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Συντμήσεις 

 
25(OH)D3: 25-hydroxy-vitamin D3,  25-υδροξυβιταμίνη D3, καλσιδιόλη 
1α, 25(OH)2D3: 1α, 25-διυδροξυβιταμίνη D3, καλσιτριόλη 
D3: cholecalciferol (vitamin D3)    

D2: ergocalciferol (vitamin D2) 
cDNA: complementary Deoxyribose Nucleic Acid 
MB: Μοριακό Βάρος 
UV: Υπεριώδης (ακτινοβολία) 
kDa: kiloDalton 
DBP: vitamin D-Binding Protein 
CYP: κυττόχρωμα 
PTH: Parathormone 
VDR: Vitamin D Receptor 
nVDR: nuclear Vitamin D Receptor 
mVDR: membrane Vitamin D Receptor 
Nm: Newton meter 
BMI: Body mass index 
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Πρόλογος 
 

Είναι γνωστός ο κεντρικός ρόλος που παίζει η βιταμίνη D στην ομοιοστασία του 

ασβεστίου. Χαμηλά επίπεδα προκαλούν σκελετικά προβλήματα στα παιδιά (ραχίτιδα) και 

στους ενήλικες (οστεοπόρωση, οστεομαλακία).  

Τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα καθορίζονται από την εξωγενή πρόσληψή της από τις 

τροφές ή την ενδογενή παραγωγή της στο δέρμα μετά από έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία και ενεργοποίησή της στο ήπαρ και στο νεφρό. Ως εκ τούτου η γεωγραφική 

θέση μιας περιοχής σαν παράγοντας που καθορίζει την ηλιοφάνεια, είναι σημαντική στη 

μελέτη της βιταμίνης D. 

Λιγότερο γνωστή είναι η σημασία της βιταμίνης D στη λειτουργία του μυϊκού συστήματος 

και η σχέση της υποβιταμίνωσης D, με τις πτώσεις, οι οποίες προκαλούν κατάγματα 

«χαμηλής ενέργειας» - οστεοπορωτικά- στους ηλικιωμένους. 

Tα κατάγματα ισχίου των ηλικιωμένων αποτελούν ένα πρόβλημα με μεγάλο ιατρο- 

κοινωνικό κόστος. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων με 

κάταγμα ισχίου έχει χαμηλά επίπεδα ορού βιταμίνης D, δεν έχουν όμως γίνει μελέτες που 

να διερευνούν τα επίπεδα της βιταμίνης D σε σχέση με τον τύπο του κατάγματος ισχίου, 

δηλαδή διατροχαντήριο ή αυχενικό. 

Ως προς την επιδημιολογία των καταγμάτων ισχίου έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης υπερτερούν σε αριθμό τα αυχενικά έναντι των διατροχαντηρίων 

καταγμάτων ισχίου των ηλικιωμένων ενώ στη Νότια Ευρώπη ισχύει το αντίθετο, 

υπερτερούν δηλαδή τα διατροχαντήρια κατάγματα. 

 
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της σχέσης της βιταμίνης D με τη μυϊκή 

ισχύ, καθώς και με τα κατάγματα του ισχίου σε ηλικιωμένους κατοίκους της Κρήτης.  

  



 16

 
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καθορίσαμε τρεις επί μέρους σκοπούς: 
 

Α) την διερεύνηση των επιπέδων της 25(OH)D στον ορό του αίματος περιπατητικών 

ατόμων, μονίμων κατοίκων της Κρήτης, ανδρών και γυναικών, ηλικίας 65 ετών και άνω, 

ώστε να ελεγχθεί εάν σε μια περιοχή με μεγάλη ηλιοφάνεια, λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, όπως είναι η Κρήτη (Β 35° – Α 25°), υπάρχει υποβιταμίνωση D, καθώς και οι 

ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 
Β) τη διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων της 25(OH)D του ορού με τη μυϊκή ισχύ του 

τετρακεφάλου μηριαίου μυός  στον ίδιο πληθυσμό ηλικιωμένων περιπατητικών Κρητών.   

 
Γ) τη διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων της 25(OH)D του ορού με τα κατάγματα ισχίου 

των ηλικιωμένων και ειδικότερα με τον τύπο του κατάγματος στην ίδια περιοχή και την 

ίδια εποχή. 
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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Η ιστορία της βιταμίνης D είναι παράλληλη με την ιστορία της ραχίτιδας. 

Ραχιτικές παραμορφώσεις έχουν διαπιστωθεί σε σκελετούς ανθρώπων Νεάντερταλ (50.000 

έτη π.Χ.) (Solecki RS, 1971). 

Οι πρώτες αναφορές για τη ραχίτιδα έγιναν τον 2 μ.Χ. αιώνα από τον Σορανό τον Εφέσιο 

(98-138 μ.Χ.) και τον Γαληνό (130-200 μ.Χ.), οι οποίοι περιέγραψαν τις οστικές 

παραμορφώσεις που χαρακτηρίζουν την πάθηση. 

 

Η πρώτη επιστημονική περιγραφή όμως της ραχίτιδας έγινε πολύ αργότερα, στα μέσα του 

17ου αι. στην Αγγλία, όπου τότε ενδημούσε η νόσος και συγκεκριμένα στις νοτιοδυτικές 

περιοχές της, Dorset και Somerset (Rajakumar K, 2003). H νόσος περιγράφηκε 

λεπτομερώς από τον Daniel Whistler το 1645 και από τον Francis Glisson το 1650.  

 

Το 1650, ο Francis Glisson (1597-1677), διακεκριμένος γιατρός εκείνης της εποχής και 

καθηγητής στο Cambridge, δημοσίευσε μία πραγματεία με τίτλο “ De Rachitidae ”, ένα 

έργο που παραμένει μεταξύ των κλασσικών ιατρικών κειμένων (Ruhrah JA, 1921, 

Rajakumar K, 2003). Σε αντίθεση με την εργασία του Whistler, η εργασία του Glisson 

βασίστηκε σε λεπτομερείς παρατηρήσεις νεκροτομικές, όσο και κλινικές, πολλών 

περιπτώσεων ραχίτιδας. Έδωσε έμφαση στη σημασία της παθολογικής ανατομίας για τη 

μελέτη της νόσου και πριν περιγράψει τα κλινικά συμπτώματα και την έκβασή της, 

περιέγραψε τα νεκροτομικά ευρήματά του. Ήταν ο πρώτος που είχε την άποψη ότι το 

νηπιακό σκορβούτο ήταν διαφορετική οντότητα, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί να συνυπάρχει με τη ραχίτιδα, ενώ εκείνη την εποχή οι δύο αυτές ασθένειες 

θεωρούνταν ως μία ενιαία πάθηση. Η άποψη αυτή του Glisson, επιβεβαιώθηκε πολύ 

αργότερα, το 1883 από τον Thomas Barlow ( Dunn PM, 2005). 
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Όμως ο Glisson ήταν πεπεισμένος ότι η ραχίτιδα δεν ήταν ούτε μεταδοτική ούτε 

κληρονομική πάθηση ( Rajakumar K, 2003).  

  

Ασχολήθηκε, επίσης πολύ, και με τον προσδιορισμό της ηλικίας εμφάνισης της νόσου. 

Παρατήρησε ότι « η νόσος πάρα πολύ σπάνια προσβάλλει τα βρέφη αμέσως μετά τη 

γέννησή τους, ή πριν φθάσουν στην ηλικία των 6-9 μηνών και ότι έπειτα από αυτή την 

ηλικία αρχίζει και εξελίσσεται βαθμιαία μέχρι τους 18 μήνες…..» (Dunn PM, 1998). 

 

Από την εποχή του Glisson πέρασαν 200 περίπου χρόνια μέχρι να σημειωθεί κάποια 

περαιτέρω πρόοδος στη θεραπεία αλλά και στο θέμα της αιτιολογίας της ραχίτιδας (Ruhrah 

JA, 1921). Σχετικά με τη θεραπεία της ραχίτιδας, το ήδη χρησιμοποιούμενο από το 1789 

για άλλες παθήσεις, μουρουνέλαιο (Fourman P et al, 1968), προτάθηκε από τον Armand 

Trousseau το 1861, (Dunn PM, 1999) σαν αποτελεσματικό αντιραχιτικό μέσο. Ο ίδιος 

επισήμανε επίσης ότι η ραχίτιδα οφείλεται σε ελλιπή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και 

σε λανθασμένη διατροφή. 

 

Το πρώτο πείραμα στην πορεία της ανακάλυψης της σχέσης  «αγνώστων συστατικών της 

διατροφής» με τη ραχίτιδα έγινε από τον N. Lunin το 1881. Διαπίστωσε ότι νεαρά ποντίκια 

διατρεφόμενα με συνθετικό μίγμα «καθαρών συστατικών γάλακτος» (πρωτεϊνες, λιπαρά, 

υδατάνθρακες και άλατα), δεν αναπτύσσονταν και ως εκ τούτου από το συνθετικό γάλα 

έλειπαν «άγνωστες ουσίες» χωρίς τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί η ζωή 

(Rosenfeld L, 1997). Στην εργασία αυτή δόθηκε πολύ λίγη προσοχή και σύντομα 

ξεχάστηκε. 

Επόμενοι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της ραχίτιδας ήταν το 1889, όταν ο Bland-

Sutton αφού παρατήρησε την ύπαρξη ραχίτιδας σε ζώα που τρέφονταν με συγκεκριμένη 
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διατροφή, έθεσε την υπόθεση ότι η νόσος οφείλεται σε έλλειψη λιπαρών στοιχείων από 

την διατροφή (Rajakumar K, 2003).  Επίσης η εργασία του T. Palm το 1890 (Fourman P et 

al, 1968), ο οποίος μελέτησε τη σχέση ραχίτιδας και γεωγραφικής κατανομής ανά τον 

κόσμο και συμπέρανε ότι η νόσος εμφανίζεται συχνά σε πόλεις όπου δεν υπάρχει αρκετή 

ηλιακή ακτινοβολία. Για πρόληψη και θεραπεία πρότεινε έκθεση στο ηλιακό φως (Dunn 

PM, 2005).  Σημαντική πρόοδο ακόμα στις γνώσεις για τη ραχίτιδα, προσέφεραν οι 

ιστολογικές μελέτες των  Pommer (1885), Schmorl (1905) και  Looser (1908). 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι γνώσεις για τη ραχίτιδα επεκτάθηκαν σε μεγάλο βαθμό και 

σ’ αυτό συντέλεσαν οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις, οι πρόοδοι στις βιοχημικές και 

ακτινολογικές τεχνικές καθώς και το γεγονός ότι βεβαιώθηκε η αντιρραχιτική δράση του 

μουρουνέλαιου αλλά και της ηλιακής ακτινοβολίας (Rajakumar K, 2003, Hess AF et al, 

1922). 

 

Μία νέα προσέγγιση στο πρόβλημα της ραχίτιδας ξεκίνησε όταν λύθηκε το πρόβλημα του 

σκορβούτου και του beri-beri και ο F. G. Hopkins στο Cambridge το 1906 και το 1912 

καθώς και ο Casimir Funk στο Lister Institute το 1912 εισήγαγαν την έννοια των βιταμινών 

(Fourman P et al, 1968).  

 

Ο C. Eijkman, Ολλανδός γιατρός, φυσιολόγος, ( βρ. Nobel 1929) είχε ανακαλύψει το 1897, 

ότι το beri-beri οφείλεται στην έλλειψη μίας ουσίας που περιέχεται στο φλοιό του ρυζιού 

(Rosenfeld L, 1997, Mc Collum 1967).  

 

Το 1912, ο F. G. Hopkins (βρ. Nobel 1929), ο οποίος το 1906 είχε ανακαλύψει την 

τρυπτοφάνη (Mc Collum 1967), δημοσίευσε την εργασία του “Feeding Experiments 
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Illustrating the Importance of Accessory Factors In Normal Dietaries” («Πειραματικές 

έρευνες που δείχνουν τη σπουδαιότητα συμπληρωματικών παραγόντων στη φυσιολογική 

δίαιτα»), όπου σε πειράματα με αρουραίους, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνητών από την άλλη όχθη του Ατλαντικού (L.B. Mendel και T.B. Osborn) που 

έδειχναν ότι τα ζώα δεν αναπτύσσονταν όταν τρεφόντουσαν με «συνθετικές» τροφές 

αποτελούμενες από μίγματα καθαρών πρωτεινών, λιπών, υδατανθράκων και αλάτων 

(Hopkings FG, 1912). Στην εργασία αυτή, ο F. G. Hopkins κατέληγε στο συμπέρασμα ότι 

στο γάλα υπάρχουν «συμπληρωματικοί διατροφικοί παράγοντες» που απαιτούνται μόνο σε 

ίχνη αλλά είναι απαραίτητοι για την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση του 

οργανισμού (Rosenfeld L, 1997). 

 

Σύμφωνα με τον C. Funk η ουσία που είχε ανακαλύψει ο C. Eijkman, ήταν σίγουρα 

οργανική και επρόκειτο για μία από αυτές που έστω και σε πολύ μικρή ποσότητα 

προλαμβάνουν ή θεραπεύουν ασθένειες όπως το σκορβούτο, το beri-beri, τη ραχίτιδα και 

τη πελλάγρα. Το 1911 ο C. Funk απομόνωσε από το φλοιό του ρυζιού μία ουσία που 

μπορούσε να θεραπεύσει την πολυνευρίτιδα στα περιστέρια (αντίστοιχη νόσος με το beri-

beri στον άνθρωπο). Στις αναλύσεις του βρέθηκε ότι η ουσία περιείχε άζωτο σε βασική 

μορφή και πιθανόν να ήταν αμίνη και επειδή φαινόταν ζωτικής σημασίας για την ζωή την 

ονόμασε Vitamine (= αμίνη της ζωής). Το 1916 οι McCollum και Kennedy πρότειναν για 

τις “Vitamines” του Funk, τις προσωρινές ονομασίες «λιποδιαλυτός παράγων Α» και 

«υδατοδιαλυτός παράγων Β» (McCollum EV, 1917). 

 

 Παρ’ όλο που οι ουσίες που ο C. Funk ονόμασε Vitamines, δεν ήταν αμίνες, ο όρος 

καθιερώθηκε για μια σειρά ουσιών που υπάρχουν στις τροφές ανεξάρτητα από τη χημική 

τους σύσταση, με μόνη διαφορά ότι έπειτα από πρόταση του J. C. Drummond το 1920, 
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έφυγε το τελικό –e από τη λατινική ονομασία και παρέμειναν Vitamins ώστε να είναι 

συμβατή η λέξη με τους κανόνες της ονοματολογίας, σύμφωνα με τους οποίους μία 

ουδέτερη ουσία της οποίας η σύσταση δεν έχει προσδιοριστεί μπορεί να τελειώνει στην 

κατάληξη –in (Rosenfeld L, 1997). 

 

 Το 1913 οι L.B. Mendel και T.B. Osborn ανακάλυψαν σε πειράματα με αρουραίους, έναν 

«λιπο-διαλυτό» συμπληρωματικό παράγοντα που διέφερε από τον «υδατο-διαλυτό» 

παράγοντα που είχε προκύψει από τις μελέτες για το beri-beri.  

 

Συγχρόνως έγινε μία ανεξάρτητη παρόμοια μελέτη από τους Elmer Verner McCollum και 

Marguerite Davis στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin. Η εργασία των  McCollum και  Davis 

παρελήφθη για δημοσίευση 3 εβδομάδες πριν από την εργασία των  Mendel και  Osborn 

και δημοσιεύτηκαν και οι δύο στο ίδιο τεύχος του περιοδικού (J Biol Chem 1913;15). H 

ανακάλυψη της πρώτης συμπληρωματικής διατροφικής ουσίας που αναγνωρίζεται σαν 

βιταμίνη, αποδόθηκε στους McCollum και Davis και την ονόμασαν «λιπο-διαλυτό 

παράγοντα Α» (Simoni RD et al, 2002, Rosenfeld L, 1997). 

 

Το 1917 οι A.F. Hess και L. J. Unger έδειξαν ότι το μουρουνέλαιο προλαμβάνει την 

ραχίτιδα (Rajakumar K, 2005, Fourman 1968), ενώ το 1921 οι ίδιοι ερευνητές μαζί με τον 

A.M. Pappenheimer σε πειράματα με αρουραίους απέδειξαν ότι ένα «ραχιτικό 

διαιτολόγιο» δεν οδηγεί σε ραχίτιδα τα ζώα εκείνα που εκτίθενται στο φως του ηλίου για 

15-30 λεπτά 5 φορές την εβδομάδα (Hess AF et al, 1922). 

Το 1918 ο Sir Edward Mellanby, πέτυχε για πρώτη φορά να προκαλέσει πειραματική 

ραχίτιδα με πειράματα σε κουτάβια ηλικίας 5-8 εβδομάδων και κατόπιν να τη θεραπεύσει 

με μουρουνέλαιο και μερικές φορές με βούτυρο. Αντίθετα δεν παρατήρησε καμία 
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βελτίωση στην εξέλιξη της ραχίτιδας όταν πρόσθεσε στο διαιτολόγιό τους ζύμη (anti-

neuritic vitamin)  ή χυμό πορτοκαλιού (anti-scorbutic vitamin). H επιτυχία με το βούτυρο 

τον οδήγησε αρχικά στη λανθασμένη υπόθεση ότι η άγνωστη ουσία που μπορούσε να 

θεραπεύσει τη ραχίτιδα ήταν η λιποδιαλυτή βιταμίνη Α που στο μεταξύ είχε ανακαλυφθεί 

στο βούτυρο (Fourman P, 1968). Οι εργασίες του Mellanby κατέστησαν εμφανή το ρόλο 

της δίαιτας στην αιτιολογία της ραχίτιδας. Η ακριβής σύσταση του αντιραχιτικού 

παράγοντα στη δίαιτα ήταν το επόμενο πρόβλημα που αναζητούσε την λύση του. Η 

επόμενη προσπάθεια έγινε από τον Elmer McCollum. 

 

Ο McCollum γνώριζε την ανακάλυψη του Hopkins, ότι η οξείδωση καταστρέφει τον 

«λιποδιαλυτό παράγοντα Α» (Rajakumar K, 2003), και επέλεξε το σωστό πείραμα. 

Ερεύνησε σε αρουραίους την αντιξηροφθαλμική και την αντιραχιτική δράση του 

μουρουνέλαιου και του βουτύρου στα οποία είχε προηγουμένως επιδράσει με θερμό αέρα, 

ώστε να οξειδωθούν. Διαπίστωσε πως παρά την οξείδωση, το μουρουνέλαιο διατηρούσε 

την αντιραχιτική του δράση, ενώ έχανε την αντιξηροφθαλμική δράση  (McCollum EV et 

al, 1922), κάτι που καθιστούσε σαφές ότι ο αντιραχιτικός παράγοντας ήταν διαφορετικός 

από τον «λιποδιαλυτό παράγοντα Α» και είχε την ειδική ιδιότητα να ρυθμίζει τον 

μεταβολισμό των οστών (Simoni RD et al, 2002, McCollum EV, 1967). Έτσι, το 1921, ο 

McCollum και οι συνεργάτες του, απέδειξαν τόσο την ύπαρξη όσο και την θεραπευτική 

αξία της αντιραχιτικής ουσίας. Επειδή κατά σειρά ανακάλυψης η αντιραχιτική ουσία ήταν 

η τέταρτη, ονομάστηκε Vitamin D (Dunn PM, 2005, Wolf G, 2004). Οι ίδιοι ερευνητές 

βρήκαν επίσης ότι αν σαπωνοποιηθεί το μουρουνέλαιο, η βιταμίνη θα παραμείνει στο μη 

σαπωνοποιημένο κλάσμα και ως εκ τούτου είναι στερόλη (Rosenfeld L, 1997). 

