φιλοξενουμενος ...ο
Ἡ βιταμίνη D καὶ ὁ ρόλος της.
Ἡ βιταμίνη D εἶναι λιποδιαλυτὴ βιταμίνη, ἡ σύνθεση τῆς
ὁποίας γίνεται στὸν ὀργανισμό, κυρίως μέσῳ τῆς ἐπίδρασης
τοῦ ἥλιου στὸ δέρμα μας. Ὅμως ἡ βιταμίνη D προσλαμβάνεται καὶ ἀπὸ τὴν κατανάλωση ὁρισμένων τροφῶν, μὲ κύριο
ρόλο στὴν σωστὴ ἀνάπτυξη τῶν ὀστῶν καὶ τὴν προαγωγὴ
τῆς ὑγείας τοῦ σκελετοῦ μας.
Τὰ τελευταῖα χρόνια πλῆθος ἐπιστημονικῶν μελετῶν
ὑπογραμμίζουν τὸ σημαντικότατο ρόλο τῆς βιταμίνης D στὴ
συνολικὴ ὑγεία τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ὠς ἀνεφέρθη, ἡ κύρια
πηγὴ πρόσληψης βιταμίνης
D εἶναι ἡ σύνθεση αὐτῆς στὸ
δέρμα μας. Ὁ σχηματισμὸς
βιταμίνης D ἐλαττώνεται μὲ
τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἐνῶ
ἄτομα μὲ σκουρόχρωμη ἐπιδερμίδα χρειάζονται μεγαλύτερη ἔκθεση στὸν ἥλιο γιὰ
νὰ παράγουν ἱκανοποιητικὰ
ἐπίπεδα.
Ἡ ἄλλη λιγότερο σημαντικὴ πηγὴ βιταμίνης D
εἶναι οἱ τροφές μας. Τροφὲς
πλούσιες σὲ βιταμίνη D
εἶναι ὁρισμένα «λιπαρὰ»
ψάρια, ὅπως ὁ σολομός, τὸ
σκουμπρί, ὁ τόνος, ὁ μπακαλιάρος, ἡ πέστροφα, οἱ
σαρδέλες. Ἐπίσης βιταμίνη
D λαμβάνουμε μὲ τὸ μουρουνέλαιο, τὰ αὐγὰ καὶ τὸ βοδινὸ
συκῶτι, καθὼς ἐπίσης καὶ μερικὲς τροφὲς ποὺ μπορεῖ νὰ
ἐμπλουτισθοῦν μὲ βιταμίνη D, ὅπως τὸ γάλα, χυμὸς πορτοκαλιοῦ καὶ τὰ δημητριακά.
Ποιοὶ κινδυνεύουν περισσότερο ἀπὸ ἔλλειψη βιταμίνης D; Γιατί εἶναι συχνὴ ἡ ἔλλειψη βιταμίνης D στὴ
χώρα μας;
Πρόσωπα ποὺ διατρέχουν αὐξημένο κίνδυνο ἔλλειψης
βιταμίνης D εἶναι α) ἄτομα μὲ σκοῦρο δέρμα καὶ β) ἄτομα
μὲ μικρὴ ἢ μηδενικὴ ἔκθεση στὸν ἥλιο. Συγκεκριμένα
πρόκειται γιὰ ἡλικιωμένους, ποὺ παραμένουν περιορισμένοι στὴν κατοικία τους, πρόσωπα ποὺ καλύπτουν πλήρως
τὸ δέρμα τους μὲ ροῦχα λόγῳ θρησκευτικῶν ἢ πολιτιστικῶν πεποιθήσεων (π.χ. μοναχές), ἄλλους ποὺ ἀποφεύγουν
τὴν ἔκθεση στὸν ἥλιο λόγῳ αἰσθητικῆς ἢ θεμάτων ὑγείας,
πρόσωπα ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ἐμφάνιση καρκίνου τοῦ
δέρματος (π.χ. οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ μελανώματος). Αὑξημένο κίνδυνο διατρέχουν ἐπίσης ἐκείνοι στοὺς ὁποίους
ἐνοχοποιεῖται τὸ ἐπάγγελμα μὲ μικρὴ ἔκθεση στὸν ἥλιο, ὡς
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οἱ νυχτοφύλακες καὶ ἄλλοι ὑπάλληλοι γραφείου.
