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Το καλοκαίρι, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, η γωνία του 
Ζενίθ του ηλίου είναι πιο λοξή, όπως το ίδιο συμβαίνει κατά τη 
διάρκεια της ημέρα όλου του χειμώνα. Αυτό έχει ως επακόλουθο να 
παράγεται πολύ λίγη ή καθόλου  βιταμίνη D3  στο δέρμα πριν από 
τις 10 πμ και μετά τις 3 μμ, ακόμη και τους θερινούς μήνες.
Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.



Επειδή το γυαλί 
απορροφά όλη την UVB 
ακτινοβολία, η έκθεση του 
δέρματος σε ηλιόφως , 
που διέρχεται μέσα από 
γαλί, πλεξιγκλάς και 
πλαστικό δεν 
φωτοσυνθέτει τη βιταμίνη 
D3 στο δέρμα

Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.



Η σημαντικότητα της βιταμίνης D3 
για την υγεία



Συνήθως δεν προκαλούνται συμπτώματα 
δηλητηρίασης από λήψη βιταμίνης D3  δεν 

ξεπεράσουν τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης 
D3 τα  200 ng/mL.

Koutkia P, Chen TC, Holick MF. Vitamin D intoxication associated with 
an over-the-counter supplement. N Engl J Med. 2001;345:66–7. doi: 
10.1056/NEJM200107053450115. [PubMed] [Cross Ref]

Adams JS, Lee G. Gains in bone mineral density with resolution of 
vitamin D intoxication. Ann Intern Med. 1997;127:203–6. doi: 
10.7326/0003-4819-127-3-199708010-00004. [PubMed] [Cross Ref]

Webb AR, DeCosta BR, Holick MF. Sunlight regulates the cutaneous 
production of vitamin D3 by causing its photodegradation. J Clin 
Endocrinol Metab. 1989;68:882–7. doi: 10.1210/jcem-68-5-
882. [PubMed] [Cross Ref]



Tι είναι η έλλειψη της βιταμίνης D
• Προκειμένου να εκτιμηθούν τα επαρκή επίπεδα της 
βιταμίνης D3 στον οργανισμό, συνιστάται 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο να γίνεται  μέτρηση 
των επιπέδων της 25-υδροξυβιταμίνης D3 ή 25-
(ΟΗ)D3 στον ορό του αίματος , που είναι ο κύριος 
μεταβολίτης της βιταμίνης D3 στο ήπαρ.

• Αν τα επίπεδα της 25-(ΟΗ)D3 βρεθούν από 0-
20ng/ml τότε υπάρχει έλλειψη της βιταμίνης D3.

• Αν τα επίπεδα βρεθούν μεταξύ των 21-30 ng/ml, τότε 
ομιλούμε για ανεπάρκεια της βιταμίνης D3.

• Τα φυσιολογικά επίπεδα κυμαίνονται  μεταξύ των 
31-100 ng/ml 

• Τα ιδανικά ή επιθυμητά ή νοσοπροστατευτικά 
επίπεδα  κυμαίνονται μεταξύ των  50-70ng/ml 

• [J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:1911–30]



Πανδημία έλλειψης βιταμίνης D

• Σήμερα,  περισσότερο από το 50% του πληθυσμού 
της γης βρίσκεται σε κίνδυνο έλλειψης βιταμίνης D. 

• Αυτή η έλλειψη μερικώς οφείλεται στην ανεπαρκή 
ενίσχυση βασικών τροφίμων με βιταμίνη D3  και 
από την κακή αντίληψη ότι, μια υγιής δίαιτα περιέχει 
επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D3. 

• Επιπλέον ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτρέπει την 
έκθεση των πληθυσμών στην ηλιακή ακτινοβολία. 

• Oι οδηγίες των γιατρών για την αποφυγή της 
πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, ίσως έχουν 
μετατραπεί, στην αντίληψη της πλήρους αποφυγής 
της ηλιακής ακτινοβολίας. Rev Endocr Metab 
Disord. 2017 Jun;18(2):153-165. 