Εν τω μεταξύ, είχε επιβεβαιωθεί η αξία της ηλιακής ακτινοβολίας από  τον Hulchschinsky 

(1919), ο οποίος θεράπευε τη ραχίτιδα μικρών παιδιών χρησιμοποιώντας υπεριώδη 
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ακτινοβολία λάμπας ατμών υδραργύρου. Η D H Chick στη Βιέννη μεταξύ 1919 και 1922, 

απέδειξε την αξία του μουρουνέλαιου και της ηλιακής ακτινοβολίας τόσο στην πρόληψη 

όσο και στη θεραπεία της ραχίτιδας σε  παιδιά πολύ μικρής ηλικίας (Rajakumar K, 2003, 

Chick DH, 1976, Carpenter KJ, 1999), ενώ το 1924 ο Hess απέδειξε ‘οτι η υπεριώδης 

ακτινοβολία προσδίδει αντιρραχιτική δράση στο λινέλαιο (Wolf G, 2004). 

 

Εκείνη την εποχή (1924) λοιπόν ήταν πια γνωστό ότι ορισμένα ζωϊκά λιπαρά όπως το 

βούτυρο και το μουρουνέλαιο είχαν αντιρραχιτική δράση χωρίς επίδραση με UV. Ποια 

ήταν λοιπόν η ουσία στα φυτικά έλαια που για την ενεργοποίησή της απαιτείται η 

επίδραση με UV;  

 

To 1927 οι Windaus (βραβείο Nobel 1928),  και Hess βρήκαν ότι  η αντιρραχιτική ουσία 

των φυτικών ελαίων ήταν η εργοστερόλη (Dunn PM, 2005, Wolf G, 2004). Προσδιόρισαν 

ότι η εργοστερόλη είναι η προβιταμίνη D και ότι με επίδραση UV ακτινοβολίας 

μετατρέπεται σε βιταμίνη D. Το  1931 το προϊόν της αντίδρασης -εργοστερόλη + UV 

ακτινοβολία- απομονώθηκε, κρυσταλλοποιήθηκε και ονομάστηκε βιταμίνη D2 ή 

καλσιφερόλη. Οι Windaus και Thiele προσδιόρισαν την ακριβή δομή της καλσιφερόλης το 

1936. 

Παρέμενε όμως το ερώτημα: αφού η εργοστερόλη δεν υπάρχει στους ζωϊκούς οργανισμούς 

πώς τα ζώα (και ο άνθρωπος) κατασκευάζουν την βιταμίνη D τους με τη βοήθεια της 

ηλιακής ακτινοβολίας;  

 

Πειράματα που είχαν δείξει ότι η χοληστερόλη μετά από επίδραση με UV αποκτά 

αντιραχιτική δράση (1925), είχαν οδηγήσει τον Hess στην τολμηρή για την εποχή υπόθεση 

ότι «φαινόταν πιθανόν πως η χοληστερόλη (που τώρα γνωρίζουμε πως είναι η 7-
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dehydrocholesterol) ενεργοποιείται φυσιολογικά στο δέρμα με την επίδραση UV 

ακτινοβολίας και γίνεται αντιραχιτική». Τότε (1926) ο Hess είχε ζητήσει τη βοήθεια του 

χημικού A. Windaus από το Goettingen, που ήταν γνωστός από τις εργασίες του στα 

στεροειδή και με τη συνεργασία μιας τρίτης ομάδας, αυτής του Rosenheim, απέδειξαν πως 

η χοληστερόλη περιέχει μία ουσία που μετατρέπεται στην αντιραχιτική βιταμίνη με 

φωτοχημικές αντιδράσεις. Αυτό ήταν το σημαντικό βήμα που οδήγησε στην ταυτοποίηση 

του προδρόμου της βιταμίνης D ή προβιταμίνης (Wolf G, 2004) 

 

Τελικά η απάντηση στο ερώτημα πώς κατασκευάζουν οι ζωϊκοί οργανισμοί την βιταμίνη  

D τους, δόθηκε το 1937. Ήδη από το 1935 ήταν γνωστή η 7-διυδροχοληστερόλη, που την 

είχε συνθέσει από χοληστερόλη ο Windaus και ο ίδιος το 1937 την απομόνωσε και την 

ταυτοποίησε από δέρμα χοίρου. Η ουσία βρισκόταν επίσης σε δέρμα αρουραίου, σε 

ανθρώπινο, καθώς και σε ουσίες ζωϊκής προέλευσης όπως γάλα και ήπαρ. Η 7-

διυδροχοληστερόλη, με επίδραση ακτινοβολίας μετατρεπόταν σε αντιραχιτική ουσία. Το 

προϊόν της αντίδρασης -7-διυδροχοληστερόλη + UV ακτινοβολία- ονομάστηκε βιταμίνη 

D3 ή χοληκαλσιφερόλη. Η δομή της βρέθηκε από τον Windaus που ερεύνησε και τις 

σύνθετες φωτοχημικές αντιδράσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή της. 

 

Όλα τα βήματα των φωτοχημικών και θερμικών αντιδράσεων από την εργοστερόλη στην 

καλσιφερόλη αποσαφηνίστηκαν το 1955 από τους Velluz et al. 

Aντίστοιχα όλα τα βήματα της φωτοχημικής αντίδρασης για την παραγωγή της 1, 25, 

διυδροξύ χοληκαλσιφερόλης στο δέρμα παρουσιάστηκαν πολύ αναλυτικά το 1971 από 

τους Holick et al. (Wolf G, 2004). 

Το CDNA για τον πυρηνικό υποδοχέα της 1α,25(ΟΗ)2D3, καθώς επίσης ο οιστρογονικός 

(ER), προγεστερονικός (PR) , ανδογονικός, γλυκοκορτικοειδικός (GR) και οι 
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μεταλλοκορτικοειδικοί υποδοχείς και οι υποδοχείς του ρετινοϊκού οξέος κλωνοποιήθηκαν 

όλοι κατά τη δεκαετία του ‘80 (Petkovich et al 1987). 
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2. ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 

 
Η βιταμίνη D ανήκει σε μια οικογένεια ενώσεων που σχετίζονται δομικά και διαθέτουν 

αντιρραχιτική δράση.  

Τα μέλη της οικογένειας D προκύπτουν από το σύστημα δακτυλίων του 

κυκλοπεντανοπερυδροφαινανθρενίου (cyclopentanoperhyrdophenanthrene), που 

συναντάται σε άλλα στεροειδή όπως η χοληστερόλη και σε στεροειδείς ορμόνες 

(τεστοστερόνη, προγεστερόνη, κορτιζόλη).  

Οι δομές των στεροειδών μορίων βασίζονται στο τετρακυκλικό σύστημα δακτυλίων οι 

οποίοι υποδηλώνονται ως Α, Β, Γ και Δ, αρχίζοντας από αριστερά (Σχ. 1α). 

 

Στο δέρμα το παράγωγο της χοληστερόλης, 7- dehydrocholesterol, (Σχ. 1β) μετατρέπεται 

σε βιταμίνη D, σε δύο φάσεις, πρώτα στην προβιταμίνη D3 και κατόπιν στην βιταμίνη D3 

ή χοληκαλσιφερόλη, που λέγεται βιταμίνη D, (Σχ. 1γ). 

 

Σχήμα 1. 

 
 
                                                            
 
                                 
α.                                                  χοληστερόλη 
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 β.                                                7-dehydrocholesterol 
 
 
 
 

 

 
γ.                                                      χοληκαλσιφερόλη (D3) 
 
 

 

Όπως φαίνεται στους συντακτικούς τύπους, η βιταμίνη D σε σχέση με τη χοληστερόλη, 

έχει μόνο 3 κλειστούς δακτυλίους. Ο δακτύλιος Β έχει σπάσει στη θέση του δεσμού 

άνθρακα 9-10 και προκύπτει το συζυγές σύστημα τριών δακτυλίων που συναντάται σε 

όλες τις βιταμίνες D. Τα διάφορα μέλη της οικογένειας της βιταμίνης D διαφέρουν μεταξύ 

τους μόνον στη δομή των πλευρικών τους αλυσίδων. 

Το τρισδιάστατο μοντέλο της βιταμίνης D αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την D. 

Crowfoot-Hodgin (Nobel Χημείας 1964), με τη χρήση της σχετικά νέας τότε τεχνικής της 

κρυσταλλογραφίας με ακτίνες-Χ. Επειδή η βιταμίνη D είναι σεκοστεροειδές, ο δακτύλιος 

Α δεν είναι χημικά συνδεδεμένος με σταθερούς δεσμούς με τον Β. Ως εκ τούτου, ο 
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δακτύλιος Α συναντάται σε δύο διαμορφώσεις ανάκλιντρου (chair conformer A και chair 

conformer Β). (Σχ. 2).  

 
 

 
 
Σχήμα 2. Οι διαμορφώσεις ανάκλιντρου Α και Β, του Α δακτυλίου 
 
 
 
Η μετατροπή από τη μια μορφή στην άλλη λαμβάνει χώρα γρήγορα και αυτή η 

κινητικότητα στον Α δακτύλιο δεν παρατηρείται σε άλλες στεροειδείς ορμόνες εκτός από 

τα μόρια της οικογένειας της βιταμίνης D και είναι άμεση συνέπεια του σπασίματος του 

δεσμού των C 9-10 του B δακτυλίου, έτσι ώστε να ελευθερώνεται ο Α δακτύλιος. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σεκοστεροειδούς είναι η ύπαρξη του απλού δεσμού στη 

θέση 6-7 του σπασμένου Β δακτυλίου, κάτι που επιτρέπει την πλήρη περιστροφή 360º, 

δίνοντας διαμορφώσεις 6-s-cis και 6-s-trans (Σχ. 3). (McMurry) 

 

 
Σχήμα 3. Οι διαμορφώσεις 6-s-cis και 6-s-trans της βιταμίνης D3 
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Η ονοματολογία της βιταμίνης D βασίζεται στους κανόνες της IUPAC. Επειδή προκύπτει 

από στεροειδές, η αρίθμηση γίνεται με βάση τη μητρική στεροειδή ένωση, τη 

χοληστερόλη. Ο χαρακτηρισμός –seco- της βιταμίνης D, οφείλεται στη διάνοιξη του Β- 

δακτυλίου. 

Τα ασύμμετρα κέντρα, χαρακτηρίζονται σαν R ή S σύμφωνα με τους κανόνες 

προτεραιότητας του Cahn. Η απεικόνιση των διπλών δεσμών χαρακτηρίζεται Ε για μορφές 

trans και Ζ για μορφές cis.  

H επίσημη ονομασία της βιταμίνης D3 είναι 9,10-seco(5Z,7E)-5,7,10(19)-cholestatriene-

3β-ol ενώ της βιταμίνης D2 είναι 9,10-seco(5Z,7E)-5,7,10(19),21-ergostatetraene-3β-ol. 

Ως προς τις χημικές ιδιότητες, η βιταμίνη D3 έχει σημείο τήξης τους 84º C, μέγιστη UV 

απορρόφηση στα 264-265 nm και ΜΒ 384.65. Είναι αδιάλυτη στο Η2Ο και διαλυτή στο 

βενζόλιο, το χλωροφόρμιο, την αιθανόλη και την ακετόνη. Δεν είναι σταθερή με παρουσία 

φωτός, ενώ οξειδώνεται με έκθεση τον αέρα στους 24º C για 72 ώρες. 

Η βιταμίνη D2 έχει σημείο τήξης τους 121º C, μέγιστη UV απορρόφηση στα 265 nm και 

ίδια σταθερότητα και συμπεριφορά στους διαλύτες με τη βιταμίνη D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

3. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D  
 
 
 
3. 1. Βιοσύνθεση 
 
Οι πρόδρομες μορφές της βιταμίνης D που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ποσότητα είναι η 7- 

dehydrocholesterol  που δίνει τη D3 και η ergosterol που δίνει τη D2. (Σχ. 4).  

 

 
Σχήμα 4. Οι πρόδρομες μορφές των βιταμινών D3 και D2 
 
 
 
Και οι δύο αυτές μορφές της βιταμίνης D ακολουθούν την ίδια μεταβολική οδό μέχρι να 

φτάσουν στη βιολογικά ενεργή μορφή τους. 

Η D3  ή χοληκαλσιφερόλη (cholecalciferol) λαμβάνεται από την τροφή ή συντίθεται στο 

δέρμα από την 7-dehydrocholesterol. Τροφές που είναι πλούσιες σε έτοιμη 

χολικαλσιφερόλη είναι τα λιπαρά ψάρια και ο κρόκος του αυγού. Όμως το ποσό της 

έτοιμης χολικαλσιφερόλης που παίρνει ο άνθρωπος από την τροφή είναι μόνο το 10% των 

αναγκών του. Το υπόλοιπο 90% συντίθεται στο δέρμα με τη βοήθεια της υπεριώδους 

ακτινοβολίας. (Σχ. 5). O χρόνος ημιζωής της βιταμίνης D3 είναι περίπου 24 ώρες (Zerwekh 

JE, 2008). 
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Σχήμα 5.  
 
 
 
Η D3 δεν είναι η βιολογικά ενεργή μορφή της βιταμίνης D. Για να γίνει τελικά η βιολογικά 

ενεργή μορφή που είναι η 1,25(ΟΗ)2 D, (1,25- διυδροξυχολικαλσιφερόλη), η D3  

υδροξυλιώνεται πρώτα στο ήπαρ και έπειτα στους νεφρούς (Σχήμα 6). Η υδροξυλίωση στο 

ήπαρ γίνεται με τη βοήθεια του ενζύμου 25-υδροξυλάσης και παράγεται η 25(ΟΗ) D3 (25- 

υδροξυχολικαλσιφερόλη) ή καλσιδιόλη, ενώ στους νεφρούς η επόμενη υδροξυλίωση 

γίνεται με τη βοήθεια της 1α–υδροξυλάσης και παράγεται η 1α,25(ΟΗ) D3 (1α,25- 

διυδροξυχολικαλσιφερόλη) ή καλσιτριόλη. 
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Σχήμα 6 Η πορεία της μετατροπής από την 7-dehydrocholesterol στον ενεργό μεταβολίτη. 
 
 
 
 
 
Ίδια είναι και η μεταβολική πορεία της εργοστερόλης. Η εργοστερόλη είναι στεροειδές που 

απαντάται στα φυτά και σε μύκητες και έπειτα από φωτοχημική αντίδραση με την 

επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας, μετατρέπεται σε βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη). 

Όταν προσληφθεί από τον άνθρωπο, υδροξυλιώνεται κατά τον ίδιο τρόπο στο ήπαρ όπως 

και η D3 και μετατρέπεται σε 25(ΟΗ)D2  (25-υδροξυεργοκαλσιφερόλη) και κατόπιν 

υδροξυλιώνεται και πάλι στους νεφρούς και μετατρέπεται σε 1, 25(ΟΗ)2 

διυδροξυεργοκαλσιφερόλη. Η δραστικότητα των D2 και D3 ως προς την ικανότητα κάθε 

μιας από αυτές να αυξήσουν τη συγκέντρωση της 25(ΟΗ) D στον ανθρώπινο ορό 

μελετήθηκε ( Trang H et al, 1998 και Armas LA et al, 2004) και βρέθηκε πως η D2 διαθέτει  

το 1/3 της δραστικότητας της D3. (Σχ. 7). 
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Σχήμα 7. Δομικές και βιολογικές ομοιότητες και διαφορές ,μεταξύ της βιταμίνης D3 και 
της βιταμίνης D2 (από Norman AW,  2008) 
 
 
 
Ωστόσο, σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη με υγιείς ενήλικες, 

βρέθηκε πως 1000 IU βιταμίνης D2 ή D3 για 11 εβδομάδες είχαν την ίδια 

αποτελεσματικότητα στη διατήρηση των επιπέδων της 25(ΟΗ) D του ορού (Holick MF et 

al,  2008) 

 
 
 

3.1.1. Από τα πρόδρομα στη D3 

 

3.1.1.1 Δέρμα.  

 
Το δέρμα αποτελείται από έξω προς τα μέσα από την επιδερμίδα, το χόριο και τον 

 υποδόριο ιστό. Η επιδερμίδα, που είναι πιο λεπτή από το χόριο, αποτελείται από 5 

στιβάδες (strata) ενώ το χόριο αποτελείται από συνδετικό ιστό.  Οι στιβάδες της 

επιδερμίδας αρχίζοντας από έξω προς τα μέσα είναι οι: κεράτινη, διαυγής, κοκκιώδης, 

ακανθωτή και βασική. Στις δύο τελευταίες βρίσκονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της 

7- dehydrocholesterol και συνεπώς αυτές έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής D3. 
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Οι κυριότεροι τύποι κυττάρων της επιδερμίδας είναι τα κερατινοκύτταρα και τα 

μελανινοκύτταρα. Τα κερατινοκύτταρα συνθέτουν και εκκρίνουν την κερατίνη που 

προστατεύει και καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του δέρματος. Τα μελανινοκύτταρα 

παράγουν τη χρωστική μελανίνη, της οποίας η ποσότητα προσδιορίζει το χαρακτηριστικό 

χρώμα του δέρματος των διαφόρων φυλετικών ομάδων. Αρχικά βρίσκονται στην 

εσωτερική στιβάδα της επιδερμίδας, τη βασική στιβάδα. Εκεί συντίθεται η μελανίνη από 

την τυροσίνη με τη βοήθεια του ενζύμου τυροκινάση. 

Τα ώριμα κοκκία μελανίνης μεταναστεύουν μέσα στις κυτταροπλασματικές αποφυάδες 

των μελανονικυττάρων και μεταφέρονται από τη βασική στην ακανθωτή και στα υπόλοιπα 

παρακείμενα κύτταρα που μεταναστεύουν προς την εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας. 

Έτσι η μελανίνη συναντάται σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας και δίνει το 

χαρακτηριστικό χρώμα στο δέρμα.  

Για τη μετανάστευση ενός κυττάρου από τη βασική στη κεράτινη στιβάδα απαιτείται 

διάστημα 2 εβδομάδων ενώ απαιτούνται ακόμα 2 εβδομάδες μέχρι την τελική του 

απόπτωση. 

 

Οι μεταβλητές που καθορίζουν τη ποσότητα της βιταμίνης D3 που θα παραχθεί 

φωτοχημικά με την έκθεση του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία είναι 4: 

α)  η ποσότητα και ποιότητα της υπεριώδους (UVB) ακτινοβολίας, 

β)  η εποχή και το γεωγραφικό πλάτος, 

γ)  η συγκέντρωση της 7- dehydrocholesterol που υπάρχει στην ακανθωτή και την βασική 

στιβάδα του δέρματος, 

δ)  η περιεκτικότητα του δέρματος σε μελανίνη. 
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Όσον αφορά στην πρώτη μεταβλητή, σαν ποσότητα εννοείται η ένταση και σαν ποιότητα 

εννοείται το ενδεδειγμένο μήκος κύματος της UVB ακτινοβολίας που θα φθάσει στην 7- 

dehydrocholesterol στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, την ακανθωτή και τη βασική. 

Η 7- dehydrocholesterol απορροφά περισσότερο την UV ακτινοβολία σε μήκος κύματος  

270-300 nm. 

 

Σχετικά με τη δεύτερη ομάδα μεταβλητών δηλ, εποχή και γεωγραφικό πλάτος, έχουν γίνει 

πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει την άμεση σχέση τους με την φωτοχημική παραγωγή 

της βιταμίνης D3 (Stamp TCB and Round JM, 1974, Webb AR and Holick MF, 1988). Η 

μέγιστη παραγωγή βιταμίνης D3 γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ κατά τους 

χειμερινούς παράγεται λίγη ή και καθόλου, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος (Holick MF 

1995, Oliveri MB et al, 1994). 