Ὑπάρχουν καὶ παθολογικὲς καταστάσεις, ποὺ προδιαθέτουν σὲ ἔλλειψη βιταμίνης D, ὅπως ἡ παχυσαρκία, ἡ
χρόνια νεφρικὴ νόσος καὶ ἡ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια. Παράδοξο γιὰ τὴν ἡλιόλουστη χώρα μας εἶναι ότι τὰ ἐπίπεδα
βιταμίνης D σὲ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι πολὺ
χαμηλότερα τοῦ φυσιολογικοῦ. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σὲ
ἄλλες Μεσογειακὲς χῶρες. Βέβαια ἡ ἀνεπάρκεια βιταμίνης D εἶναι συνηθέστερη στὶς
χῶρες τοῦ βορρᾶ.
Ποιὰ προβλήματα ὑγείας
μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἡ
ἔλλειψη βιταμίνης D;
Οἱ σοβαρότερες ἐπιπλοκὲς εἶναι: α) Ὑπασβεστιαιμία, μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα
Ca καὶ φωσφόρου αἵματος.
β) Ραχίτις. Ἡ πάθηση αὑτή
ἐμφανίζεται στὰ παιδιά καὶ
ὁδηγεῖ σὲ παραμόρφωση τῶν
ὀστῶν καὶ καθυστέρηση τῆς
ἀναπτύξεώς τους. γ) Ὀστεομαλακία καὶ ὀστεοπόρωση
στοὺς ἐνήλικες, οἱ ὁποίοι
ἔχουν αὐξημένη πιθανότητα
κατάγματος ἐπειδὴ πέφτουν
συχνά.
Ἐπιστημονικὲς μελέτες
ἔχουν δείξει ὅτι ἡ ἔλλειψη
βιταμίνης D συνδέεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐμφάνισης
ἐπιπλοκῶν. Συγκεκριμένα ὑπάρχει αὐξημένος κίνδυνος
α) ἐμφάνισης σκλήρυνσης κατὰ πλάκας, β) σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1 καὶ τύπου 2, γ) διαφόρων μορφῶν καρκίνου (εἰδικά τοῦ ἐντέρου), δ) καρδιαγγειακῆς νόσου, ε)
ψυχιατρικῶν νοσημάτων καὶ στ) αὐτοάνοσων νοσημάτων.
Ὡς πρὸς τὴν κλινικὴ εἰκόνα ἔλλειψης βιταμίνης D οἱ πάσχοντες ἀναφέρουν κόπωση, γενικευμένη μυικὴ ἀδυναμία,
κράμπες, πόνο στὶς ἀρθρώσεις, ἀδυναμία συγκέντρωσης,
κεφαλαλγίες.
Διάγνωση ἔλλειψης βιταμίνης D.
Γίνεται ἐξέταση αἴματος γιὰ 25-ὑδροξυ-βιταμίνη D ἢ
25 (OH) D3. Φυσιολογικὲς εἶναι οἱ τιμὲς πάνω ἀπὸ 30 ng/.
Ἐνδεικτικὲς ἀνεπάρκειας βιταμίνης D εἶναι οἱ 20-30 ng/ml
καὶ ἐνδεικτικὲς ἔλλειψης, δηλαδὴ μὲ σοβαρότερη μείωση
εἶναι <20 ng/ml.
Ἀντιμετώπιση ἔλλειψης βιταμίνης D.
Ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης τῆς βιταμίνης D εἶναι πολὺ
ἀσφαλὴς καὶ συνήθως δὲν παρατηροῦνται προβλήματα ἀπὸ

τὴ χορήγησή της. Συνιστᾶται ἡ χορήγηση χοληκαλσιφερόλης, ἐπειδὴ ἔχει τὴ φυσικὴ μορφὴ καὶ τὴ δυνατότητα
νὰ ἀνεβάσει τὰ ἐπίπεδα τῆς ὁλικῆς βιταμίνης D ἀποτελεσματικότερα. Ἡ δόση βιταμίνης D ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ βαθμὸ

μείωσής της καὶ ἐδῶ ἀπαιτεῖται ἐξατομίκευση τῆς δόσης ἀπὸ
τὸν θεράποντα ἰατρό. Ἡ βιταμίνη D3 διατίθεται σὲ δισκία,
κάψουλες, σταγόνες, ἀλλά καὶ σὲ μορφὴ spray, ποὺ ἀποτελεῖ
πολὺ εὔληπτη καὶ δραστικὴ μορφὴ χορήγησης. 
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