Ο ΚΊΝΔΥΝΟς  ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ  D  ΑΥΞΗΘΗΚΕ  83-ΦΟΡΕΣ  ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩς ΤΟ 2014: ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ [Pediatrics. 2017 Mar;139(3)]

• Σε μια μαζική μελέτη επί  711 788 παιδιών ηλικίας 
από 0 έως 17 ετών βρέθηκε ότι από το 2000 μέχρι το 
2014 αυξήθηκε η συχνότητα έλλειψης βιταμίνης D3 
κατά 83 φορές ή  8,300%. 

• Αυτή η διαπίστωση δηλώνει ότι τα επόμενα έτη θα 
υπάρξει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός κρουσμάτων 
παθήσεων των οστών και άλλων παθολογικών 
καταστάσεων, που έχουν σχέση με την έλλειψη της 
βιταμίνης  D3. 

• [Basatemur E, Horsfall L, Marston L, Rait G, Sutcliffe 
A.  Trends in the Diagnosis of Vitamin D Deficiency. 
Pediatrics. 2017 Mar;139(3)].



Πού οφείλεται αυτή η πανδημία;
• Οι γονείς ‘’προστατεύουν ‘’ τα παιδιά τους από 
την έκθεση στον ήλιο, είτε καθοδηγώντας τα να 
παραμένουν μέσα στο σπίτι  το καλοκαίρι ή τα 
καθοδηγούν να παίζουν σε κλειστούς χώρους 
και να αποφεύγουν τον ήλιο.

• Αυτή η λανθασμένη πληροφορία έχει εξελιχθεί 
σε  ένα λαθεμένο προκατασκευασμένο πιστεύω 
ότι ο ήλιος είναι νοσογόνος. Γιαυτό, όταν τα 
παιδιά εκτίθενται στον ήλιο, προκειμένου να 
κολυμπήσουν,  τα αλείφουν με 
ηλιοπροστατευτικές κρέμες, οι οποίες 
περιορίζουν την ικανότητα του δέρματος να 
φωτοσυνθέσει τη βιταμίνη D3 κατά 99%. [Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism 1987; 
64:1165-68]



Τι ιατρικές οδηγίες παίρνανε οι γονείς το 1930 
για την έκθεση των παιδιών τους στον ήλιο

• Το 1930, όταν δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη η φοβία 
προς την ηλιακή ακτινοβολία, η ιατρική εντολή ήταν:

•  “Κάθε μητέρα που επιθυμεί το παιδί της να είναι υγιές 
θα πρέπει να του κάνει συχνά ηλιόλουτρα, ξεκινώντας 
από τη βρεφική ηλικία, μέχρις ότου γίνει μόνο του ικανό 
να παίζει μόνο του κάτω από τον ήλιο.

• Για βοηθήσουν οι ακτίνες του ήλιου το παιδί να 
αναπτυχθεί σωστά και να προληφθεί η ραχίτιδα, αυτές 
πρέπει να πέφτουν άμεσα στο δέρμα μέχρι να το 
μαυρίσουν. 1.Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1987; 64:1165-68. 
2. Ophthalmology 2008 Aug;115(8):1279-85.



Η αποφυγή της λογικής έκθεσης των παιδιών στην 
ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει την πιθανότητα 

πρόκλησης μυωπίας

• Ένα άλλο δυσάρεστο επακόλουθο της 
αποφυγής της λογικής έκθεσης των παιδιών 
στην ηλιακή ακτινοβολία είναι η αύξηση του 
αριθμού των παιδιών που παθαίνουν μυωπία.

• Τα παιδιά που διαβιούν τον περισσότερο 
χρόνο της ημέρας μέσα στο σπίτι τους έχουν 
κατά 9.5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν μυωπία!

• Rose KA, Morgan IG, J, Kifley A, Huynh S, Smith W, Mitchell P. 
Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. 
Ophthalmology 2008 Aug;115(8):1279-85



Η ραχίτιδα επανεμφανίστηκε
• Μετά από έναν αιώνα, στη διάρκεια του 
οποίου μάθαμε πώς να προστατεύουμε τα 
παιδιά από τη ραχίτιδα, αυτή η 
καταστρεπτική νόσος, φαίνεται ότι άρχισε να 
επανεμφανίζεται, όπως αυτό περιγράφεται 
σε ορισμένες νότιες Πολιτείες  των ΗΠΑ.