Οι εποχικές διακυμάνσεις των επιπέδων της 25(ΟΗ) D στο αίμα, μελετήθηκαν και 

προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά το 1974 (Stamp TCB and Round JM, 1974, McLaughlin 

et al, 1974) επιβεβαιώνοντας πως το ηλιακό φως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τα 

επίπεδα της βιταμίνης D. 

 Η φωτοχημική παραγωγή βιταμίνης D3 κατόπιν έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη σε γεωγραφικά πλάτη κοντά στον ισημερινό ενώ μειώνεται 

σημαντικά σε υψηλότερα πλάτη.  

Έτσι σε γεωγραφικά πλάτη άνω των 50º με συνθήκες καθαρής ατμόσφαιρας, δεν γίνεται 

παραγωγή βιταμίνης D3  για μεγάλα διαστήματα ετησίως, κάτι που δημιουργεί σοβαρό 

διατροφικό πρόβλημα σχετικό με τη βιταμίνη D3 για τους κατοίκους της Φινλανδίας, του 

Καναδά ή της Αλάσκας. Στην Μ Βρετανία λόγω του γεωγραφικού πλάτους (μεταξύ 50ºΝ 

και 60ºΝ) έχει βρεθεί ότι η υπεριώδης ακτινοβολία του κατάλληλου μήκους κύματος 

υπάρχει σε επαρκή ένταση μόνο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου (Nutrition and Bone 
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Health, Stationary Office, London, 1998). Έτσι, αν δεν λαμβάνονται συμπληρώματα 

διατροφής, η αποθηκευμένη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες βιταμίνη D χρησιμεύει για τις 

ανάγκες του χειμώνα. Έχει βρεθεί πως για να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα η 

βιταμίνη D του ορού σε επίπεδα πάνω από 20nmol/L (8μg/L) θα πρέπει τα επίπεδα αυτά το 

καλοκαίρι να είναι πάνω από 40 nmol/L (16μg/L) (Lawson DE et al, 1979) 

Ωστόσο μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καθαρή και έχει μεγάλες συγκεντρώσεις αεροζόλ ή 

παχύ στρώμα όζοντος ή ακόμα και σύννεφα, μπορεί να εμποδίσει τη παραγωγή βιταμίνης 

D3 ακόμα και στον ισημερινό (Engelsen O et al, 2005).  

 

Σχετικά με τον τρίτο παράγοντα που επηρεάζει τη φωτοσύνθεση της βιταμίνης D στο 

δέρμα, τη συγκέντρωση της 7- dehydrocholesterol που υπάρχει στην ακανθωτή και την 

βασική στιβάδα του δέρματος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο άνθρωπος φυσιολογικά, 

διαθέτει επαρκή ποσότητα στις δύο αυτές στιβάδες (25-50 μg/cm2 δέρματος). 

 

Ο τέταρτος παράγοντας, η μελανίνη που υπάρχει στο δέρμα, απορροφά την υπεριώδη 

ακτινοβολία σε μήκη κύματος 290-320nm και συνεπώς δρα ανταγωνιστικά με την 

απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από την 7- dehydrocholesterol (Clemens TL et 

al, 1982, Norman AW, 1998). 

 H μελανίνη αποτελεί δηλαδή μια μορφή φίλτρου για την είσοδο της υπεριώδους 

ακτινοβολίας στις στιβάδες που βρίσκεται η 7- dehydrocholesterol. Συνεπώς το χρώμα του 

δέρματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη σύνθεση της βιταμίνης D3. 

Λόγω αυτής της ανταγωνιστικής δράσης, ο Loomis (Loomis WF, 1967) πρότεινε τη 

θεωρία πως η εξέλιξη της κατανομής των ανθρωπίνων φυλών σύμφωνα με το γεωγραφικό 

πλάτος οφείλεται στη ρύθμιση της παραγωγής της βιταμίνης D. Σύμφωνα με αυτήν το 
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χρώμα του δέρματος μειώθηκε καθώς μετανάστευαν οι πληθυσμοί προς τα υψηλότερα 

γεωγραφικά πλάτη ούτως ώστε να διευκολύνεται η σύνθεση της βιταμίνης D στο δέρμα. 

 
 
 

3.1.2 Από τη D3 στην 1, 25(ΟΗ) 2 D3 

 

3.1.2.1.Μεταφορά από το δέρμα προς το ήπαρ. H DBP 

 
Η βιταμίνη D3 απελευθερώνεται από τις κυτταρικές μεμβράνες των κυττάρων του 

δέρματος στη συστηματική κυκλοφορία δεσμευόμενη στην δεσμευτική πρωτείνη της 

βιταμίνης D, DBP (D-Binding Protein). 

Η DBP, γνωστή και σαν Gc σφαιρίνη (group-specific component of serum) είναι η 

κυριότερη πρωτείνη που μεταφέρει τη βιταμίνη D και τους μεταβολίτες της. Το 1975, 

βρέθηκε πως η Gc του ανθρώπου, δεσμεύει ραδιοσημασμένη βιταμίνη D3 καθώς και 

25(ΟΗ) D3, ταυτοποιώντας έτσι μία από τις βιολογικές της δράσεις (Daiger SP et al, 1975,  

Daiger SP, 1977).  

H πρωτείνη αυτή αρχικά συντίθεται στο ήπαρ με τη μορφή απλής γλυκοπρωτείνικής 

αλυσίδας, ΜΒ 52-59 kDa. Βρίσκεται στον ορό και παρουσιάζει μεγάλο πολυμορφισμό 

(Speeckaert et al,  2006). 

Ανήκει στην πρωτεϊνική πολυγονιδιακή οικογένεια των αλβουμινών που περιλαμβάνει την 

αλβουμίνη (HSA), την α-φετοπρωτείνη (AFP) και την αφαμίνη (AFM).  

Η DBP αποτελείται από 458 αμινοξέα, διαταγμένα σε 3 περιοχές (Braun A et al, 1993). 

Δύο δεσμευτικές περιοχές έχουν ταυτοποιηθεί μέσα στην αμινοξική ακολουθία της DBP: η 

πρώτη είναι η δεσμευτική της βιταμίνης D (στη θέση μεταξύ 35 και 49) και η δεύτερη είναι 

η δεσμευτική της ακτίνης (στη θέση μεταξύ 373 και 403) (White P and Cooke N, 2000). 

Σε υγιή άτομα, η συγκέντρωση της DBP στο πλάσμα κυμαίνεται μεταξύ 300-600μg/ml. H 

ηπατική σύνθεση της DBP εξαρτάται από τα οιστρογόνα και παρουσιάζει σημαντική 
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αύξηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη θεραπεία με οιστρογόνα. Η ημερήσια 

παραγωγή της DBP είναι της τάξης των 10mg/kg (Κawakami M et al, 1981). 

Η κυριότερη λειτουργία της DBP είναι η δέσμευση και μεταφορά της βιταμίνης D και των 

μεταβολιτών της. Κάθε σύμπλοκο [DBP-μεταβολίτης D] έχει διαφορετική σταθερά 

δέσμευσης (affinity constant, Ka). H 25(OH)D3 έχει μεγαλύτερη Ka  από την 1, 25(OH)2D3. 

Αντίθετα με άλλες πρωτείνες που μεταφέρουν ορμόνες στο πλάσμα του ανθρώπου, η DBP, 

παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση στο πλάσμα σε σχέση με την κύρια ουσία που δεσμεύει,  

την 25(OH)D3 και 20 φορές μεγαλύτερη από το σύνολο των μεταβολιτών της βιταμίνης D 

της κυκλοφορίας. Η DBP δεσμεύει το 88% της ολικής 25(OH)D3 του ορού και το 85% της 

1, 25(OH)2D3, ενώ μόλις το 5% των θέσεων δέσμευσης της  DBP καταλαμβάνονται από 

βιταμίνη D. Η περίσσεια της DBP σ ε σχέση με τη βιταμίνη D πιθανόν να παίζει σημαντικό 

ρόλο στην προστασία από την τοξικότητα από μεγάλες δοσολογίες βιταμίνης D. Πιθανόν 

να χρησιμεύει σαν ρυθμιστής στην αύξηση της συγκέντρωσης των ελεύθερων μεταβολιτών 

της βιταμίνης D ή σαν αποθήκη της βιταμίνης D της κυκλοφορίας (White P and Cooke N, 

2000, Cooke NE and Haddad JG, 1989). 

Εκτός από την κύρια λειτουργία της DBP, τη δέσμευση και μεταφορά των μεταβολιτών 

της  βιταμίνης D, η πρωτείνη αυτή επιτελεί και άλλες λειτουργίες, πχ. δεσμεύει με μεγάλη 

χημική συγγένεια την G-actin, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μακροφάγων και 

εμπλέκεται στη μεταφορά των λιπαρών οξέων. Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την 

έκφραση του πολυμορφισμού της DBP με την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα απέναντι 

σε ένα φάσμα ασθενειών (Speeckaert et al, 2006). 

Σε υγιείς γυναίκες βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων του ορού σε 

DBP και σε 25(OH)D3 (Bouillon R et al, 1981)  .  
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3.1.2.2. Στο ήπαρ. Παραγωγή της  25(ΟΗ) D 

 
Η βιταμίνη D που είναι προσδεδεμένη στην DBP κατευθύνεται δια μέσου του αίματος 

προς το ήπαρ.  

Παλιότερα επικρατούσε η άποψη ότι το ήπαρ είναι το σημείο αποθήκευσης της βιταμίνης 

D επειδή ήταν σημείο αποθήκευσης μιας άλλης λιποδιαλυτής βιταμίνης, της ρετινόλης. 

Ωστόσο, αποδείχθηκε πως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιταμίνη D την έχει το αίμα, σε 

σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο ιστό (Compston JE et al, 1979). Άλλοι ιστοί που 

αποτελούν σημαντικά σημεία αποθήκευσης της βιταμίνης D είναι ο λιπώδης και ο μυϊκός 

ιστός (Mawer EB et al, 1972). 

Στο ήπαρ προστίθεται μια υδροξυλομάδα στον C-25 και η χοληκαλσιφερόλη μετατρέπεται 

σε 25-υδροξυ-χοληκαλσιφερόλη (25(ΟΗ) D) ή καλσιδιόλη. Η 25(ΟΗ) D  αποτελεί την 

αποθηκευτική μορφή της βιταμίνης D και έχει χρόνο ημιζωής στο πλάσμα  2 έως 3 

εβδομάδες (Tissandie E et al, 2006). Η παραγωγή της 25(ΟΗ) D καταλύεται από το ένζυμο 

25-υδροξυλάση της βιταμίνης D3, που ανήκει στην υπεροικογένεια του κυτοχρώματος 

Ρ450 (CYP) (Sakaki T et al, 2005). Η ενεργότητα της 25-υδροξυλάσης της βιταμίνης D 

εντοπίζεται τόσο στα μιτοχόνδρια όσο και στα μικροσώματα του ήπατος (Saarem K et al, 

1984).  H μοριακή ανάλυση του γονιδίου του CYP2R1 στο χρωμόσωμα 11p15.2. ενός 

ασθενή με χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ) D και κλασσικά συμπτώματα υποβιταμίνωσης D, 

οδήγησε στην ταυτοποίηση μιας βιολογικά απαραίτητης 25- υδροξυλάσης D και εδραίωσε 

τη μοριακή βάση μιας νέας γενετικής ασθένειας του ανθρώπου, της εκλεκτικής 

υποβιταμίνωσης 25(ΟΗ) D (Cheng JB et al, 2004). 

 Άλλα μέλη της ομάδας CYP που βρίσκονται στο ηπατικό κύτταρο και συντελούν στην 

υδροξυλίωση της χοληκαλσιφερόλης σε 25(ΟΗ) D εκτός από το CYP2R1 είναι τα 

CYP27Α1, CYP3Α4 και CYP2J3. H ταυτοποίηση του CYP2R1 είναι σχετικά πρόσφατη 

και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ το CYP27Α1 είναι το 
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πρώτο ταυτοποιημένο ένζυμο που μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή τη πρώτη 

υδροξυλίωση στο ήπαρ (Σχήμα 8).  

 

 
Σχήμα 8 (Tissandie E, 2006) 
 
 
 
 
 

3.1.2.3. Στους νεφρούς. Παραγωγή του ενεργού μεταβολίτη 1, 25(ΟΗ) 2 D3 

 
 

Mετά την υδροξυλίωση στο ήπαρ, η 25(ΟΗ) D απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό 

σύστημα, όπου προσδένεται στην DBP και μέσω αυτής μεταφέρεται στους νεφρούς. Στους 

νεφρούς γίνεται μια δεύτερη υδροξυλίωση στη θέση του C-1 και σχηματίζεται η 1α,25-

υδροξυβιταμίνη D3 (1α,25(ΟΗ) 2 D3) ή καλσιτριόλη. Η μορφή αυτή αποτελεί τον πιο 

ενεργό μεταβολίτη της βιταμίνης D και λειτουργεί σαν στεροειδική ορμόνη. Ωστόσο, 

επειδή η βιταμίνη D αρχικά είχε αναγνωριστεί σαν απαραίτητο διατροφικό στοιχείο, 

ιστορικά κατατάχθηκε στις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζεται 

σαν βιταμίνη, για λόγους δημόσιας υγείας (Heaney RP, 2005), μολονότι σήμερα είναι 

γνωστό πως υπάρχει ενδοκρινικό σύστημα που παράγει τη στεροειδική ορμόνη 1α,25-

υδροξυβιταμίνη D3 (Bouillon et al, 1995, Norman AW, 2008) . 
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Η σύνθεση της 1α, 25-υδροξυβιταμίνης D3 στους νεφρούς πραγματοποιείται με την 

επίδραση ενός άλλου ενζύμου, της 1α,-υδροξυλάσης, που ανήκει στην ίδια υπεροικογένεια 

του κυτοχρώματος Ρ450 (CYP) όπως και η 25-υδροξυλάση. Το  CYP είναι το 

μιτοχονδριακό CYP27Β1 (Σχήμα 8) και η 1,25(ΟΗ)2D3 που προκύπτει από αυτή την 

υδροξυλίωση στο νεφρό έχει χρόνο ημιζωής περίπου 4 ώρες (Zerwekh JE, 2008). 

Μετά τη σύνθεσή της, η βιολογικά ενεργή πλέον βιταμίνη D3, διοχετεύεται στον οργανισμό  
 
και δρα στα όργανα στόχους, δηλαδή στο έντερο, το οστό, τους νεφρούς και τους  
 
 παραθυρεοειδείς αδένες. 
 
Εκτός από αυτόν που αποτελεί και τον κύριο τρόπο παραγωγής της 1,25(ΟΗ) D3, έχει 

αποδειχθεί ότι υπάρχουν και άλλα σημεία που εκφράζουν το  CYP27Β1, στα οποία και 

γίνεται εξωνεφρική παραγωγή 1,25(ΟΗ) D3 (Πίν.1). Από τα σημεία αυτά η ορμόνη δρα 

στα γειτονικά κύτταρα με παρακρινή τρόπο (Zempleni J et al, 2008). Ωστόσο αυτή η 

εξωνεφρική παραγωγή δεν συνεισφέρει συνήθως στο σχηματισμό της 1,25(ΟΗ)2D3 που 

κυκλοφορεί στο πλάσμα (Tissandie E, 2006). 

 

 
Παχύ έντερο                 Παγκρεατικά νησίδια 
Δενδριτικά κύτταρα Παραθυρεοειδείς αδένες 
Ενδοθηλιακά κύτταρα Πλακούντας 
Ανθρώπινος εγκέφαλος Προστάτης 
Μαστός θηλαστικών Δέρμα, κερατινοκύτταρα 
 
Πίνακας 1. Περιοχές εξωνεφρικής παραγωγής της 1α, 25-διυδροξυβιταμίνης D3 στον 
άνθρωπο (Norman A, 2008). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
3.2.  Ο μεταβολίτης 24, 25(ΟΗ) 2 D3 
 
 
Ένας άλλος διυδροξυλιωμένος μεταβολίτης της D3 που παράγεται στους νεφρούς είναι η 

24, 25(ΟΗ)2D3. Η σύνθεσή του πραγματοποιείται με την επίδραση του ενζύμου 24- 
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υδροξυλάσης ( της ίδιας υπεροικογένειας με τις προηγούμενες) στην 25(ΟΗ D) 3. Η 24- 

υδροξυλάση μπορεί να υδροξυλιώσει στη θέση του C-24 τόσο την 25(ΟΗ D) 3 όσο και την 

1, 25(ΟΗ) 2 D3,  αλλά έχει δειχθεί ότι in vivo προτιμά σαν υπόστρωμα την 1, 25(ΟΗ) 2 D3 

(Shinki T et al, 1992).  Η ενεργότητα της νεφρικής 24- υδροξυλάσης είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με τα επίπεδα της 1α, 25(ΟΗ)2 D3 του πλάσματος. 

Eκτός από αυτούς τους 3 μεταβολίτες της βιταμίνης D3 έχουν ταυτοποιηθεί χημικά μέχρι 

τώρα άλλοι 37 οι περισσότεροι από τους οποίους αποτελούν ενδιάμεσα στάδια στην οδό 

καταβολισμού της 25(ΟΗ D) 3 (Zempleni J et al, 2008).. 

 
 
 
3.3. Ρύθμιση του ενδοκρινούς συστήματος της 1, 25(ΟΗ) 2 D3 

 

Η παραγωγή της ορμόνης 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 

οργανισμού σε ασβέστιο. Η ρύθμιση του ενδοκρινικού συστήματος της Βιταμίνης D 

επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου της ενεργότητας της 1α  -υδροξυλάσης του νεφρού. Η 

παραγωγή της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 εξαρτάται από τη συγκέντρωση της ίδιας της 1α, 25(ΟΗ) 2 

D3, της ΡΤΗ καθώς και του ασβεστίου και του φωσφόρου του ορού 

Όταν τα επίπεδα της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 της κυκλοφορίας είναι χαμηλά, η παραγωγή της 1α, 

25(ΟΗ) 2 D3 στο νεφρό αυξάνεται ενώ η παραγωγή στο νεφρό μειώνεται όταν τα επίπεδα 

της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 της κυκλοφορίας είναι υψηλά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίδραση της 

1α, 25(ΟΗ) 2 D3 στην ενζυμική ενεργότητα της 1α  -υδροξυλάσης,  συμβαίνει τουλάχιστον 

εν μέρει σε επίπεδο μεταγραφής (Norman AW et al, 1964). 

Όταν τα επίπεδα του ασβεστίου στο πλάσμα είναι χαμηλά, αυξάνεται η έκκριση της 

παραθορμόνης και αυτή διεγείρει στο νεφρό την δραστικότητα της 1α  -υδροξυλάσης. Η 

1α, 25(ΟΗ) 2 D3 λειτουργεί με αντισταθμιστικό τρόπο ρυθμίζοντας και μειώνοντας την 

έκκριση της ΡΤΗ. Τα οιστρογόνα αυξάνουν επίσης την έκφραση και την ενεργότητα  της 

νεφρικής 1α  -υδροξυλάσης (Pike et al, 1978, Gallagher et al, 1980, Aarscog et al, 1983). 
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3.4. Βιοχημικός τρόπος δράσης 
 
 
Η κύρια κλασσική φυσιολογική δράση της βιταμίνης D είναι η αύξηση της ενεργητικής 

απορρόφησης των Ca2+ από το λεπτό έντερο και η αύξηση της μετάλλωσης του οστού 

(bone mineralization). Αυτά επιτυγχάνονται με τη βοήθεια δύο κύριων μεταγωγικών οδών, 

της γενωμικής και της ταχείας μη- γενωμικής. H πρώτη γίνεται μέσω πυρηνικού υποδοχέα 

βιταμίνης D (nVDR), χρειάζεται από λίγες ώρες έως ημέρες για να εκδηλωθεί πλήρως και 

μπορεί να παρεμποδιστεί από αναστολείς μεταγραφής ή μετάφρασης, ενώ η δεύτερη 

γίνεται μέσω της κυτταρικής μεμβράνης (mVDR), είναι ταχεία και μπορεί να εκδηλωθεί σε 

10 έως 60 λεπτά. 

