδα ηης 25(OH)D3 
ζσζτεηίζονηαν αξλεηηθά με ηη CRP και ηην ΤΚΕ, με 
ζσνηελεζηή ζσζτέηιζης -0.11 and -0.16, ανηίζηοιτα 

 
 

 

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou P, et al, Therapeutic 
Advances in Endocrinology and Metabolism 2012, 3: 181–187 











Βηηακίλε D θαη  
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 Φαίλεηαη όηη ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ 
παξαηεξείηαη  

 
 αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D 
 
 απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγόηεηα θαη βαξύηεηα ηεο 

λόζνπ  
 
 
 
 

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou P, et al, Therapeutic 
Advances in Endocrinology and Metabolism 2012, 3: 181–187  

  



• 24 reports involving 3489 patients 



πκπεξάζκαηα 

 Η βηηακίλε D έρεη πνιιά πξόζσπα 
 
 Η αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D είλαη κηα ζύγρξνλε παλδεκία 
 
 Η αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

 εκθάληζε απηναλόζσλ λνζεκάησλ 
 εκθάληζε ΡΑ 
 ελεξγόηεηα ΡΑ 
 

 
 Η δηόξζσζε ηεο αλεπάξθεηαο D κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

πξόιεςε  
 θαηαγκάησλ 
 πηώζεσλ 
 απηναλόζσλ λνζεκάησλ 
 





           Δπραξηζηώ πνιύ!! 