• Αν δεν αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν στο 
ύπαιθρο, τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στο 
αίμα τους δεν θα είναι καλύτερα από τα 
επίπεδα των παιδιών του Βορείου Πόλου. 

• Weisberg P, Scanlon KS, Li R, Cogswell ME. Nutritional rickets among 
children in the United States: review of cases reported between 1986 and 
2003. Am J Clin Nutr 2004;80(6 Suppl):1697S-705S.



Οι ιερωμένοι, οι Μοναχοί και οι ηλικιωμένοι 
έλληνες συνήθως έχουν χαμηλή βιταμίνη D3©

http://d3gkelin.gr/page.php?pid=93



Η παχυσαρκία  οδηγεί σε έλλειψη 
βιταμίνης D3

• H αύξηση του παχύσαρκου πληθυσμού στις Δυτικές 
χώρες και την Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των 
εγκύων, με Δείκτη Μάζας Σώματος μεγαλύτερο του 
30 αποτελεί παράγοντα κινδύνου έλλειψης της 
βιταμίνης D3.

• O λιπώδης ιστός είναι αποθηκευτικός χώρος για τη 
βιταμίνη D3, που δεν της επιτρέπει να βγει στην 
κυκλοφορία του αίματος.

• Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο Από την 
περιορισμένη έκθεση στον ήλιο, την πτωχή 
διατροφή σε βιταμίνη D3. η κατάσταση αυτή αφορά 
και τις εγκύους και τα νεογνά τους. [Am J Perinatol. 
2011 Jan; 28(1):7-12.]



Ποιοι είναι οι μελλοντικοί κίνδυνοι 
εμφάνισης μελανώματος;

• Από το 1935 μέχρι σήμερα ο κίνδυνος 
πρόκλησης μελανώματος έχει αυξηθεί κατά  
3000%, ενώ οι εξωοικιακές δραστηριότητες 
έχουν μειωθεί κατά 90%.

• Φυσικά η συμβουλή των ειδικών οργανισμών 
για την προστασία από το μελάνωμα είναι: 
Μην εκτίθεστε στον ήλιο και χρησιμοποιείται 
αντηλιακές κρέμες.

• Melanoma International Foundation, 2007 Facts about melanoma. Sources: National 
Cancer Institute 2007 SEER Database, American Cancer Society’s 2007 Facts and Figures, 
The Skin Cancer Foundation, The American Academy of Dermatology



Ορθή οδηγία ηλιοπροστασίας
• Για να φωτοσυνθέσει το δέρμα τη βιταμίνη D3, αρκεί η έκθεση 
του γυμνού σώματος στον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες, για 
12-15 λεπτά.

• Τα παιδιά και οι ενήλικες προστατεύονται από την άσκοπη και 
υπερβολική έκθεση στον ήλιο χρησιμοποιώντας τα ενδύματά 
τους και καπέλο, αφού έχουν πρώτα εκτεθεί στον ήλιο για το 
σύντομο χρονικό διάστημα των 12-16 λεπτών.

• Τα παιδιά εκτίθενται σταδιακά στον ήλιο, ώστε ποτέ να μην 
πάθουν ηλιόκαυμα και έτσι να μαυρίσει σταδιακά το δέρμα τους 
με φυσικό τρόπο.

• Τα ηλιοπροστατευτικά καταστρέφουν τη φωτοσύνθεση της 
βιταμίνης D3 [Sunscreens suppress cutaneous vitamin D3 synthesis.  
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1987; 64:1165-68.]



Η έλλειψη βιταμίνης D στα 
παιδιά προκαλεί ραχίτιδα, 
καθυστέρηση της ανάπτυξης 
του σώματος και δημιουργεί ή 
επιδεινώνει την οστεοπενία. 
Glob Pediatr Health. 2017 Jun 
1;4:2333794X17711342. 