 

3.4.1.  Γενωμική οδός 

O υποδοχέας της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3,  VDR, είναι μια DNA δεσμευόμενη πρωτείνη, ΜΒ 

περίπου 50.000 Da και ανήκει σε μια υπεροικογένεια ομολόγων πυρηνικών υποδοχέων που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποδοχείς αλδοστερόνης, ανδρογόνων, της ενεργού μορφής 

των θυρεοειδικών ορμονών και της βιταμίνης Α (RAR, RXR). 

O VDR αποτελείται από 427 αμινοξέα και η αλληλουχία χωρίζεται σε περιοχές.που 

παρουσιάζουν παρόμοια οργάνωση σε όλα τα μέλη της υπεροικογένειας.  

Η χαρακτηριστική περιοχή της υπεροικογένειας είναι η DNA δεσμευόμενη περιοχή, η 

οποία περιέχει δύο zinc fingers (Σχήμα 9). Η περιοχή ligand binding δεσμεύει την 1α, 

25(ΟΗ) 2 D3 και ενεργοποιεί τη μεταγραφή. Η αμινοτελική περιοχή του VDR είναι σχετικά 

μικρή. Η περιοχή κοντά στο δεύτερο zinc finger μαζί με το ligand binding προκαλούν 

ετεροδιμερισμό με τον υποδοχέα του ρετινοϊκού Χ, RXR και η περιοχή AF2 (Activation 

Function 2 domain) δεσμεύεται με τους συν-ενεργοποιητές. 
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Σχήμα 9   Σχηματική απεικόνιση των περιοχών του υποδοχέα 
 
 
 
Η δέσμευση του VDR με τη βιταμίνη αυξάνει τη συγγένεια του συμπλόκου με το VDRE 

(Vitamin D Response Element) στον υποκινητή γονιδίων (Σχ. 10). Η δέσμευση του 

ετεροδιμερούς VDR/RXR  με το VDRE, προσελκύει διάφορες πρωτεϊνες, τους συν-

ενεργοποιητές (coactivators) που γεφυρώνουν το κενό μεταξύ του συμπλόκου και της 

RNA πολυμεράσης ΙΙ γύρω από το TATA box και αρχίζει η μεταγραφή (Christakos et al, 

2003). 

 
 
 
 
 
Σχήμα 10 (Christakos S et al, 2003)  
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Ο υποδοχέας της βιταμίνης D ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων 

στους οποίους ανήκουν και οι υποδοχείς των στεροειδών. Το γονίδιο του υποδοχέα της 

βιταμίνης D είναι ιδιαίτερα πολυμορφικό και τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική 

έρευνα για τη συσχέτιση των γονιδιακών πολυμορφισμών του υποδοχέα της βιταμίνης D 

με την έκφραση διαφόρων ασθενειών.   (Miyamoto K et al, 1997, Valdivielso JM et al, 

2006). 

 
                 

3.4.2.  Ταχεία μη- γενωμική οδός 
 
Η ταχεία ή μη- γενωμική οδός που διανύεται με τη μεσολάβηση της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3,   

οφείλεται στην ένωση της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 με έναν υποδοχέα που βρίσκεται στη κυτταρική 

μεμβράνη (Σχήμα 11). Ο υποδοχέας αυτός αποδείχτηκε πως είναι ο κλασσικός VDR, 

ενωμένος με εσοχές (caveolae) που βρίσκονται στη κυτταρική μεμβράνη πολλών κυττάρων 

(Zempleni J et al, 2008). 

 
 

 
 
Σχήμα 11 (Norman AW, Endocrinology, 2006) 
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Στο ανωτέρω σχηματικό μοντέλο φαίνεται πώς το μόριο της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3  με τις 

ευέλικτες διαμορφώσεις του, μπορεί να αλληλεπιδράσει είτε με πυρηνικό υποδοχέα 

οδηγόντας σε γονιδιακή απόκκριση είτε με υποδοχέα της κυτταρικής μεμβράνης 

οδηγόντας σε ταχεία απόκκριση. 

Oι ταχείες αποκρίσεις που διεγείρονται από την 1α, 25(ΟΗ) 2 D3  μέσω του υποδοχέα 

mVDR , περιλαμβάνουν: ταχεία διέγερση του ICA (trancaltachia), άνοιγμα των διαύλων 

Ca2+  και Cl- , την εισρροή Ca2+  στα κύτταρα του σκελετικού μυ μέσω φωσφολιπάσης C, 

PKC και τυροσινικών κινασών, ενεργοποίηση PKC, αναστολή της ενεργοποίησης της 

απόπτωσης σε οστεοβλάστες . 

 

 
3.5. Βιολογικές δράσεις της βιταμίνης D 
 
 

3.5.1.  Στην ομοιοστασία του ασβεστίου 
 
Οι κλασσικοί ιστοί- στόχοι της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3, είναι αυτοί που εμπλέκονται ευθέως στην 

ρύθμιση της ομοιοστασίας του ασβεστίου και φωσφόρου. Η 1α, 25(ΟΗ) 2 D3, μαζί με την 

ΡΤΗ και τη καλσιτονίνη ρυθμίζει τα επίπεδα του ασβεστίου και του φωσφόρου μέσω της 

δράσης της στο ΓΣ σωλήνα, στα οστά, στους παραθυρεοειδείς και τους νεφρούς. 

-στον ΓΣ σωλήνα η βιταμίνη D αυξάνει τη δια-επιθηλιακή μεταφορά ασβεστίου και 

φωσφορικών στο λεπτό έντερο και κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο, αυξάνοντας την έκφραση 

όλων των πρωτεϊνών που συντελούν στη μεταφορά του ασβεστίου από τον ΓΣ αυλό προς 

τη κυκλοφορία δια μέσου του επιθηλιακού κυττάρου του ΓΣ. 

Ο καλύτερα μελετημένος από αυτούς τους μεταφορείς είναι η δεσμευτική πρωτεϊνη του 

ασβεστίου, calbindin. 
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-στα οστά, η σημαντικότερη δράση της βιταμίνης D είναι η διέγερση της οστικής 

απορρόφησης που οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου του ορού.  

Ακόμα και μια ελαφρά μείωση των επιπέδων του ασβεστίου του ορού οδηγεί σε σύνθεση 

ΡΤΗ, η οποία διεγείρει τη σύνθεση 1α, 25(ΟΗ)2D3  στους νεφρούς. Και οι δύο αυτές 

ορμόνες διεγείρουν την οστική απορρόφηση. 

Η δράση της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3  στην οστική απορρόφηση επιτυγχάνεται με την αύξηση της 

διαφοροποίησης των οστεοκλαστών είτε άμεσα είτε έμμεσα, διεγείροντας τους 

οστεοβλάστες να διαφοροποιήσουν τους οστεοκλάστες. Έχουν βρεθεί πυρηνικοί υποδοχείς 

της  1α, 25(ΟΗ) 2 D3  σε  οστεοβλάστες, αλλά όχι σε ώριμους οστεοκλάστες (Walters MR, 

1987,  Zempleni J et al, 2008). 

  Επίσης διεγείρει την έκφραση της οστεοκαλσίνης και καταστέλλει την έκφραση της 

σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι. 

-στους παραθυρεοειδείς καταστέλλει την έκφραση του γονιδίου της παραθορμόνης μέσω 

του συμπλόκου 1α, 25(ΟΗ) 2 D3  – VDR. Επίσης μειώνει τα επίπεδα της ΡΤΗ με έμμεσο 

μηχανισμό, μέσω της αύξησης των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου του ορού, κάτι που 

αποτελεί σήμα για την αναστολή της παραγωγής ΡΤΗ (Zempleni J et al, 2008). 

-στους νεφρούς αυξάνει την επαναπορρόφηση ασβεστίου και φωσφορικών. Απαιτούνται 

περισσότερες έρευνες ώστε να διευκρινιστεί πλήρως η δράση της βιταμίνης D στον 

μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου στους νεφρούς (Zempleni J et al, 2008).Oι 

νεφροί είναι η κυριότερη θέση σύνθεσης τόσο της 1α, 25(ΟΗ) 2 D3, είναι όσο και άλλων 

υδροξυλιωμένων παραγώγων της βιταμίνης D. Πιθανώς η σημαντικότερη δράση της 1α, 

25(ΟΗ)2D3 στους νεφρούς είναι η αναστολή της ενεργότητας της 25(ΟΗ) 2 D3-1α – 

υδροξυλάσης, και που οδηγεί στη μείωση της 1α, 25(ΟΗ)2D3 (Ηenry HL,  1984). 

Παράλληλα διεγείρεται η ενεργότητα της 25(ΟΗ) D3-24R –υδροξυλάσης. 
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3.5.2. Δράσεις της βιταμίνης D άσχετες με την ομοιοστασία ασβεστίου 
 
Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 ανακαλύφθηκαν πυρηνικοί υποδοχείς της 1α, 

25(ΟΗ) 2 D3 σε πολλούς ιστούς και κύτταρα που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με την 

ομοιοστασία του ασβεστίου. Έτσι ο ρόλος του ενδοκρινούς συστήματος της βιταμίνης D 

διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας πλατύτερο εύρος δράσεων στη κυτταρική ρύθμιση και 

διαφοροποίηση. Πυρηνικοί VDR υπάρχουν στο μυϊκό, τον αιματολεμφοποιητικό, 

αναπαραγωγικό και νευρικό ιστό, καθώς και σε άλλους ενδοκρινείς ιστούς και στο δέρμα, 

(Πίν. 2).  Μέχρι σήμερα είναι γνωστές πάνω από 100 πρωτείνες συμπεριλαμβανομένων 

και ορισμένων ογκογόνων που υπόκεινται σε ρύθμιση από την 1α, 25(ΟΗ) 2 D3 και αυτό 

επεκτείνει κατά πολύ τα κλασσικά όρια της δράσης της βιταμίνης D στην ομοιοστασία του 

ασβεστίου. 

 
 
Ιστική κατανομή 
 
Λιπώδης Μυϊκός, εμβρυονικός 
Επινεφρίδια                                             Μυϊκός, λείος 
Οστά                                             Οστεοβλάστες 
Μυελός οστών                                 Ωοθήκη 
Εγκέφαλος                                                 Παγκρεατικά κύτταρα                          
Μαστός Παραθυρεοειδείς 
Καρκινικά κύτταρα                                     Παρωτίδα 
Χόνδρος                                           Υπόφυση 
Παχύ έντερο                                               Πλακούντας 
Μήτρα                     Προστάτης 
Επιδιδυμίδα                                        Αμφιβληστροειδής 
Θύλακες τριχών                                        Δέρμα 
Λεπτό έντερο                                     Στομάχι 
Νεφροί                                      Όρχεις 
 Ήπαρ (εμβρυϊκό)                                      Θύμος 
Πνεύμονας                                              Θυρεοειδής 
Λεμφοκύτταρα (B & T)                         Eggshell gland (πτηνά)                 
Μυς, καρδιακός                                      Εμβρυϊκός σάκος (πτηνά) 
 
Πίνακας 2. Ιστοί που εκφράζουν τον υποδοχέα της βιταμίνης D για την στεροειδική 
ορμόνη 1α, 25-dihydroxyvitamin D3 (Norman AW, 2008) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Οι κυριότεροι γνωστοί ρόλοι του ενδοκρινικού συστήματος της βιταμίνης D είναι: 
 
- Αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό στον καρκίνο του μαστού και του 

παχέως εντέρου (Park et al, 2007). Έχουν βρεθεί γονίδια σε καρκίνους του προστάτου, 

του μαστού και του παχέως εντέρου τα οποία υπόκεινται είτε σε θετική είτε σε 

αρνητική ρύθμιση μέσω του υποδοχέως της βιταμίνης D (Nagpal S, 2005). 

- Διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης. Η ύπαρξη υποδοχέων VDR στο πάγκρεας έχει 

αποδειχτεί πειραματικά σε ποντίκια (Ishida H, 1988). Έχει επίσης αποδειχτεί ότι η 1α, 

25(ΟΗ) 2 D3 διεγείρει την αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης από τα νησίδια του 

Langerhans τόσο παρουσία όσο και απουσία φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στον 

ορό (Cade C, 1986, Kadowaki S, 1984). 

- Ρυθμίζει την έμφυτη και προσαρμοσμένη ανοσοαπάντηση, διεγείροντας τη 

διαφοροποίηση των μονοκυττάρων σε μακροφάγα και καταστέλλοντας την παραγωγή 

IL-6 από ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. 

- Αναστέλλει τη σύνθεση της ρενίνης. Βρέθηκε πως η 1α, 25(ΟΗ) 2 D3,  λειτουργεί σαν 

αρνητικός ενδοκρινής ρυθμιστής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (Li YC,  

2002). 

- Στο δέρμα, η 1α, 25(ΟΗ)2D3, δρώντας μέσω του VDR, φαίνεται πως δρα στην 

κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση. Υποδοχείς της 1α, 25(ΟΗ)2D3 έχουν βρεθεί στο 

δέρμα του ανθρώπου. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι ορισμένες μορφές ψωρίασης 

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση με τοπική θεραπεία με τη βοήθεια αναλόγων της 

1α, 25(ΟΗ)2 D3  (Zempleni J et al, 2008). 

- Συντελεί στη διατήρηση του μυϊκού τόνου. Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί 

μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της σχέσης της μυϊκής δύναμης και της βιταμίνης D και 

ερευνάται ο ρόλος της βιταμίνης D στη δύναμη και τη λειτουργία των μυών. Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό, καθώς μειωμένη δύναμη και λειτουργικότητα των μυών οδηγούν σε 
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μειωμένη ικανότητα ισορροπίας του σώματος που με τη σειρά της οδηγεί σε πτώσεις 

και κατάγματα, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν ενδείξεις πως ένας από τους 

κυριότερους τρόπους που η βιταμίνη D επηρεάζει τη μυϊκή δύναμη και λειτουργία 

είναι μέσω της δέσμευσης της   1α, 25(ΟΗ)2D3 με πυρηνικούς υποδοχείς στον 

σκελετικό μυ (Borradale D, 2009). Tα πειράματα με ποντίκια VDR knockout, 

απέδειξαν την ύπαρξη απ’ ευθείας δράσης της βιταμίνης  D και του υποδοχέα της 

στους σκελετικούς μύες. (Ceglia L, 2008). 

 Έχει αποδειχθεί πειραματικά πως η 1α, 25(ΟΗ)2D3  δρα απευθείας στη μεταφορά Ca2+  

σε ιστό σκελετικού μυός. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι η δράση της   1α, 25(ΟΗ)2D3  

στο σκελετικό μυ, μπορεί να είναι σημαντική για την ομοιοστασία ασβεστίου του 

οργανισμού καθώς η ορμόνη προκαλεί ταχεία έκλυση ασβεστίου από τον μυ στον 

υποασβεστιαιμικό ορό (Zempleni et al, 2008). 
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4. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
 
Με την αυστηρή έννοια του όρου, δηλαδή απαραίτητο συστατικό που προσλαμβάνεται 

μόνο με τη τροφή, η βιταμίνη   D δεν είναι απόλυτα μια βιταμίνη.  Είναι περισσότερο μια 

προορμόνη που παράγεται φωτοχημικά στο δέρμα από την 7- dehydrocholesterol, μπορεί 

να παραχθεί δηλαδή ενδογενώς. Οσο λοιπόν ο άνθρωπος έχει πρόσβαση σε επαρκή 

ποσότητα ηλιακού φωτός σε τακτική βάση είναι δυνατό να μη χρειάζεται τη πρόσληψη της 

βιταμίνης D από την τροφή. Ωστόσο τόσο επειδή η υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, 

εγκυμονεί  κινδύνους  για το δέρμα, (Gilchrest BA, 2007), όσο και επειδή δεν το επιτρέπει 

πάντοτε η γεωγραφική τοποθεσία ή οι συνήθειες ένδυσης ή ασθένειες ή ιδρυματική 

διαβίωση, η βιταμίνη D εκτός από προορμόνη είναι επίσης και βιταμίνη και οι άνθρωποι 

χρειάζεται να καλύψουν κάποιες ή όλες τους τις ανάγκες σε βιταμίνη D μέσω της 

διαιτητικής πρόσληψης. 

H βιταμίνη D που προσλαμβάνεται μέσω της τροφής απορροφάται από το λεπτό έντερο με 

τη βοήθεια των χολικών αλάτων μέσω του λεμφικού συστήματος και των χυλομικρών. 

Ωστόσο μόνο το 50% περίπου της προσλαμβανόμενης ποσότητας απορροφάται. Παρόλα 

αυτά το σώμα δεν έχει αναπτύξει έναν αποτελεσματικότερο μηχανισμό απορρόφησης της 

λαμβανόμενης με την τροφή βιταμίνης D επειδή επαρκείς ποσότητες D μπορούν να 

παράγονται καθημερινά με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (Zempleni J et al, 2008). 

H IU (International Unit) ορίστηκε από τον ΠΟΥ ως «η δραστικότητα βιταμίνης D 

ποσότητας 0,025μg του διεθνούς προτύπου παρασκευής κρυσταλλικής βιταμίνης D3». 

Συνεπώς, 1 μg βιταμίνης D3  ισοδυναμεί με 40 IU . 

Επίσης, 1 IU βιταμίνης D3, είναι 0,025μg, που ισοδυναμεί με 65 pmol. Μία μονάδα 1α, 

25(ΟΗ) 2 D3 ορίζεται σαν 65 pmol ώστε να εκφράζεται σε moles της μητρικής D3. 
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Έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον 10μg/ημέρα βιταμίνης D (400ΙU) είναι απαραίτητα για 

τον έλεγχο των επιπέδων της παραθορμόνης στον ορό και γενικότερα για την καλή 

λειτουργία του οργανισμού στον άνθρωπο (Lips, 2001). Μικρό μόνο μέρος αυτής της 

ποσότητας, -συνήθως 10-20%- προσλαμβάνεται από την καθημερινή διατροφή. Οι 

κυριότερες πηγές είναι τα ολικά λίπη, τα αυγά, τα ψάρια, το κρέας και τα ολικά 

δημητριακά (Πίνακας 3). 

Στις περιπτώσεις όπου το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό της βιταμίνης D για διάφορους 

λόγους δεν παράγεται από την έκθεση του ακάλυπτου δέρματος στο ηλιακό φώς προκύπτει 

υποβιταμίνωση D. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καταναλώνονται συστηματικά 

τρόφιμα ενισχυμένα με βιταμίνη D ή να χορηγείται βιταμίνη D για την συμπλήρωση του 

ελείμματος και την αποφυγή υποβιταμίνωσης D. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η 

ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D από τους ηλικιωμένους είναι περίπου 100 IU ή και 

λιγότερη. Σημαντική πηγή είναι τα λιπαρά ψάρια και έχει βρεθεί ότι η συγκέντρωση 

25(ΟΗ) D  στον ορό των ηλικιωμένων που καταναλώνουν συστηματικά λιπαρά ψάρια 

είναι υψηλότερη από αυτήν των ηλικιωμένων που δεν  τα καταναλώνουν ( Lips P, 2001). 

Η πρόσληψη βιταμίνης D είναι πολύ μεγαλύτερη στις ΗΠΑ λόγω του εμπλουτισμού του 

γάλακτος με βιταμίνη D (400 IU/quart) ή λόγω της χρήσης πολυβιταμινούχων 

σκευασμάτων. Η μονάδα quart, που χρησιμοποιείται στο Ην. Βασίλειο και στις ΗΠΑ, 

ισοδυναμεί με περίπου 1 λίτρο (1 quart= 1,136 lt). 