Έλλειψη βιταμίνης D3 στα παιδιά 



Χρόνια έλλειψη βιταμίνης D3 στους 
ενηλίκους

Προκαλεί 
στεοπενία, οστεοπόρωση, οστεομαλακία, 
μυική αδυναμία και αυξημένο κίνδυνο 
πτώσεων στο έδαφος και αύξηση του 
κινδύνου για  χρόνιες παθήσεις 
(Γνωσιακές διαταραχές, άνοια, νόσος Α, 
καρκίνους, νόσους καρδιοκυκλοφορικού).



Υπάρχουν αποδείξεις ότι  η συμπληρωματική χορήγηση 
βιταμίνης D3  μπορεί να βελτιώσει τη μυική ισχύ και να 
περιορίσει  έτσι των αριθμό των πτώσεων μεταξύ των 
ηλικιωμένων, καθώς και τα κατάγματα από 
οστεοπόρωση .

Μυοπροστατευτική και οστεοπροστατευτική δράση της 
βιταμίνης  D3.[J Steroid Biochem Mol Biol. 2017 Mar 22. pii: 
S0960-0760(17)30083-3]



Η ανεπαρκής λήψη βιταμίνης D3, 
η μη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία Β ή τα χαμηλά 
επίπεδα μεταβολιτών της βιταμίνης D3  σχετίζονται  με 
αυξημένη συχνότητα  και σοβαρότητα εκδήλωσης  

αυτοάνοσων νόσων [Aging Dis. 2017 May 2;8(3):346-
353]. 



Η έλλειψη της D3 έχει σχετιστεί με αύξηση της 
συχνότητας των αυτοάνοσων  νοσημάτων

.

• πολλαπλή σκλήρυνση [Front Psychiatry. 2017 Mar 
27;8:47]. ,  

• ρευματοειδής αρθρίτιδα, [J Clin 
Rheumatol. 2017 Jan;23(1):33-39]. 

• διαβήτης τύπου 1, [PLoS One. 2016 Sep 8;11(9):e0162554.

• συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, [J 
Rheumatol. 2013 Mar;40(3):265-72]. 

• Ψωρίαση [Rev Endocr Metab Disord. 2017 Jun;18(2):195-20]., 
Σύνδρομο Sjögren [Autoimmun Rev. 2017 Jun;16(6):587-
593]

• .



 με αυξημένη συχνότητα  λοιμώξεων, 
(αμυγδαλίτιδες, ιγμορίτιδες, 
βρογχίτιδα, πνευμονία) αλλεργιών 
(αλλεργική ρινίτιδα, 
άσθμα)  και δερματοπάθειες.

Η έλλειψη και η ανεπάρκεια της βιταμίνης D3  έχει 
σχετιστεί. Indian J Pediatr. 2017 Feb;84(2):172-173. 



Το άσθμα 
μπορεί να 
επιδεινωθεί 
από την 
έλλειψη της 
βιταμίνης  
D3  και η 
αποκατάστασ
η της 
έλλειψης  
μπο-ρεί να 
βελτιώσει τις 
εκδηλώσεις 
του άσθματος

Ασθματοπροστατευτική δράση της βιταμίνης D3

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 5;9:CD011511. 



Η έλλειψη και η ανεπάρκεια της 
βιταμίνης D3   σε παιδιά Καυκάσιας 
φυλής σχετίζονται με την εκδήλωση  
συνολικής παχυσαρκίας, μεταβολικό 
σύνδρομο και την υπέρταση .

PLoS Med. 2013;10(2):e1001383. 



Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ως κύριος  παράγοντας 
κινδύνου καρδιοκυκλοφορικής νόσου έχει σχετιστεί 
με έλλειψη βιταμίνης  D3 [Cureus. 2017 Feb 17;9(2):e1038].

Αντιυπερτασική δράση της βιταμίνης D3



Η έκφραση των 
υποδοχέων της 
βιταμίνης  D στην 
καρδιά, καθώς και η 
παρουσία  των 
μεταβολικών 
ενζύμων  της 
βιταμίνης D στην 
καρδιά και τα 
αιμοφόρα αγγεία  
δηλώνει το ρόλο 
που παίζει η 
βιταμίνη D  στην 
υγεία του 
καρδιοκυκλοφορικο
ύ συστήματος. 

Η καρδιά και τα 
αγγεία της διαθέτουν 
υποδοχείς της 
βιταμίνης D [Ther Adv 
Cardiovasc Dis. 2016] 
Oct 26. pii: 
1753944716675820. 

Καρδιοπροστατευτική 
και αγγειοπροστατευτική 
δράση της βιταμίνης D3  
[J Endocrinol Invest. 2017] 
Jun 14.



Σε επιδημιολογικές μελέτες παρατηρήθηκε ότι τα χαμηλά 
επίπεδα της  25(OH)D3 σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο καρδιοκυκλοφορικής νόσου και  αυξημένη 
θνησιμότητα εξαιτίας της .

PLoS One. 2017 Feb 16;12(2):e0170791. 



H βιταμίνη D μπορεί να προστατεύσει 
από την καρδιακή ανακοπή© [J Clin Endocrinol 
Metab. 2008 Oct;93(10):3927-35].



Nεφροπροστατευτική δράση της βιταμίνης D3
H γήρανση των νεφρών έχει αποδοθεί μεταξύ 
των άλλων και στην έλλειψη βιταμίνης D



Υπάρχουν συσσωρεμένες ενδείξεις ότι  η περιοδοντική 
νόσος  συνδέεται με χαμηλά επίπεδα 25-υδρόξυβιταμίνης D3  , 
καθώς  και με τους αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου για τη 
νόσο, δηλαδή το κάπνισμα και τη διατροφή.

Η βιταμίνη D3  μπορεί να περιορίσει την προδιάθεση για φλεγμονή 
των  ούλων μέσω των αντιφλεγμονωδών αποτελεσμάτων  της. [ Clin 
Oral Investig. 2017 Jun;21(5):1553-1558].

Ουλοπροστατευτική δράση της βιταμίνης D3



Τα χαμηλά επίπεδα της 25(OH)D, σχετίζονται επίσης με 
αυξημένη επίπτωση της γνωσιακής 
δυσλειτουργίας, νόσου του  Alzheimer και 
τις άνοιες διαφόρων μορφών, πράγμα που ενισχύει την 
πιθανότητα ότι η βιταμίνη D  παίζει ρόλο στην αιτιολογία 
της γνωσιακής δυσλειτουργίας και της άνοιας . Alzheimers 
Dement. 2017 May 9. pii: S1552-5260(17)30138-3.

Νευροπροστατευτική 
δράση της βιταμίνης D3



Η υποβιταμίνωση της βιταμίνης D3 έχει σχέση 
με την πρόκληση γλαυκώματος ανοικτής 
γωνίας;©



Ίλιγγος: Η 
έλλειψη 
βιταμίνης D 
ως 
παράγοντας 
κινδύνου 
πρόκλησης 
καλοήθους 
παροξυσμικ
ού ιλίγγου 
θέσεως©
J Int Adv Otol. 2017 Mar 9.



Σχέση της έλλειψης βιταμίνης D και του οξέος 
εγκεφαλικού επεισοδίου [J Clin Diagn Res. 2017 
Feb;11(2):CC06-CC10] 



Σχέση της έλλειψης βιταμίνης D3 του διαβήτη Τύπου 2

Η έλλειψη βιταμίνης D3 θεωρείται ως ένας πιθανός 
παράγοντας κινδύνου  πρόκλησης διαβήτη Τύπου 2.  Η 
βιταμίνη D  συμμετέχει στην παθογένεση της 
δυσλειτουργίας των  β-κυττάρων του παγκρέατος, την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και τη συστηματική φλεγμονή.

Chonnam Med J. 2012 Aug;48(2):108-15. 



Οι καταστάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη 
του διαβήτη Τύπου 2.
Η βιταμίνη D3 μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του 
διαβήτη άμεσα, μέσω της ενεργοποίησης των 
υποδοχέων της και έμμεσα μέσω  της ρύθμισης 
της ομοιόστασης του ασβεστίου. J Diabetes. 2013 
Sep;5(3):261-7.