Έρευνες σε ηλικιωμένα άτομα έδειξαν ότι η διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης D είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη προ 22 ετών, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.  (Finch S et 

al,, 1998). Σημαντικό ποσοστό αυτής της αύξησης οφείλεται στη χρήση νέων, 

ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης στο κρέας. 
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                       1975 

 
                      1996 

Πηγή τροφίμου 
 

μg/d % μg/d % 

Πλήρες γάλα- 
Γαλακτοκομικά 

0,36 13,5 0,23 6,9 

Ολικά λίπη 
 

1,14 43,3 1,30 38,8 

Αυγά 
 

0,44 16,9 0,24 7,2 

Ολικά 
δημητριακά            

0,15 5,8 0,56 16,7 

Ολικά φρούτα 
και λαχανικά 

- - 0,01 0,3 

Ολικό κρέας – 
Παρασκευάσματα 
κρέατος 

0,03 1,1 0,42 12,25 

Σύνολο ψαριών   
 

0,48 18,4 0,55 16,4 

Σύνολο ποτών   
 

0,02 0,7 0,01 0,3 

Άλλα τρόφιμα  
                     

0,01 0,3 0,03 0,9 

Ολική ημερήσια 
Πρόσληψη 
βιταμίνης D       

2,63  3,35  

                                        
Πίνακας 3. Η συνεισφορά επιλεγμένων τροφίμων στην ολική ημερήσια πρόσληψη 
βιταμίνης D ανά άτομο, στα τρόφιμα που αγοράζονται από Αγγλικά νοικοκυριά (Nutrition 
and Bone Health, 1998) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Η συνιστώμενη διαιτητική δόση (recommented dietary allowance, RDA), είναι η ημερήσια 

διαιτητική πρόσληψη που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του 98% των ατόμων. Η 

RDA δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό της 

βιταμίνης D3 παράγεται στους ενήλικες με φωτοχημική αντίδραση στο δέρμα. Παλαιότερα, 

στις ΗΠΑ, η RDA για τη βιταμίνη D στους ηλικιωμένους ήταν 200 IU, ενώ ήταν 100 IU 

στην Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία. Η RDA αντικαταστάθηκε με τον όρο επαρκής 

πρόσληψη (adequate intake, AI). Από το 1998 και μετά, το Food and Nutrition Board of 
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the Institute of Medicine των ΗΠΑ, συνέστησε σαν επαρκή πρόσληψη,  τη ποσότητα των 

200 IU ανά ημέρα σε παιδιά και ενήλικες έως 50 ετών, 400 IU ανά ημέρα για ηλικίες 51-70 

ετών και 600 IU ανά ημέρα για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. (Zempleni J et al, 2008).  

Στην Ολλανδία η συνιστώμενη πρόσληψη είναι 400 IU ανά ημέρα για ηλικίες 65-75 ετών 

για άτομα με ανεπαρκή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και για όλα τα άτομα άνω των 75 

ετών ανεξάρτητα από την επάρκεια έκθεσής τους στον ήλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επανακαθόρισε την AI για ενήλικες 18-64 ετών σε 0-400 IU ανά ημέρα, ανάλογα αν 

πρόκειται για δραστήρια ή οικόσιτα άτομα και σε 400 IU ανά ημέρα, για άτομα άνω των 

65 ετών.(Lips P, 2001). 

Συνήθως δεν είναι εφικτό να ληφθούν 400 ή 600 IU  την ημέρα με την συνήθη δίαιτα, 

εκτός αν αυτή περιέχει λιπαρά ψάρια όπως ρέγγες ή σκουμπρί ή προϊόντα εμπλουτισμένα 

με βιταμίνη D όπως το γάλα με τις 400 IU ανά quart. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

μόνο η μαργαρίνη είναι εμπλουτισμένη με D3  σε ποσότητα 3 IU/γραμμάριο και αυτή η 

ποσότητα είναι ανεπαρκής (Πίν. 4). Η πρόσληψη πολυβιταμινούχων σκευασμάτων δεν 

είναι και τόσο συνήθης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αντίθετα με τις ΗΠΑ. (Lips 

Ρ, 2001).  

Τα αυγά, το κρέας και το μη ενισχυμένο γάλα έχουν μικρές μόνο ποσότητες  βιταμίνης D 

σε σχέση με τα λιπαρά ψάρια. Τα φυτά είναι πολύ φτωχές πηγές βιταμίνης D, ενώ τα 

φρούτα και οι καρποί δεν περιέχουν βιταμίνη D. 

 
Το DRI (dietary reference intake) ή UL (upper level), που ορίζεται σαν τη μέγιστη 

ακίνδυνη και χωρίς παρενέργειες ημερήσια διαιτητική πρόσληψη, είναι σήμερα 

καθορισμένο στις 2000 IU/d. (Zempleni J et al, 2008). 
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Είδος τροφίμου 

Περιγραφή 
μέσης μερίδας ή 

βάρος 

Περιεχόμενο βιταμίνης D 
(μg) 

Ανά μερίδα Ανά 100 gr 
Σκουμπρί καπνιστό 
 

150gr (1 μέτριο) 12,0 8,0 

Σολωμός κονσέρβα σε άρμη 
 

45gr 7,7 17,0 

Σαρδέλες κονσέρβα με 
ντομάτα 

50 gr 4,0 8,0 

Τόνος κονσέρβα σε άρμη 
 

45 gr 1,8 4,0 

1 αυγό βραστό 
 

50 gr 0,9 1,7 

Μοσχάρι ψητό άπαχο 
 

90 gr (1 φέτα) 0,7 0,8 

Χοιρινό ψητό χωρίς λίπος 
 

90 gr (1 φέτα) 0,7 0,8 

Κοτόπουλο ψητό 
 

100 gr (1 φέτα) 0,2 0,2 

Συκώτι αρνίσιο τηγανητό 
 

100 gr 0,5 0,5 

Μια φέτα ψωμί με βούτυρο 
 

10 gr 0,08 0,8 

Μια φέτα ψωμί με άλειμμα 
χαμηλών λιπαρών* 

7 gr 0,6 8,4 

Μια φέτα ψωμί με 
μαργαρίνη* 

7 gr 0,5 7,8 

Τυρί cheddar 
 

40 gr 0,1 0,3 

Δημητριακά ολικά 
 

30 gr (1 μερίδα) 0,6 2,1 

Σάντουιτς με τόνο-
μαγιονέζα 
  -με τόνο σε άρμη 
  -με τόνο σε λάδι 

14gr μαργαρίνη, 
45gr τόνος, 33gr 
μαγιονέζα και 2 

φέτες ψωμί

 
 

3,0 
3,8 

 

Δημητριακά* πρωινού  
- με πλήρες γάλα 
- με ημι-αποβουτυρωμένο   
     γάλα 

30gr δημητριακά 
και 100 gr γάλα

 
0,7 
0,6 

 

* Ενισχυμένο με βιταμίνη D 
 
Πίνακας 4. Η περιεχόμενη ποσότητα βιταμίνης D  σε τρόφιμα στη Μ. Βρετανία.(Nutrition 
and Bone Health, 1998) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 1. 1. Φυσιολογικές τιμές 
 
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της 25(ΟΗ)D και της 1,25(ΟΗ)2D της κυκλοφορίας 

είναι δεσμευμένο στην DBP (80-90%) και στην αλβουμίνη (10-20%), ενώ ελεύθερο είναι 

μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό και των δύο. Έτσι η μέτρηση των ελεύθερων μεταβολιτών της 

βιταμίνης  D δεν αποτελεί αξόπιστο δείκτη από κλινικής πλευράς. Οι χρόνοι ημιζωής της 

βιταμίνης D, της 25(ΟΗ)D και της 1,25(ΟΗ)2D είναι περίπου 24 ώρες, 3 εβδομάδες και 4 

ώρες αντίστοιχα. Επί πλέον η παραγωγή της 25(ΟΗ)D από το ήπαρ δεν υπόκειται σε καμία 

σημαντική ρύθμιση και εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα της βιταμίνης D. Επίσης η 

πλήρως ενεργοποιημένη 1,25(ΟΗ)2D στον ορό δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη γιατί σε 

ανεπάρκεια βιταμίνης D ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αυξάνει την 1,25(ΟΗ)2D 

σε έδαφος πραγματικής έλλειψης βιταμίνης. 

 Έτσι η μέτρηση των ολικών επιπέδων ορού της  25(ΟΗ)D θεωρείται ο σχετικά καλύτερος 

δείκτης επάρκειας της βιταμίνης D στον ορό (Wang S, 2009). 

Σύμφωνα με τον  Lips (Lips, 2001,), όταν η συγκέντρωση της 25 (ΟΗ) D του ορού είναι 

μικρότερη από 50nmol/L, υπάρχει ήπια υποβιταμίνωση D ή ανεπάρκεια D (deficiency ή 

insufficency), ενώ συγκέντρωση μικρότερη από 25nmol/L ορίζει μέτρια υποβιταμίνωση D 

και συγκέντρωση μικρότερη από 12,5 nmol/L ορίζει σοβαρή υποβιταμίνωση D. 

Ωστόσο πολλοί ειδικοί έχουν αναφέρει πως οι καθορισμένες τιμές αναφοράς του γενικού 

πληθυσμού είναι πολύ χαμηλές και πως η τιμή κάτω από την οποία πρέπει να θεωρείται 

σαν ανεπάρκεια βρίσκεται μεταξύ 20 και 40 ng/mL (50 και 100nmol/L) με σαφή τάση 

προς τιμές άνω των 30 ng/mL (75 nmol/L) (Heaney R, 2004, Dawson-Hughes, et al, 2005, 

Souberbielle et al 2008) (Σχ. 12). 
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Σήμερα η περισσότερο κοινά αποδεκτή τιμή cut-off για ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι τα 

75nmol/ L. Η τιμή αυτή προέκυψε από μελέτες ανοσοδοκιμασίας ή δεσμευόμενης 

πρωτεϊνης (Wang S, 2009).   

 Στο τελευταίο (14o) Vitamin D Workshop concensus on vitamin D nutritional guidlines 

(2009) προτάθηκε από τους R Heaney και R Vieth σαν επιθυμητό επίπεδο βιταμίνης D το 

>40 ng/mL (100nmol/L). Η πρόταση αυτή έγινε βάσει των νεότερων στοιχείων που 

συνδέουν τα επίπεδα βιταμίνης D με ασθένειες που δεν αφορούν στους κλασσικούς ιστούς 

στόχους της βιταμίνης D, όπως καρδιαγγειακές, υπέρταση, καρκίνους του μαστού και του 

προστάτου, λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και μυϊκή 

αδυναμία.(Henry HL, 2010) 

Σύμφωνα με τον AW Norman, είναι ανάγκη να προσδιοριστεί το εύρος των φυσιολογικών 

τιμών της 25(ΟΗ)D σε όλες τις φυλετικές ομάδες, και τους γεωγραφικούς πληθυσμούς του 

κόσμου, δηλαδή σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικές 

εκθέσεις στην UV ακτινοβολία. Ο ίδιος αναφέρει πως πιστεύει πως ένας μέγιστος στόχος 

στο πεδίο έρευνας της βιταμίνης D είναι να συμφωνήσει η παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα ως προς τα «φυσιολογικά επίπεδα της 25(ΟΗ)D του ορού», που να 

υποστηρίζουν όλα τα όργανα στόχους που περιέχουν όλους τους 36 VDR σε όλες τις 

πληθυσμιακές ομάδες του κόσμου.(Norman AW, 2008). 

 
Ως προς τα επίπεδα τοξικότητας, είναι γενικά αποδεκτό πως τιμές κάτω από τα 250nmol/ L 

είναι ασφαλείς και σημαντικά κάτω από το επίπεδο τοξικότητας (Jones G,  2008), ενώ 

τοξικότητα έχει παρατηρηθεί με τιμές 25 (ΟΗ) D ορού άνω των 374nmol/ L (Holick MF, 

2007).  
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Σχήμα 12. (Τimpini A et al, 2010) Κλινική σημασία των επιπέδων της 25(OH)D στο 
αίμα.  
Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται αυξημένα επίπεδα πλάσματος 25(OH)D είτε για φυσιολογικούς 
λόγους (σταθεροποίηση των επιπέδων ΡΤΗ - βέλτιστη εντερική απορρόφηση) είτε για κλινικά 
οφέλη. Τοξικότητα: το ασφαλές υψηλότερο επίπεδο τοποθετείται τυπικά στα 150 ng/mL, ενώ 
φαινόμενα τοξικότητας έχουν παρατηρηθεί μόνο πάνω από τα 200 ng/mL. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
  
Αιτίες έλλειψης βιταμίνης D είναι η μειωμένη παραγωγή χοληκαλσιφερόλης στο δέρμα 

(90%), η μειωμένη πρόσληψη εργοκαλσιφερόλης με τις τροφές, τα σύνδρομα 

γαστρεντερικής δυσαπορρόφησης, η νεφρική νόσος και το σύνδρομο ιστικής αντίστασης 

(vitamin D- dependent rickets type II). 

Ενδείξεις μέτρησης της 25(ΟΗ)D στον ορό αποτελούν τα σύνδρομα εντερικής 

δυσαπορρόφησης, η ελαττωμένη έκθεση στον ήλιο, η ελαττωμένη πρόσληψη εξωγενούς 

βιταμίνης D, οι ηλικιωμένοι, οι οικόσιτοι ασθενείς και ορισμένα δερματικά νοσήματα. 

Ως προς την ανοχή, η βιταμίνη D είναι ανεκτή σε δόσεις  μεγαλύτερες από την τρέχουσα 

συνιστώμενη επαρκή πρόσληψη των ΗΠΑ. 
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Σε μελέτες τόσο βραχυπρόθεσμες (8 εβδομάδες) όσο και μακροπρόθεσμες (1 χρόνος), 

διερευνήθηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα χορήγησης 14000 IU/w βιταμίνης D3 

σε παιδιά, χωρίς την εμφάνιση φαινομένων τοξικότητας σε κανένα άτομο. Στις μελέτες 

αυτές η μέση συγκέντρωση ορού της 25(ΟΗ)D, παρουσίασε αύξηση από 110 σε 135 

nmol/L και από 38 σε 90 nmol/L, αντίστοιχα (Maalouf J et al, 2008) 

Ορισμένες ασθένειες απαιτούν χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων βιταμίνης D. Για 

παράδειγμα, νεφρική δυσαπορρόφηση ασβεστίου προερχόμενη από χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια, η οποία θα οδηγήσει σε ραχίτιδα ή οστεομαλακία, μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με δόσεις 100.000-300.000 IU/d. Επίσης ασθενείς που πάσχουν από υποπαραθυρεοειδισμό 

συνήθως αντιμετωπίζονται με 80.000-100.000 IU/d. Ωστόσο, η χορήγηση τόσο υψηλών 

δόσεων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα περικλείει κίνδυνο τοξίκωσης. (Zempleni et 

al, 2008). H τοξίκωση από βιταμίνη D φαίνεται πως οφείλεται πολύ περισσότερο στην 

αύξηση των επιπέδων της 25(ΟΗ) D παρά στην αύξηση των επιπέδων της 1α,25(ΟΗ)2D 

(Pettifor JM et al, 1995). 

 

 
 
1. 2. Βιταμίνη D και ηλικιωμένοι 
 
 
Ο μεταβολισμός της βιταμίνης D παραμένει σχετικά φυσιολογικός σε υγιή ηλικιωμένα 

άτομα, αλλά επηρεάζεται από χρόνιες παθήσεις (Lips P,  2001). Ωστόσο η απόκριση της 

νεφρικής 25(ΟΗ) 2 D3-1α – υδροξυλάσης στην ΡΤΗ, καθώς και τα επίπεδα της 

1α,25(ΟΗ)2D του πλάσματος, ελαττώνονται με την αύξηση της ηλικίας (Lindeman RD,  

1985). 

 

Η παραγωγή στο δέρμα της βιταμίνης D3 από την 7-δεϋδροχοληστερόλη, στους 

ηλικιωμένους είναι λιγότερο αποτελεσματική απ’ ό, τι στους νεώτερους. (Holick MF, 
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1989).  Ωστόσο, το δέρμα των ηλικιωμένων διατηρεί την ικανότητα φωτοχημικής 

παραγωγής D3   και αποδείχτηκε ότι επίδραση με UV σε ηλικιωμένα άτομα σε επιφάνεια 

δέρματος 1000 cm2  μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D του ορού από 20 σε 60 

nmol/L σε διάστημα 3 μηνών με χρόνο έκθεσης στην UV 3-7 λεπτά, τρεις φορές την 

εβδομάδα (Chel VG et al, 1998). 

 Η ικανότητα απορρόφησης της βιταμίνης D είναι επαρκής ακόμα και σε πολύ μεγάλες 

ηλικίες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν σημαντική αύξηση των επιπέδων της 

25(ΟΗ)D του ορού έπειτα από χορήγηση βιταμίνης D (Clemens TL, 1986, Lips P, 1988).  

 

Το στάδιο της πρώτης υδροξυλίωσης που επιτελείται στο ήπαρ, διατηρείται καλά και στις 

μεγάλες ηλικίες αλλά επηρεάζεται από ηπατικές ασθένειες. 

Το στάδιο της δεύτερης υδροξυλίωσης που επιτελείται στο νεφρό, μπορεί να επηρεαστεί 

από την μείωση της ενεργότητας της 25(ΟΗ) 2 D3-1α – υδροξυλάσης που συμβαίνει 

παράλληλα με τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο η αύξηση της ηλικίας αυτή 

καθαυτή δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε μείωση της 25(ΟΗ) 2 D3 του ορού (Lips P,  2001).  

Με την αύξηση της ηλικίας ελαττώνονται επίσης τα επίπεδα της DBP του ορού καθώς και 

η έκφραση των VDR στα οστά, το έντερο και τον μυϊκό ιστό (Lips P 2001, Timpini A, 

2010).  

 
 
1. 3.   Κατάγματα ισχίου στους ηλικιωμένους 

 
Τα κατάγματα του ισχίου ή ακριβέστερα τα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου οστού 

αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ιατρο-κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο.    

Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες, ο αριθμός των ασθενών με αυτό το 

κάταγμα αυξάνει με ρυθμό 5-6% ετησίως και η ετήσια συχνότητά του στο σύνολο του 
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πληθυσμού κυμαίνεται σε διάφορες χώρες, αλλά και σε περιοχές εντός των χωρών μεταξύ 

1 και 1,7 ‰ (Cooper C et al, 1992). Η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας για 

να υπερβεί το 20 ‰ στον πληθυσμό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω και είναι πολύ 

μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (Dretakis EK et al, 2008). Ένα στα 

τέσσερα κρεβάτια των Ορθοπεδικών κλινικών στις ανεπτυγμένες χώρες, καταλαμβάνεται 

από ασθενείς άνω των 60 ετών με αυτό το κάταγμα. 

Πρόκειται για πραγματική επιδημία, με σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

τόσο για τον ασθενή και την οικογένειά του όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. 

Έτσι, εκτός από την υποχρέωση της εφαρμογής άμεσης και αποτελεσματικής θεραπείας, 

υπάρχει πιεστική ανάγκη έρευνας σχετικής με τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη 

αυτών των καταγμάτων. 

Ανάλογα με την εντόπισή τους, τα κατάγματα του ισχίου διακρίνονται σε αυχενικά ή ενδο-

αρθρικά, δηλαδή κατάγματα του αυχένα του μηριαίου οστού και διατροχαντήρια ή εξω-

αρθρικά, στα οποία η γραμμή του κατάγματος αρχίζει από τον μείζονα τροχαντήρα και 

τελειώνει 2-3 εκατοστά κάτω από τον ελάσσονα τροχαντήρα. 

Η ταξινόμηση των καταγμάτων του ισχίου σε αυχενικά (ενδο-αρθρικά) και διατροχαντήρια 

(εξω-αρθρικά) είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή κάθε ένας από τους δυο τύπους αυτού του 

κατάγματος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από διαφορετικό μηχανισμό πρόκλησης, αλλά και η 

θεραπευτική αντιμετώπισή τους, η επιτυχία της πώρωσης και οι πιθανές επιπλοκές τους 

διαφέρουν επίσης σημαντικά (Müller M et al, 1979).  Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 

δημοσιευμένα στοιχεία, η συχνότητα των καταγμάτων του ισχίου είναι πολύ μεγαλύτερη 

στα άτομα 50 ετών και άνω σε σχέση με τα άτομα κάτω των 50 ετών στις περισσότερες 

χώρες του κόσμου. 

Το 95% περίπου των καταγμάτων του ισχίου συμβαίνουν σε άτομα άνω των 50 ετών και 

90% προκαλούνται από πτώσεις από το ύψος της όρθιας στάσης ή χαμηλότερα – δηλαδή  
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από την καρέκλα ή το κρεβάτι – και τα περισσότερα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. 

Στην Ελλάδα, το έτος 1998, συνέβησαν 14.459 κατάγματα ισχίου σε πληθυσμό 10.500.000 

κατοίκων ( ποσοστό 1,37 ‰ ), ενώ το ίδιο έτος, συνέβησαν στην Κρήτη 767 κατάγματα 

ισχίου σε πληθυσμό 550.000 κατοίκων ( ποσοστό 1,39 ‰ ). 

Μεγαλύτερη συχνότητα διαπιστώθηκε σε άτομα άνω των 50 ετών, δηλαδή 3,8 ‰ ( 5,26 ‰ 

στις γυναίκες και 2,1 ‰ στους άνδρες ). 

Η μέγιστη συχνότητα διαπιστώθηκε στα άτομα άνω των 80 ετών, δηλαδή 19,75 ‰ ( 11 ‰  

στους άνδρες και 25,6 ‰ στις γυναίκες ) (Dretakis EK et al, 2008). 

Τα αυχενικά κατάγματα συμβαίνουν σε σχετικά νεότερα άτομα ( 2-4 έτη ) σε σχέση με τα 

διατροχαντήρια σε άτομα που είναι περισσότερο κινητικά και το μυϊκό τους σύστημα 

διατηρεί ικανοποιητική για την ηλικία τους ισχύ και η άρθρωση του ισχίου που παθαίνει το 

κάταγμα διατηρεί φυσιολογική κινητικότητα. 

Αντίθετα, τα άτομα με διατροχαντήριο κάταγμα έχουν λιγότερη φυσική δραστηριότητα σε 

σύγκριση με τα άτομα με αυχενικά και συχνά, το ισχίο που έχει υποστεί το κάταγμα έχει 

μειωμένη κινητικότητα λόγω εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή άλλης παθολογικής 

κατάστασης (Christodoulou NA and Dretakis EK, 1984). Τα αυχενικά κατάγματα είναι 

συχνότερα από τα διατροχαντήρια στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, 

ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, όπου έχουν 

επίσης διαπιστωθεί τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη της 25 (ΟΗ) βιταμίνης D στον 

ορό στα ηλικιωμένα άτομα (Luthje T, 1985, Utrilla AL et al, 1987, van der Wiellen, 1995) 

Καθώς το 90% τουλάχιστον των καταγμάτων του ισχίου, προκαλούνται από πτώση και η 

μυϊκή αδυναμία είναι ο κυριότερος παράγων κινδύνου για τις πτώσεις των ηλικιωμένων, η 

έρευνα των παραγόντων που σχετίζονται με τη μυϊκή αδυναμία αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη. 
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Έρευνες της τελευταίας ιδίως δεκαπενταετίας έδειξαν ότι η βιταμίνη D εκτός από τη 

γνωστή δράση της στην πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης, παίζει επίσης 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του μυϊκού συστήματος (Borradale D 

and Kimlin M, 2009). 

 
 

 
 

1. 4. Βιταμίνη D και έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία  
 
Ο ρόλος της βιταμίνης D στον οστικό μεταβολισμό καθώς και στην ανάπτυξη και 

λειτουργία του μυϊκού κυττάρου είναι σημαντικός (Costa EM et al, 1986, Bischoff HA et 

al, 2001). 

Έχει αναφερθεί πως για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών απαιτείται συγκέντρωση στον ορό 

25(OH)D, τουλάχιστον 50nmol/L για να επιτευχθούν και για να διατηρηθούν τα ιδανικά 

επίπεδα παραθορμόνης. (Malabanan A et al, 1998, Need AG et al, 2000). 

Πολύ χαμηλά επίπεδα ορού 25(OH)D, δηλαδή επίπεδα κάτω των 30 nmol/L, συνδέονται 

με οστεομαλακία και οστεοπόρωση, καθώς επίσης και με  μυϊκή εξασθένιση που συχνά 

οδηγεί σε πτώσεις των ηλικιωμένων ατόμων. (Russel JA, 1994, Deluca HF and Zierold C, 

1998, Lips P, 1996). 

Χαμηλά επίπεδα ορού 25(OH)D έχουν αναφερθεί σε μεγάλα ποσοστά ιδρυματικών ή 

οικόσιτων ατόμων, σε ηλικιωμένα άτομα με κάταγμα ισχίου, καθώς επίσης και σε 

περιπατητικά ηλικιωμένα άτομα με περιορισμένη έκθεση στο ηλιακό φως, λόγω μειωμένης 

φυσικής δραστηριότητας εκτός οικίας, τύπου χρησιμοποιούμενου ρουχισμού και 

ανεπαρκούς πρόσληψης από τη δίαιτα βιταμίνης D. (Thomas M. 1998). 

Το ποσοστό της υποβιταμίνωσης D στις ομάδες κινδύνου υποβιταμίνωσης D, αναφέρεται 

ότι κυμαίνεται μεταξύ 25 και 54% (Mc Kenna M, 1992, Gloth FM III et al, 1995). 
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Σε μια πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη αναφερόμενη στα επίπεδα της βιταμίνης D σε 

ηλικιωμένα άτομα βρέθηκε πως το 36% των ανδρών και το 47% των γυναικών είχαν 

επίπεδα 25(OH)D ορού μικρότερα από 30 nmol/L, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. (Van der 

Wielen RP et al, 1995). 

Οι χαμηλότερες στην Ευρώπη μέσες τιμές της 25(OH)D του ορού βρέθηκαν σε ηλικιωμένα 

άτομα, κυρίως γυναίκες, που ζουν σε χώρες της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου 

και του νοτιότερου νησιού της, της Κρήτης, παρά τη μεγάλη ηλιοφάνεια. (Van der Wielen 

RP et al, 1995).  

Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης D σε 

μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων, κατοίκων της Κρήτης, κατά τη περίοδο του 

χειμώνα και η μελέτη αυτή αποτέλεσε έναν από τους σκοπούς της έρευνάς μας. 

 

Η μελέτη και η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της υποβιταμίνωσης D στα περιπατητικά   

ηλικιωμένα άτομα θα συμβάλλει στην πρόληψη των καταγμάτων ισχίου των οποίων το 

90% συμβαίνουν σε ατυχήματα από πτώση. 

 

 
 
1. 5.  Βιταμίνη D και μυϊκή ισχύς   
 
 
 Όπως είναι γνωστό, για να συμβεί ένα κάταγμα ισχίου, εκτός από τη σημαντική  

αλλοίωση της οστικής δομής, απαιτείται και πτώση των ηλικιωμένων ατόμων από το ύψος 

της όρθιας θέσης ή χαμηλότερα, στο έδαφος. Η μηχανική της πτώσης παίζει εδώ 

σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πτώση 

και ένας από τους σημαντικότερους είναι η μυϊκή αδυναμία.  

Η παθολογική οντότητα που έχει ονομαστεί οστεoμαλακυντική μυοπάθεια, έχει 

αναγνωριστεί και περιγραφεί πριν από πολλά χρόνια και μπορεί να θεραπευτεί με 
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κατάλληλη διατροφή και χορήγηση βιταμίνης D ή με έκθεση σε υπεριώδες φως (Prineas 

JW et al, 1965, Lawson DE et al, 1979, Yoshikawa S et al, 1979, Parfitt MM 1998). Επίσης 

έχει παρατηρηθεί βελτίωση της μυοπάθειας έπειτα από χορήγηση 1, 25(ΟΗ)2 D, ενώ 

θεραπεία οστεοπορωτικών ασθενών με 1, 25(ΟΗ)2 D, αύξησε τον αριθμό των μυϊκών ινών 

τύπου ΙΙΑ (Lips P, 2001) Ωστόσο, παραμένει ακόμα ασαφές, αν η αύξηση των μυϊκών 

ινών τύπου ΙΙ, οφείλεται σε σχηματισμό νέων τέτοιων ινών ή σε μετασχηματισμό των 

υπαρχουσών ινών τύπου Ι σε τύπου ΙΙ (Ceglia L, 2009).  Μυοπάθεια λόγω υποβιταμίνωσης 

D  έχει περιγραφεί χωρίς τα βιοχημικά ευρήματα που χαρακτηρίζουν την οστεομαλάκυνση 

(Glerup Η et al, 2000).  Μυϊκή εξασθένηση σχετιζόμενη με ανεπάρκεια της βιταμίνης  D 

όπως αυτή που έχει διαπιστωθεί στην οστεομαλάκυνση, έχει ενοχοποιηθεί ως πιθανός 

παράγων κινδύνου για πτώσεις στους ηλικιωμένους οι οποίες συχνά προκαλούν κατάγματα 

ισχίου (Melton LJ 3rd and Riggs BL, 1985). Πρόσφατα σε μια cross-sectional community-

based survey με 2957 άτομα (65-92 ετών) που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, βρέθηκε 

σύνδεση των χαμηλών επιπέδων της 25(ΟΗ) D με την υψηλή συχνότητα πτώσεων κατά τη 

χρονιά που προηγήθηκε της αιμοληψίας (Suzuki T et al,  2008). 

 

Χαμηλά επίπεδα 25(OH)D (< 30 nmol/l) διαπιστώθηκαν πολύ συχνά σε περιπατητικά 

αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα άτομα κατοίκους Ευρωπαϊκών χωρών ανεξάρτητα από 

τη γεωγραφική θέση της χώρας κατοικίας τους(van der Wielen RP et al, 1995).   

Οι χαμηλότερες τιμές της 25(OH)D  στην Ευρώπη βρέθηκαν σε ηλικιωμένα άτομα 

ιδιαίτερα γυναίκες κατοίκους Νοτίων τμημάτων της Ευρώπης στις οποίες περιλαμβάνεται 

και η Κρήτης(van der Wielen RP et al, 1995).  Είναι αξιοσημείωτο ότι η συχνότητα των 

καταγμάτων χαμηλής ενέργειας του ισχίου είναι υψηλή στη Κρήτη, και συγκρίσιμη με τη 

συχνότητα στη βόρεια Ευρώπη παρά την ύπαρξη μακρών περιόδων ηλιοφάνειας και του 

ήπιου κλίματος σε αυτό το ελληνικό νησί (Dretakis EK et al, 2002). Ανεπάρκεια βιταμίνης  
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D έχει αναφερθεί ότι είναι πολύ συχνή μεταξύ ηλικιωμένων ασθενών ιδιαίτερα γυναικών 

με κατάγματα ισχίου που συμβαίνουν κατά τις πτώσεις από τη θέση της όρθιας στάσης ή 

και χαμηλότερα.(Baker MR et al, 1979, Bruce DG et al, 1999, Leboff MS et al, 1999, Nuti 

r et al, 2004, Moniz C et al, 2005).  

 

Σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων της 25(OH)D στον ορό και της 

συχνότητας των πτώσεων λόγω μυικής εξασθένησης έχει επίσης αναφερθεί σε ηλικιωμένα 

άτομα χωρίς κινητικά προβλήματα (Glerup H et al, 2000, Stein MS et al, 1999, Mowe M et 

al, 1999), ενώ η χορήγηση βιταμίνης  D και ασβεστίου έχει οδηγήσει σε μείωση των 

πτώσεων και των καταγμάτων ισχίου (Chapuy MC et al, 1992).  

Η σχέση της μυϊκής  ισχύος του τετρακεφάλου μηριαίου με το επίπεδο της 25(OH)D στον 

ορό έχει εκτιμηθεί αντικειμενικά από αρκετές ερευνητικές ομάδες τη περασμένη δεκαετία 

με τη χρήση ισοκινητικού ή ισομετρικού δυναμομέτρου (Chapuy MC et al, 1992, Dhesi JK 

et al, 2002, Visser M et al, 2003, Bischoff HA et al, 1999, Rinaldi I et al, 2007). Τέσσερις 

από τις πέντε αυτές μελέτες περιλάμβαναν συμμετέχοντες που ζούσαν σε βόρειες και 

κεντρο- Ευρωπαϊκές χώρες (Chapuy MC et al, 1992, Dhesi JK et al, 2002, Visser M et al, 

2003, Bischoff HA et al, 1999), με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια από την Κρήτη, ενώ σε μια 

από τις μελέτες οι συμμετέχοντες ήταν ηλικιωμένοι κάτοικοι της Ινδονησίας. (Rinaldi I et 

al, 2007). Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση αυτή σε ηλικιωμένα άτομα, 

κατοίκους της νότιας Ευρώπης. 

Έτσι μελετήσαμε τη σχέση μεταξύ της  25(OH)D του ορού και της μυϊκής ισχύος του 

τετρακέφαλου μυός σε ηλικιωμένα αυτοεξυπηρετούμενα περιπατητικά άτομα, μονίμους 

κατοίκους της Κρήτης, του νοτιότερου νησιού της Ευρώπης με συντεταγμένες 35° 20’ N 

και 25° 08’ E. 
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1.6. Βιταμίνη D και κατάγματα ισχίου  
 
Έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι ηλικιωμένα άτομα με οξύ κάταγμα ισχίου, έχουν κατά την 

εισαγωγή τους στο νοσοκομείο χαμηλότερα επίπεδα ορού 25(ΟΗ) D σε σύγκριση με μη- 

καταγματίες αντίστοιχης ηλικίας . (Bruce DG et al, 1999,  Sahota O et al., 2001,  Pieper CF 

et al., 2007,  Bischoff-Ferrari HA et al., 2008). Έτσι σε μια μεγάλη κλινική έρευνα σε 

ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα ισχίου τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D στον ορό βρέθηκαν 

χαμηλά, δηλαδή σε ποσοστό 51% τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα από 15 ng/ml (37.5 nmol/l), 

ένα εύρημα που συνηγορεί ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D  μπορεί να είναι μια κοινή 

κατάσταση σε ηλικιωμένους ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα ισχίου (Pieper CF et al., 

2007).  

Σε μια άλλη μελέτη τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D στον ορό βρέθηκαν χαμηλά σε ασθενείς με 

κάταγμα ισχίου που ανήκαν σε διάφορες κατηγορίες όπως πχ σε ασθενείς που 

μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το σπίτι τους (34, 6 nmol/l, 13,84 ng/ml), από σπίτια 

με παροχή βοήθειας  (27,7 nmol/l, 11 ng/ml) ή από ιδρύματα (24 nmol/l, 9,6 ng/ml) 

(Bischoff-Ferrari HA et al., 2008) 

Επί πλέον μεγάλη ανεπάρκεια βιταμίνης D, κάτω από 30 nmol/l (12 ng/m) βρέθηκε στο 

60% αυτών των ασθενών, ενώ το 80% είχαν κάτω από 50 nmol/l (20 ng/ml), και μόνο 

λιγότεροι από 4% είχαν τα επιθυμητά επίπεδα των τουλάχιστον 75 nmol/l (30 ng/ml)  

(Bischoff-Ferrari HA et al., 2008) 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο τρόπος ζωής αυτών των ασθενών χαρακτηρίζεται συχνά από 

μειωμένη φυσική δραστηριότητα η οποία μπορεί να σχετίζεται με περιορισμένη έκθεση 

στο ηλιακό φως και μικρότερη σύνθεση 25(ΟΗ)D  στο δέρμα (Leboff MS et al., 1999). 

 
Η υπόθεση που κάναμε ήταν ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D  στον ορό με κάταγμα ισχίου 

κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο μπορεί επίσης να σχετίζονται με επιδημιολογικά 

ευρήματα που δείχνουν  ότι τα διατροχαντήρια κατάγματα του ισχίου είναι συχνότερα από 
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τα αυχενικά στις χώρες της Μεσογείου. Έτσι διερευνήσαμε εάν τα επίπεδα ορού της 

25(ΟΗ)D κατά την εισαγωγή των ασθενών με κάταγμα ισχίου στο νοσοκομείο έχουν 

σχέση όχι μόνο με τα κατάγματα ισχίου γενικά, αλλά επίσης με τον τύπο του κατάγματος 

του ισχίου που έχει υποστεί ο ασθενής, δηλαδή διατροχαντήριο έναντι του αυχενικού 

κατάγματος. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη Κρήτη παρά τη μεγάλη ηλιοφάνεια η συχνότητα του 

κατάγματος ισχίου είναι ανάλογη με εκείνη των βορείων Ευρωπαϊκών χωρών, και ότι τα 

διατροχαντήρια κατάγματα είναι συχνότερα από τα αυχενικά (Dretakis ΕΚ et al., 1992). Οι 

ασθενείς που μετείχαν σ’ αυτή την έρευνα ήταν περιπατητικές και αυτοεξυπηρετούμενες 

γυναίκες, μόνιμοι κάτοικοι Κρήτης με αυχενικό ή διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου. Υγιείς 

γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας, χωρίς κάταγμα χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.  

Μετρήθηκαν τα επίπεδα ορού της 25(ΟΗ) D καθώς και άλλων βιοχημικών παραμέτρων. 

Τα ευρήματα μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δείχνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ) D 

σχετίζονται περισσότερο με τα διατροχαντήρια κατάγματα, επιβεβαιώνοντας την αρχική 

μας υπόθεση. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
2. 1. Δείγμα  
 
Στη μελέτη μας, συμμετείχαν 101 περιπατητικά άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 65 

ετών, προερχόμενα από τα ΚΑΠΗ Ηρακλείου Κρήτης, τα οποία εκδήλωσαν την επιθυμία 

να συμμετάσχουν σε αυτή. Από αυτά, οι 70 ήταν γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 70 ± 5,00 

(65-81) ετών και οι 31 ήταν άνδρες, μέσου όρου ηλικίας 73 ± 5,49 (65-82) ετών. 

Tα κριτήρια συμμετοχής ήταν αυστηρά και ήταν τα ακόλουθα:  

Οι συμμετέχοντες να είναι ηλικιωμένα περιπατητικά, αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, χωρίς 

χρόνιες ασθένειες του γαστρενερικού συστήματος ή νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης να μην 

λαμβάνουν σκευάσματα με βιταμίνη D, Ca ή φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό 

της βιταμίνης D ή την ομοιόσταση του ασβεστίου. 

  

Επίσης συμμετείχαν 102 ηλικιωμένες γυναίκες, με κάταγμα ισχίου, που εισήχθησαν στη 

κλινική Ορθοπαιδικής-Τραυματολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Κρήτης.  

Εξαιρέθηκαν από αυτές, ασθενείς με κατάγματα υψηλής ενέργειας (τροχαία, πτώση από 

σημαντικό ύψος) και κατάγματα λόγω οστικών μεταστάσεων Ca, καθώς και άλλων 

παθολογικών καταστάσεων (νόσος του Paget, οστικές κύστεις κ.α. ).   