Αντιδιαβητική δράση της βιταμίνης D3



Η  έλλειψη βιταμίνης D3 μπορεί να 
παίξει ρόλο στην εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας του γόνατος 

[Am J Med. 2017 May 23. pii: S0002-
9343(17)30506-5.]



Αντικαρκινική δράση της βιταμίνης D3

Η έλλειψη της βιταμίνης D  έχει 
σχετιστεί με την εκδήλωση 
πολλαπλών καρκίνων, όπως 
του μαστού, του παχέος εντέρου, 
των ωοθηκών και 
του προστάτη ,του  λεμφόματος 
Hodgkin's και  non-Hodgkin's .[Recent 
Results Cancer Res. 2007;174:225-34]. 



Σύμφωνα με τις υπάρχουσες  έρευνες έχει βρεθεί 
ότι  πάνω από 17 διαφορετικοί τύποι καρκίνου 
είναι πιθανόν να είναι ευαίσθητοι στη βιταμίνη 
D3 . Τέσσερις μορφές καρκίνου εμφανώς 
οφελούνται από τη βιταμίνη D3, κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας τους (προστάτη, μαστού,παχέος 
εντέρου και το μελάνωμα) melanomar forms of cancer that apparently benefit 
from a vitamin Dsupplementation during treatment: prostate, breast, and colorectal cancers and melanoma

               
Καρκινοπροληπτική 
δράση της    βιταμίνης  
D3. Clin Ther. 2017 May;39(5):884-893.



Μια μετα-ανάλυσης ερευνών χορήγησης βιταμίνης D 3 
έβγαλε συμπέρασμα ότι καθημερινή χρήση 1000 ΙU 
βιταμίνης D  σχετίζεται με περιορισμό του ορθοκολικού 
καρκίνου κατά 50-% 
[Recent  Results Cancer Res. 2007;174:225-34.

Βιταμίνη D3 και ορθοκολικός 
καρκίνος



Η τοιαύτη λήψη βιταμίνης D3 αναμένεται να περιορίσει κατά το ήμισυ τις 
συχνότητες  θνησιμότητας κατά περίπτωση των ασθενών που πάσχουν 
από καρκίνο του μαστού, ορθοκολικό καρκίνο ή καρκίνο του προστάτη.

Υποστηρίζεται ότι ανεβάζοντας στα 40 
έως  60 ng/mL (100-150 nmol/L) τα 
επίπρδα της 25(OH)D3 στον ορό,  κατά 
τη διάρκεια όλου του χρόνου, αυτό θα 
μπορούσε να προλάβει περίπου 58,000 
νέα περιπτώσεις καρκίνου του 
μαστού και 49,000 νέες 
περιπτώσεις ορθοκολικού καρκίνου, 
κατ’ έτος και τα τρία τέταρτα των 
θανάτων  από αυτές τις νόσους στις 
ΗΠΑ  και τον Καναδά, βάσει των 
παρατηρήσεων που έχουν γίνει στις 
διπλές τυχαιοποιημένες μελέτες που 
έχουν γίνει μέχρι τώρα.  

Πρόληψ
η του 
καρκίνο
υ του 
μαστού 
και του 
παχέος 
εντέρου 

Ann Epidemiol. 2009 Jul;19(7):468-83.



Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D 
σε άτομα ηλικίας 20-50 ετών με διαταραχές 
του ύπνου βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, 
αύξηση της διάρκειας του ύπνου και μείωση 
του χρόνου έλευσης του ύπνου. Nutr 
Neurosci. 2017 May 5:1-9. 

Βιταμίνη D3 και 
διαταραχές του ύπνου



Ο χρόνιος πονοκέφαλος μπορεί να είναι ένα 
σύμπτωμα έλλειψης βιταμίνης D3 

Headache. 2017 May 3..



Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D σε άτομα ηλικίας 20-50 
ετών με διαταραχές του ύπνου βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, 
αύξηση της διάρκειας του ύπνου και μείωση του χρόνου έλευσης 
του ύπνου. Nutr Neurosci. 2017 May 5:1-9. 