Επίσης εξαιρέθηκαν άτομα, με χρόνιες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, με 

νεφρική ανεπάρκεια, ρευματοειδή αρθρίτιδα, καθώς και άτομα που έπαιρναν βιταμίνη D, 

ασβέστιο, οιστρογόνα, διφοσφωνικά, ανδρογόνα ή φάρμακα που επηρεάζουν τον 

μεταβολισμό των οστών ή την ομοιόσταση του ασβεστίου. Τέλος εξαιρέθηκαν γυναίκες 

κάτω των 65 ετών.  
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Σχετικά με τη κινητικότητα των συμμετεχόντων καταγματιών, τα κριτήρια συμμετοχής 

που θέσαμε και φυσικά αφορούσαν στη κινητική τους κατάσταση πριν από το κάταγμα, 

ήταν τα ακόλουθα:  

α)  αυτοεξυπηρετούμενα και περιπατητικά άτομα,  μη ιδρυματικά ή οικόσιτα  

β)  η βάδιση εκτός οικίας να γίνεται είτε χωρίς, είτε με περιστασιακή μόνο χρήση 

μπαστουνιού. 

γ)  να μην υπάρχει προηγούμενο ιστορικό κατάκλισης ή βάδισης με τη βοήθεια άλλου 

ατόμου. 

Έτσι ο τελικός αριθμός των γυναικών με κάταγμα ισχίου, έπειτα από την εφαρμογή των 

κριτηρίων αποκλεισμού ήταν 53 γυναίκες, ηλικίας άνω των 65 ετών, με μέσο όρο ηλικίας 

79,2 έτη.  Από αυτές οι 29 είχαν διατροχαντήριο κάταγμα και ηλικία 80,5 ± 6,8 έτη και οι 

24 είχαν αυχενικό κάταγμα ισχίου και ηλικία 78 ± 6,7 έτη. 

 

 

2. 2. Πρωτόκολλο έρευνας 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεση τους για τη συμμετοχή στην έρευνα. 

Το πρωτόκολλο έρευνας περιλάμβανε τα εξής: 

- ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος, δείκτης σωματικής μάζας (ΒΜΙ), 

διατροφή, έκθεση στον ήλιο, τρόπος ένδυσης, λήψη ασβεστίου, βιταμίνης D, 

φαρμάκων για την οστεοπόρωση, κινητικότητα, φυσική δραστηριότητα, πτώσεις κατά 

το προηγούμενο έτος, προηγούμενα κατάγματα. 

 Τα άτομα που μετείχαν στην έρευνα υποβλήθηκαν στις ακόλουθες εργαστηριακές 

εξετάσεις: 

- γενική αίματος, ΤΚΕ, ασβέστιο, κρεατινίνη και φωσφόρος αίματος, 25-υδροξυβιταμίνη 

D ορού αίματος, παραθορμόνη         
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 Από τους 101 συμμετέχοντες, 48 άτομα υποβλήθηκαν σε μέτρηση της μυϊκής ισχύος 

του τετρακέφαλου μυός με τη χρήση δυναμόμετρου. 

Η λήψη των δειγμάτων αίματος από τα άτομα των ΚΑΠΗ Ηρακλείου έγινε στο τμήμα 

αιμοληψιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ύστερα από ειδική 

συνεννόηση, ενώ η λήψη των αντίστοιχων δειγμάτων από τους ασθενείς με κάταγμα ισχίου 

έγινε κατά την εισαγωγή τους στην κλινική Ορθοπεδικής-Τραυματολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

 
 
 
2. 3. Μέθοδος ΟCTEIA για τη μέτρηση της 25(ΟΗ)D στον ορό 
 
 
H 25(OH)D του ορού, μετρήθηκε με την OCTEIA 25-Hydroxy Vitamin D 

Immunodiagnostic Systems (IDS) Inc., Boldon, UK. 

Η μέθοδος OCTEIA 25-Hydroxy Vitamin D kit είναι μια ενζυμοανοσοδοκιμασία 

προορισμένη για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 25-υδροξυβιταμίνης D, [25(OH)D] στον 

ορό.  

Η συγκέντρωση ορού σε 25(OH)D θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέτρηση των επιπέδων της 

βιταμίνης D επειδή η ενεργότητα της ηπατικής 25- υδροξυλάσης δεν υπόκειται σε αυστηρή 

ρύθμιση και αλλαγές στη δερματική παραγωγή βιταμίνης D3 ή σε ένεση βιταμίνης D (D2 ή  

D3) θα οδηγήσουν σε αλλαγές στα επίπεδα της 25(OH)D της κυκλοφορίας. 

Η ευαισθησία (sensitivity) της συγκεκριμένης μεθόδου είναι  <6nmol/L (<2,4ng/mL). 

Ως ευαισθησία, ορίζεται η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο μέσο όρο μείον 2 SD, 10 

αντιγράφων του μηδέν calibrator. Το intra-assay της μεθόδου είναι  <8% και το  inter-assay 

<10%. 

Οι τιμές αναφοράς (reference values) της μεθόδου κυμαίνονται μεταξύ 47,7 και 144nmol/L 

με μέσο όρο 81,9nmol/L και SD 24,4. 
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2. 4. Μέτρηση της μυϊκής ισχύος του τετρακεφάλου μηριαίου μυός το 
        δυναμόμετρο Cybex 6000 
 
 
Για την εκτίμηση της ισχύος του τετρακεφάλου μηριαίου μυός ο οποίος εκτείνει το γόνατο 

χρησιμοποιήθηκε στα 48 άτομα που μετείχαν σε αυτήν την έρευνα το μηχάνημα Cybex 

6000 Multi-joint Evaluation and Exercice System ( Cybex Division of Lunex Ronconcoma 

N.Y, USA). 

Τα άτομα που μετείχαν στην έρευνα κάθισαν στο κάθισμα του μηχανήματος με τη ράχη σε 

κάθετη θέση. Ο κορμός και η λεκάνη ακινητοποιήθηκαν με τη χρήση ζωνών. Ο μηρός 

ακινητοποιήθηκε επίσης με μια ζώνη σταθεροποιημένη στη βάση του καθίσματος (Εικ.1). 

 

 
 
 
Εικόνα 1. Cybex 
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Δόθηκε οδηγία στους μετέχοντες να φέρουν το άλλο (μη εξεταζόμενο ) πόδι πίσω από τον 

σταθεροποιητή του μέλους, κρατώντας το εκεί σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Το τμήμα του δυναμομέτρου που μετέφερε την ενέργεια του τετρακεφάλου 

προσαρμόστηκε ακριβώς πάνω από την ποδοκνημική άρθρωση του ατόμου, με το γόνατο 

στη θέση κάμψης 600  ή 900 . ( Οι 1800 είναι η θέση της πλήρους έκτασης του γόνατος). 

Η διάρκεια κάθε μέγιστης σύσπασης του τετρακεφάλου μυός ήταν 15 s. Η σύσπαση 

επαναλήφθηκε τρεις φορές με έναν ενδιάμεσο χρόνο ανάπαυσης 15 s. 

Το έργο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της μέτρησης της μυϊκής ισχύος του 

τετρακεφάλου του εξεταζόμενου ατόμου απεικονίστηκε γραφικά και αριθμητικά στην 

οθόνη εμφάνισης των αποτελεσμάτων του μηχανήματος. Το τελικό αποτέλεσμα 

εκφράστηκε ως μέση τιμή των τριών συσπάσεων του τετρακεφάλου μηριαίου μυός σε 

σχέση με το σωματικό βάρος του ατόμου. 

Οι τιμές της μυϊκής ισχύος εκφράζονται σε Newton meters (Nm). Ένα Newton ισούται με 

το ποσόν της δύναμης που απαιτείται για να επιταχυνθεί μια μάζα ενός kg σε ένα m/s2 στο 

κενό. 

 

 
2. 5. Προσδιορισμός βαθμού κινητηκότητας, δίαιτας και φυσικής 
        δραστηριότητας 
 
 
Σαν βαθμό κινητικότητας Α, ορίσαμε τη κινητικότητα εκείνη κατά την οποία ο 

ηλικιωμένος μπορεί να κινηθεί εκτός οικίας χωρίς βοήθεια από άλλο άτομο και χωρίς τη 

χρήση μπαστουνιού. Βαθμό κινητικότητας Β, ορίσαμε τη κινητικότητα κατά την οποία ο 

ηλικιωμένος κινείται εκτός οικίας χωρίς βοήθεια από άλλο άτομο αλλά με βοήθεια 

μπαστουνιού. Και στις δύο περιπτώσεις, ορίσαμε σαν απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση, 

την απόσταση των 500 μέτρων. 
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Σαν δίαιτα τύπου Α, ονομάζουμε τη Μεσογειακή δίαιτα της Κρήτης, όπως αναφέρεται 

στην εργασία των Κafatos Α et al, 2000, σύμφωνα με την οποία η μέση ημερήσια 

πρόσληψη ασβεστίου βρέθηκε 826 mg. 

Η φυσική δραστηριότητα των μετεχόντων στην έρευνα, υπολογίστηκε με τη χρήση ενός 

ερωτηματολογίου για τις εργάσιμες ημέρες καθώς και για τα σαββατοκύριακα, σύμφωνα 

με την εργασία των Sallis JF et al, 1985. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι φυσικές 

δραστηριότητες ταξινομούνται με βάση τις απαιτήσεις τους σε ενέργεια που εκφράζεται με 

τον όρο (μεταβολικά ισοδύναμα-metabolic equivalents=METs). Το ΜΕΤ εκφράζει τη 

σχέση μεταξύ του ρυθμού του μεταβολισμού εργασίας και του ρυθμού του μεταβολισμού 

ανάπαυσης και εκφράζει τη δαπάνη της ενέργειας σε θερμίδες ανεξάρτητα από το βάρος ή 

το φύλο του ατόμου.  

Η ταξινόμιση της δραστηριότητας με τον υπολογισμό ΜΕΤ, γίνεται ως εξής:  

1. ύπνος = 1 ΜΕΤ 
2. ελαφρά δραστηριότητα=1-2,9ΜΕΤ (1,5) 
3. μέτρια δραστηριότητα = 3-5 ΜΕΤs (4) 
4. έντονη δραστηριότητα = 5,1-6,9 ΜΕΤs (6) 
5. πολύ έντονη δραστηριότητα = 7-10 ΜΕΤs (10) 
 
Η δαπάνη σε θερμίδες, υπολογίζεται με βάση ότι 1 ΜΕΤ = 1 Κcal/kg/h. 

Οι τιμές των ΜΕΤs πολλαπλασιάζονται επί τις ώρες που διατέθηκαν σε κάθε μια από τις 5 

κατηγορίες φυσικής δραστηριότητας και τα γινόμενα προστέθηκαν για να δώσουν 

Κcal/kg/d. Τα Kcal/d προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των Kcal/d επί το βάρος του 

ατόμου. 

 

 
2. 6. Στατιστική ανάλυση 
 
 
Οι τιμές των μεταβλητών παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό των 

συμμετεχόντων (Ν), τις μέσες τιμές (μ. τ.), τις τυπικές αποκλίσεις (τ. α.), και τα μέσα 
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τυπικά σφάλματα (μ. τ. σ.). Στις κατηγορικές μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκαν οι 

συχνότητες (ν) και τα αντίστοιχα ποσοστά (%).  

Οι συγκρίσεις των απόλυτων τιμών των μεταβλητών ανάμεσα στις ομάδες, 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα χωρίς επαναληπτικές μετρήσεις (one way ANOVA). Οι συγκρίσεις κατά ζεύγη, 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το Bonferroni test. 

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιήθηκαν οι προύποθέσεις της κανονικής κατανομής των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά τεστ των Kruskal-Wallis  και Mann-

Whitney για την ανάλυση των δεδομένων μας. 

Οι συσχετίσεις ανάμεσα στους βιοχημικούς δείκτες, αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τους 

συντελεστές συσχέτισης του Pearson ή του Spearman. 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις, πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS vers. 

13.00 (Statistical Package for the Social Sciences , SPSS Inc., Chicago, Ill., USA). Όλα τα 

τεστ είναι διπλής κατεύθυνσης (two-sided). 

Η τιμή p- value < 0.05 καθορίστηκε σαν επίπεδο στατιστικά σημαντικής διαφοράς, ενώ 

επίσης καταγράφηκαν και οι οριακά στατιστικα σημαντικές διαφορές (0,05< p<0,01) 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
3. 1. Βιταμίνη D των ηλικιωμένων σε ένα νησί με μεγάλη ηλιοφάνεια 
 
Mελετήσαμε 101 εθελοντές, ηλικιωμένα άτομα ηλικίας ≥ 65 ετών, 70 γυναίκες και 31 

άνδρες. Όλα τα άτομα ήταν αυτοεξυπηρετούμενα, περιπατητικά, μέλη των ΚΑΠΗ 

Ηρακλείου Κρήτης και περιλήφθησαν στη μελέτη έπειτα από εφαρμογή αυστηρών 

κριτηρίων αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στο Κεφ.  2. 1 (Υλικά και Μέθοδοι) .  

Βρήκαμε τα ακόλουθα κλινικά και εργαστηριακά αποτελέσματα: 

 

 Άνδρες Γυναίκες 
Ν 31 

 
70 

Ηλικία 73,00 ± 5,49 70,00 ± 5,00 
 

ΒΜΙ(kg/m2)        28,10 ± 3,99 30,60 ± 4,68 
BMI>30,0 25,8% 54,4% 

 
Βαθμός κιν/τας Α        82% 68% 
Βαθμός κιν/τας Β        18% 32% 

 
Δίαιτα: Μεσογειακή Τύπου A 

(>800mg Ca/ημ) 
Μεσογειακή Τύπου A 

(>800mg Ca/ημ) 
Πτώσεις προηγ έτους         4/31 24/70 

 
Serum 25(OH)D  
(nmol/L) 

71,70 ± 28,65 51, 46 ± 27,32 

Serum ΡΤΗ (pg/ml):    63,91 ± 24,82 59,77 ± 28,92 
 

 

Οι γυναίκες με βαθμό κινητικότητας Β είχαν χαμηλότερες τιμές 25(OH)D ορού σε 

σύγκριση με εκείνες που είχαν βαθμό κινητικότητας Α ( 42,10 ± 22,8 nmol/L έναντι 58,25 

± 28,96 nmol/L, p=0,017). 

Από τις 24 γυναίκες που υπέστησαν μία ή περισσότερες πτώσεις κατά το προηγούμενο 

έτος, οι περισσότερες (15) είχαν βαθμό κινητικότητας Β. 
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Ποσοστά 51,4 % των  γυναικών (Σχήμα 1) και 35.4 % των ανδρών (Σχήμα 2) είχαν τιμές 

ορού 25(OH)D  < 50nmol/L ενώ το 10% των ανδρών και το 30% των γυναικών είχαν τιμές 

≤ 30nmol/L (Σχήμα 3). 

 
 
 
Σχήμα 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσοστά ανεπάρκειας της βιταμίνης D στις γυναίκες

<50nmol/L

>50nmol/L

51,4% 

48,6% 

Ποσοστά ανεπάρκειας της βιταμίνης D στους άνδρες

<50nmol/L

>50nmol/L

64,6% 

35,4% 
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Σχήμα 3. Σύγκριση διαφόρων επιπέδων βιταμίνης D μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Επίπεδα ορού της 25(OH)D μικρότερα από 50nmol/L, βρέθηκαν σε 47 από τα 101 άτομα 

που μελετήθηκαν, 11 άνδρες και 36 γυναίκες. Η μέση τιμή 25(OH)D αυτής της ομάδας 

ήταν 31.56nmol/L. 

Αποδέχτηκαν να επανεξεταστούν για επανεκτίμηση των επιπέδων της 25(OH)D, το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους, 2004, τα 25 από τα 47 άτομα, 5 άντρες και 20 γυναίκες. 

Βρέθηκε πως σε 21 από τους 25 που επανεξετάστηκαν η τιμή της 25(OH)D του ορού ήταν 

σημαντικά υψηλότερη κατά τη περίοδο του καλοκαιριού σε σύγκριση με τη τιμή της 

χειμερινής περιόδου μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2004. 

Η μέση τιμή της 25(OH)D ήταν 53,68nmol/L το καλοκαίρι έναντι 30,32nmol/L το χειμώνα 

(p=<0,0005), ενώ η τιμή της ΡΤΗ του ορού το καλοκαίρι βρέθηκε χαμηλότερη από αυτήν 

που παρατηρήθηκε το χειμώνα  (p=0,007), (Πίνακας 1).                     

 Xειμώνας Καλοκαίρι 

25(OH)D      30,32nmol/L                         53,68nmol/L 

PTH 64,41pg/ml                            58,91pg/ml 

 
Πίνακας 1. Εποχιακές διαφορές στα επίπεδα 25(OH)D και PTH του ορού. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. 2.  Βιταμίνη D και μυϊκή ισχύς 
 
Για τη μελέτη της σχέσης της βιταμίνης D με τη μυϊκή ισχύ στη μελετώμενη περιοχή, λόγω 

της γεωγραφικής της τοποθεσίας, την Κρήτη, χρησιμοποιήσαμε εθελοντές από τον αρχικό 

πληθυσμό μας των 101 ηλικιωμένων μαρτύρων χωρίς κάταγμα. Δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στη μελέτη 58 ηλικιωμένες γυναίκες και 18 ηλικιωμένοι άνδρες και έπειτα 

από εφαρμογή των ειδικότερων κριτηρίων αποκλεισμού παρέμειναν στη μελέτη 48 

ηλικιωμένα άτομα, 35 γυναίκες και 13 άνδρες ηλικίας ≥65 ετών. Βρέθηκαν τα ακόλουθα  

κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά: 

 

Characteristic 
 

Gender Mean ± SD Median Minimum Maximum

Age (years) Μale 73.80 ± 5.13 74.00 65.00 81.00 
 Female 70.00 ± 4.45 69.00 65.00 80.00 
BMI (kg/m²) Male 27.56 ± 2.95 27.60 22.40 32.00 
 Female 29.87 ± 3.25 30.20 22.90 36.30 
Physical activity 
(Mets) 

Male 35.50 ± 1.20 35.60 33.50 37.30 

 Female 34.10 ± 1.30 34.80 31.50 36.00 
25(OH)D 
(nmol/l) 

Male 76.00 ± 34.73a 71.00 27.00 169.00 

 Female 49.11 ± 29.78 42.00 16.00 128.00 
PTH (pg/ml) Male 64.00± 24.51 59.90 20.70 96.00 
 Female 57.64 ± 23.15 56.70 19.80 123.00 
      
a P = 0.011 for men versus women, t-test  

 

Πίνακας 1: Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων εθελοντών 
Κρητών που συμμετείχαν στη μελέτη (13 άνδρες και 35 γυναίκες) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Μετρήθηκε η μυϊκή ισχύς του τετρακέφαλου μηριαίου μυός σε κάθε έναν από τους 

συμμετέχοντες σε δύο γωνίες: στις 60° και στις 90° τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί 

πόδι. Η μυϊκή ισχύς του τετρακέφαλου βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στους άνδρες από 

τις γυναίκες και στις δύο γωνίες μέτρησης και στα δύο πόδια (Πίν. 2) 
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Angle, 
knee Gender 

Quadriceps muscle 
strength (Nm) t-value 

Statistical 
significancea 

90° R  Female 113.00 ± 23.73 
–3.82 P < 0.0005 Male 153.00 ± 34.77 

90° L  Female 116.14 ± 26.25 
–4.00 P < 0.0005 

Male 167.46 ± 43.45 

60° R  Female 115.23 ± 24.74 
–4.28 P < 0.0005 

Male 156.38 ± 31.23 

60° L  Female 112.03 ± 22.86 
–4.58 P < 0.0005 

Male 154.60 ± 30.48 

 
Muscle strength data are expressed as mean  SD.  a : t-test 

Πίνακας 2: Μυϊκή ισχύς του τετρακέφαλου μηριαίου μυός μετρημένη στις 60° και στις 

90° στο αριστερό και στο δεξί πόδι στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες άνδρες (13) και 

γυναίκες (35) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
Βρήκαμε επίσης πολύ μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της ισχύος του δεξιού και του αριστερού 

τετρακέφαλου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, σε κάθε γωνία που εξετάσαμε 

(60° και  90°). Συγκεκριμένα βρήκαμε στις γυναίκες στις 90º (r = 0.801, P < 0.0005) και 

στις 60º (r = 0.810, P < 0.0005); και στους άνδρες στις 90º (r = 0.823, P < 0.0005) και στις 

60º (r = 0.829, P < 0.0005).  