   Bελτίωση της ποιότητας του ύπνου, 
παίρνοντας συμπληρωματικά βιταμίνη D3



Η έκθεση 
στον ήλιο 
των εγκύων 
μητέρων 
ελαττώνει 
τον κίνδυνο 
πρόκλησης 
παιδικού 
καρκίνου.

Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev. 2013 Jun;22(6):1118-28.



Όταν η έλλειψη 
βιταμίνης D3 
προκαλεί 
οστεοπενία στα 
λεπτά οστάρια 
του αυτιού, 
αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε 
βαρηκοΐα , 
ακόμη και σε 
κώφωση. 
Διορθώνοντας 
την έλλειψη της 
βιταμίνης D3 
συχνά 
ακολουθεί  η 
αποκατάσταση 
της ακουστικής 
ικανότητας, 
σ΄αυτές τις 
ειδικές 
περιπτώσεις. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 και ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
J Laryngol Otol. 1983 May;97(5):405-20.



Η παραγωγή βιταμίνης D3 από έκθεση στον ήλιο 
δεν προκαλεί παραγωγή τοξικών επιπέδων 
βιταμίνης D3. 
Για να προκληθεί τοξικότητα πρέπει να πάρει ένας 
ενήλικος  από το στόμα πάνω από 10.000IU 
βιταμίνης D3, ημερησίως για αρκετούς μήνες. Am J 
Clin Nutr. 2001 Feb; 73(2):288-94. Am J Clin Nutr. 2003 
Jan; 77(1):204-10.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΒΙΤΑΜΊΝΗΣ D3



H αντιμετώπιση της πανδημίας 
έλλειψης βιταμίνης D



1. Λογική έκθεση του γυμνού σώματος στον ήλιο, το καλοκαίρι τις 
μεσημεριανές ώρες, επί 12-15 λεπτά
2. Αποφυγή των αντιηλιακών κρεμών και διαλυμάτων
3. Λήψη τροφίμων πλουσίων σε βιταμίνη D3, π.χ. λιπαρά ψάρια, 
γάλα, αυγά
4. Αν τα παραπάνω δεν είναι εφικτά, μετρώνται τα επίπεδα της 25 
υδροξυβιταμίνης D3 και αν αποδειχτούν ελλειπή χορηγείται 
συμπληρωματικά βιταμίνη D3. Η δοσολογία και η διάρκεια 
χορήγησής της καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.



Πόσων ειδών βιταμίνες D3 
υπάρχουν

• Η φυσική βιταμίνη D3, ζωικής προέλευσης, από τους 
θυλάκους του μαλλιού του προβάτου.

• Βιταμίνη D3 που παρασκευάζεται με χημική επεξεργασία 
του δέρματος ψαριών

• Συνθετική βιταμίνη D2
H φυσική βιταμίνη D3 είναι: 
• Περίπου 87% ισχυρότερη από τη συνθετική βιταμίνη D2.
• Επιδεικνύει 2-3 φορές μεγαλύτερη ικανότητα 
συγκέντρωσης και αποθήκευσης συγκριτικά με τη 
βιταμίνη D2

•  Η φυσική βιταμίνη D3 μετατρέπεται στην ενεργό μορφή 
της 500 φορές ταχύτερα από τη συνθετική βιταμίνη D. 
form 500 percent faster [J Clin Endocrinol Metab. 2013 
Mar; 98(3): 973–979.]



Επιλογή της πιο ευαπορρόφητης 
μορφής βιταμίνης D3

Η πιο ευαπορρόφητη μορφή 
βιταμίνης D3 είναι η φυσική 

βιταμίνη D3, όταν χορηγείται 
αναμεμειγμένη με ελαιόλαδο



Η φυσική βιταμίνη D3 ανήκει στις λιποδιαλυτές 
βιταμίνες. Η ανάμειξή της με ελαιόλαδο 
εξασφαλίζει την άμεση απορρόφηση της από το 
έντερο και την ταχεία είσοδό της στο ήπαρ, όπου 
αρχίζει ο μεταβολισμός της