Ακόμη, ερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της μυϊκής ισχύος του τετρακεφάλου και των 

επιπέδων της 25(OH)D του ορού, στον μελετώμενο πληθυσμό και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

θετικής συσχέτισης (Πιν. 3). Η μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των δύο μελετώμενων 

μεταβλητών παρατηρήθηκε στις γυναίκες στο δεξί πόδι, στις 90º (r = 0.339, P = 0.046) 

(Σχ. 1) και στους άνδρες στο αριστερό πόδι στις 60º (r = 0.762, P = 0.002) (Σχ. 2).  
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Angle, 

knee Parameter Male Female Total 

90° R Pearson’s correlation 0.524 0.339 0.517 

Statistical significancea NS P = 0.046 P < 0.0005

90° L Pearson’s correlation 0.454 0.196 0.438 

Statistical significancea NS NS P = 0.002 

60° R Pearson’s correlation 0.651 0.224 0.491 

Statistical significancea P = 0.016 NS P < 0.0005

60° L Pearson’s correlation 0.762 0.158 0.496 

Statistical significancea P = 0.002 NS P < 0.0005
a:  t-test            NS, not statistically significant (P > 0.05). 

Πίνακας 3. Συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης της 25(OH)D του ορού και της μυϊκής 
ισχύος του τετρακέφαλου σε ηλικιωμένους Κρητικούς ≥ 65 ετών, άνδρες (13) και γυναίκες 
(35) στις 60° και 90° στο δεξί και αριστερό πόδι. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

 
 
Σχήμα 1. Συσχέτιση μεταξύ της μυϊκής ισχύος του τετρακέφαλου (Nm) και των επιπέδων 
της 25-hydroxyvitamin D του ορού (nmol/l) στο δείγμα των 35 γυναικών, στο δεξί πόδι 
στις 90º (r = 0.339, P = 0.046). 
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Σχήμα 2. Συσχέτιση μεταξύ της μυϊκής ισχύος του τετρακέφαλου (Nm) και των επιπέδων 
της 25-hydroxyvitamin D του ορού (nmol/l) στο δείγμα των 13 ανδρών στο αριστερό πόδι, 
στις 60º (r = 0.762, P = 0.002).  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
Η συσχέτιση μεταξύ μυϊκής ισχύος του τετρακέφαλου και της συγκέντρωσης της 25(ΟΗ) 

D του ορού, παρέμεινε ίδια και κατόπιν adjustment για ηλικία, ΒΜΙ και φυσική 

δραστηριότητα (Πιν. 4). 

 

Angle, 

knee Parameter Male Female Total 

90° R Pearson’s correlation 0.569 0.358 0.486 

Statistical significancea NS P = 0.044 P = 0.001 

90° L Pearson’s correlation 0.639 0.160 0.358 

Statistical significancea P = 0.047 NS P = 0.016 

60° R Pearson’s correlation 0.626 0.220 0.453 

Statistical significancea NS (P = 0.053) NS P = 0.002 

60° L Pearson’s correlation 0.865 0.151 0.467 

Statistical significancea P = 0.001 NS P = 0.001 

 
a: t-test        NS, not statistically significant (P > 0.05). 

Πίνακας 4: Συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης της 25(OH)D του ορού και της μυϊκής 
ισχύος του τετρακέφαλου σε ηλικιωμένους Κρητικούς ≥ 65 ετών, άνδρες (13) και γυναίκες 
(35).  
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Μελετήσαμε ακόμα τη συσχέτιση μεταξύ του δείκτη σωματικής μάζας (ΒΜΙ) και της 

ισχύος του τετρακέφαλου στον ίδιο πληθυσμό και βρήκαμε αρνητική συσχέτιση, που ήταν 

πιο έντονη στις γυναίκες (Πιν. 5)  

 

 

Angle, 

knee Parameter Male Female Total 

90° R Pearson’s correlation -0.167 –0.368 –0.326 

Statistical significancea NS P = 0.030 P = 0.024 

90° L Pearson’s correlation –0.242 –0.198 –0.342 

Statistical significancea NS NS P = 0.017 

60° R Pearson’s correlation -0.188 –0.442 –0.380 

Statistical significancea NS P = 0.008 P = 0.008 

60° L Pearson’s correlation -0.029 –0.436 –0.411 

Statistical significancea NS P = 0.009 P = 0.004 
a: t-test                NS, not statistically significant (P > 0.05). 

 

Πινακας 5: Συσχέτιση μεταξύ ΒΜΙ και μυϊκής ισχύος στους 13 άνδρες και τις 35  
γυναίκες ηλικίας ≥65 ετών. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. 3 Η σχέση της βιταμίνης D με τον τύπο του κατάγματος ισχίου  
 
Χρησιμοποιώντας σαν μάρτυρες τις γυναίκες του πληθυσμού της πρώτης μας έρευνας (70 

γυναίκες) μελετήσαμε 102 συνεχόμενες ηλικιωμένες γυναίκες που εισήχθησαν στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με οξύ κάταγμα ισχίου για να ερευνήσουμε τη πιθανή σχέση 

της βιταμίνης D όχι μόνο με την εμφάνιση του κατάγματος αυτή καθαυτή, αλλά και με τον 

τύπο του κατάγματος, δηλαδή διατροχαντήριο ή αυχενικό κάταγμα ισχίου. Έπειτα από 

εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων αποκλεισμού (όπως περιγράφονται στο Κεφ. 2.1) 

παρέμειναν στην ομάδα των γυναικών με οξύ κάταγμα ισχίου 53 γυναίκες. Αναλύσαμε τα 

κλινικά (Πιν. 1) χαρακτηριστικά του πληθυσμού μας και βρήκαμε πως είναι ομοιογενής. 

 
 
Mobility Grade A  Grade B  p 

Trochanteric 12( 41%) 17(59%) 0.131 

Cervical 16(67) 8(33)  

Control 41(59) 29(41)  

Previous fractures No Yes   

Trochanteric 24(85)  5(15) 0.211 

Cervical 16(67) 8(33)  

Control 50(72) 20(29) 

Falls No  Yes   

Trochanteric 15(52) 14(48) 0.304 

Cervical 17(71) 7(29)  

Control 45(65) 25(35) 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά και ομοιογένεια μεταξύ των 3 ομάδων, n(%) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Μετρήσαμε επίσης τη συγκέντρωση της 25(ΟΗ)D του ορού, την ΡΤΗ, καθώς και τις 

συγκεντρώσεις ασβεστίου, φωσφόρου και κρεατινίνης (Πίν. 2).  Από όλες τις παραμέτρους 

που μετρήθηκαν, μόνο η 25(ΟΗ)D του ορού, παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των 3 ομάδων. Η συγκέντρωση της 25(ΟΗ)D του ορού στην ομάδα των 

διατροχαντηρίων καταγμάτων, βρέθηκε πολύ χαμηλότερη από αυτήν της ομάδας των 

αυχενικών  (35.97±14.75 έναντι 55.25±26.21 με p = 0.015). Επίσης η ίδια ομάδα διαφέρει 

από τους υγιείς μάρτυρες (35.97±14.75 έναντι 51.31±28.94 με p = 0.042), ενώ δεν 

βρήκαμε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση της 25(ΟΗ)D μεταξύ των  

ομάδων των αυχενικών καταγμάτων και των υγιών μαρτύρων. 

 

 

 Trochanteric Cervical Controls p 

Number  29 24 35 

25(OH)D (nmol/l) 35.97±14.75 55.25±26.21*  51.31±28.94# 0.010 

Creatinine (mg/dl) 0.86±0.29 1.03±0.37 0.93±0.26 N.S 

P (mg/dl) 3.04±0.35 3.15±0.38 3.22±0.38 N.S 

Ca (mg/dl) 9.14±0.48 9.39±0.51 9.40±0.31 N.S 

PTH (pg/l) 53.50±20.67 57.44±35.59 63.56±24.79 N.S 

* p = 0.015,      # p = 0.042   vs. the trochanteric group 

Πίνακας 2. Μέσες συγκεντρώσεις των παραμέτρων που μετρήθηκαν. Οι 35 υγιείς 

μάρτυρες ήταν >70 ετών.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της σχέσης της βιταμίνης D με τη μυϊκή 

ισχύ καθώς και με τα κατάγματα του ισχίου σε ηλικιωμένους κατοίκους της Κρήτης. 

 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είχαμε καθορίσει τρεις επί μέρους σκοπούς: 

 
Α) την διερεύνηση των επιπέδων της 25(OH)D στον ορό του αίματος περιπατητικών 

ατόμων, μονίμων κατοίκων της Κρήτης, ανδρών και γυναικών, ηλικίας 65 ετών και άνω, 

ώστε να ελεγχθεί εάν σε μια περιοχή με μεγάλη ηλιοφάνεια, λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, όπως είναι η Κρήτη (Β 35° – Α 25°), υπάρχει υποβιταμίνωση D, καθώς και οι 

ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 
Β) τη διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων της 25(OH)D του ορού με τη μυϊκή ισχύ του 

τετρακεφάλου μηριαίου μυός  στον ίδιο πληθυσμό ηλικιωμένων περιπατητικών Κρητών.   

 
Γ) τη διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων της 25(OH)D του ορού με τα κατάγματα ισχίου 

των ηλικιωμένων και ειδικότερα με τον τύπο του κατάγματος στην ίδια περιοχή και την 

ίδια εποχή. 

 

  

Στο πρώτο κομμάτι της έρευνάς μας, βρήκαμε ότι σημαντικό ποσοστό ηλικιωμένων 

περιπατητικών ατόμων, ιδιαίτερα γυναικών, μονίμων κατοίκων της Κρήτης, έχουν χαμηλά 

επίπεδα 25(ΟΗ)D στον ορό, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου. 
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Συγκεκριμένα 51,4% των γυναικών και 35,4% των ανδρών είχαν τιμές 25(ΟΗ)D στον ορό 

<50 nmol/L, ενώ 30% των γυναικών και 10% των ανδρών είχαν πολύ χαμηλές τιμές 

25(ΟΗ)D στον ορό (≤30 nmol/L). 

Αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεομαλακία και οστεοπόρωση, αλλά και για 

μυϊκή αδυναμία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στις τραυματικές πτώσεις των ηλικιωμένων 

ατόμων. (Glerup H et al, 2000, Stein MS et al, 1999, Mowe M et al, 1999, Janssen HC et 

al, 2002) 

Έχει διαπιστωθεί ότι εκτός από την υποβιταμίνωση D, η εξαρτώμενη από την ηλικία 

αύξηση των επιπέδων ορού της παραθορμόνης είναι δυνατό να σχετίζεται και με τη 

μειωμένη νεφρική λειτουργία, καθώς και με τη χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου 

(Visser M et al, 2003, McKena MJ and Freaney R, 1998, Lips P, 2001). 

Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία 

ετερογενής παθολογική κατάσταση προκαλούμενη –με σχεδόν ίσα ποσοστά- από 

ανεπάρκεια βιταμίνης D και νεφρική ανεπάρκεια (Bruce DG et al, 1999). 

Eίναι λοιπόν δυνατόν, η συμμετοχή σ’ αυτή τη μελέτη μόνον ατόμων με φυσιολογικές 

τιμές κρεατινίνης στον ορό και με επαρκή καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου, να μείωσε 

την πιθανότητα εμφάνισης δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στα άτομα με χαμηλά 

επίπεδα βιταμίνης D που μετείχαν σ’ αυτή την έρευνα. 

Πολύ χαμηλές τιμές 25(ΟΗ)D στον ορό έχουν επίσης διαπιστωθεί σε ηλικιωμένα άτομα σε 

άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Van der Wielen RP et al, 1995), ενώ βρέθηκαν 

υψηλότερες τιμές σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, παρά τη μικρότερη 

ηλιοφάνεια των χωρών αυτών σε σύγκριση με αυτήν των χωρών της νότιας Ευρώπης. 

Αυτό έχει αποδοθεί στη συστηματική χρήση λαμπών υπεριώδους φωτός (sun lamps) και 

στη κατανάλωση τροφίμων ενισχυμένων με βιταμίνη D. 
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Έχει διαπιστωθεί ότι η καθημερινή λήψη 12,5 μg βιταμίνης D έχει μειώσει δραστικά τη 

διαφορά στις τιμές της 25(ΟΗ)D στον ορό μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού.  ( Dawson-

Hughes B et al, 1991). 

Έχει επίσης βρεθεί ότι η χρήση τροφίμων ενισχυμένων με βιταμίνη D, έχει αποτρέψει την 

εμφάνιση χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D, στη διάρκεια του χειμώνα. (Van der Wielen RP 

et al, 1995). 

Το υψηλό ποσοστό των ατόμων που μετείχαν σε αυτή την έρευνα, με ανεπάρκεια 

βιταμίνης D θα πρέπει  να αποδοθεί 1) στην ανεπαρκή έκθεσή τους στο ηλιακό φως, 2) στη 

διάθεση περιορισμένου χρόνου για την εκτός οικίας φυσική δραστηριότητα, ιδιαίτερα των 

γυναικών και 3) στη μη κατανάλωση τροφίμων ενισχυμένων με βιταμίνη D. 

 
 
 
 

Τα ευρήματά μας από την δυναμομετρική μελέτη των συμμετεχόντων, έδειξαν την 

ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων της 25(ΟΗ)D στον ορό και της ισχύος 

του τετρακέφαλου μηριαίου μυός σε ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα, μονίμους κατοίκους 

της Κρήτης. 

Η διαπίστωση αυτή, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα εργασιών άλλων ερευνητών 

(Dhesi JK et al, 2002, Bischoff HA et al, 1999, Rinaldi I et al, 2007). 

Η ισχύς του τετρακέφαλου μυός βρέθηκε μεγαλύτερη στους άνδρες σε σύγκριση με τις 

γυναίκες και υπήρχε ισχυρή συσχέτιση της ισχύος μεταξύ δεξιού και αριστερού 

τετρακέφαλου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Αυτό βρίσκεται επίσης σε 

συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών ( Young A et al, 1984, Young A et al, 

1985, Bassey EJ et al, 1992, Sinaki M et al, 2001). 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων 25(ΟΗ)D και ΡΤΗ στον 

ορό στα άτομα που μετείχαν σ’ αυτή την εργασία. Υψηλά επίπεδα παραθορμόνης στον ορό 
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έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται με μυϊκή αδυναμία, η οποία αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου για πτώση στους ηλικιωμένους ( Stein MS et al, 1999, Dhesi JK et al, 

2002, Visser M et al, 2003, McCarty MF, 2002). 

Έχει αναφερθεί ότι η παραθορμόνη έχει άμεση επίδραση στους σκελετικούς μύες, 

αυξάνοντας την μεσοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου, και αυτό μπορεί να προκαλέσει 

διάσπαση της δομής και δυσλειτουργία των σκελετικών μυών. 

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D επηρεάζει κυρίως τους αποκαλούμενους «αντιβαριτικούς» 

μύες, όπως είναι ο τετρακέφαλος μηριαίος, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην 

ισορροπία, στην όρθια στάση και στη βάδιση (Glerup H et al, 2000, Janssen HC et al, 

2002). 

Οι μεταβολίτες της βιταμίνης D επηρεάζουν άμεσα την ωρίμανση και τη λειτουργία του 

κυττάρου των σκελετικών μυών, δια μέσου υποδοχέων της βιταμίνης D (VDR)  

(Janssen HC et al, 2002, Simpson RU et al, 1985, Boland R, 1986, Montero-Odasso M and 

Duque G, 2005). 

Διαφορετικοί πολυμορφισμοί γονιδίων αυτών των υποδοχέων έχει διαπιστωθεί ότι 

συνδέονται με την ισχύ του τετρακέφαλου μυός στους άνδρες και τις γυναίκες 

(Winderlinckx A et al, 2007). 

Έχει επίσης αναφερθεί ότι η μεγάλη ηλικία συνδέεται σημαντικά με ελαττωμένη έκφραση 

των υποδοχέων της βιταμίνης D, ανεξάρτητα από την περιοχή του σώματος όπου γίνεται η 

βιοψία. (Bishoff-Ferrari HA et al, 2004). 

Πειραματικές εργασίες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D, αυξάνει 

το ρυθμό του μεταβολισμού και τη διάσπαση των πρωτεϊνών με την πρόκληση 

υπασβεστιαιμίας και την ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης. (Wassner SJ et al, 1983). 

Η βιταμίνη D μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον σκελετικό μυ, αυξάνοντας τον σχετικό 

αριθμό των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ Α και βελτιώνοντας τη μυϊκή ισχύ,  σε άτομα που 
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υποβάλλονται σε αγωγή με τη λήψη βιταμίνης D. (Sorensen OH et al, 1979, Sato Y et al, 

2005). 

Η πλειονότητα των ατόμων που μετείχαν στην έρευνα (85%) ήταν υπέρβαρα και 

παχύσαρκα. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών για τη 

συχνότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων, στους αγρότες κατοίκους της ίδιας 

περιοχής της Κρήτης  (Vardavas CI et al, 2009). 

Τα ευρήματά μας σχετικά με τη συσχέτιση του ΒΜΙ με τη μυϊκή δύναμη συνάδουν με τα 

ευρήματα και τις παρατηρήσεις των Sinaki M et al, (2001) σύμφωνα με τα οποία η 

αρνητική συσχέτιση παρατηρείται κυρίως στις γυναίκες. Θα μπορούσαν επίσης να 

αποδοθούν στο γεγονός ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη μας είχαν πολύ 

μεγαλύτερο ΒΜΙ από τους άνδρες. 

 

Στο τρίτο τμήμα της εργασίας μας, διαπιστώσαμε ότι κατά την εισαγωγή τους στο 

νοσοκομείο με κάταγμα ισχίου, το μέσο επίπεδο της 25 (ΟΗ) D στον ορό των ηλικιωμένων 

γυναικών κατοίκων της Κρήτης που μετείχαν στην έρευνα με διατροχαντήριο κάταγμα 

ισχίου ήταν 35,9 ± 14,7 nmol/l, ενώ το αντίστοιχο των γυναικών με αυχενικό κάταγμα 

ισχίου ήταν σημαντικά υψηλότερο, δηλαδή 55,2 ± 26,2 nmol/l και στην ομάδα των 

γυναικών χωρίς κάταγμα που χρησίμευσαν ως μάρτυρες ήταν 51,3  ± 28,9 nmol/l. 

Η διαφορά στα επίπεδα της 25 (ΟΗ) D ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των ομάδων 

ασθενών με διατροχαντήριο και εκείνων με αυχενικό κάταγμα ισχίου, όχι όμως μεταξύ των 

γυναικών με αυχενικό κάταγμα και των γυναικών μαρτύρων χωρίς κάταγμα ισχίου. 

Αυτό το εύρημα σημαίνει ότι μόνο οι ασθενείς με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου είχαν 

χαμηλά επίπεδα 25 (ΟΗ) D στον ορό, ενώ οι ασθενείς με αυχενικό κάταγμα ισχίου δεν 

διέφεραν ως προς τα επίπεδα της 25 (ΟΗ) D στον ορό από τις γυναίκες μάρτυρες χωρίς 

κάταγμα. 
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Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζομε, αυτή είναι η πρώτη έρευνα στην οποία 

περιγράφεται τέτοιος συσχετισμός και γι’αυτό χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση και 

διευκρίνιση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαφορά. 

Τα στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα της 25(ΟΗ) D στον ορό που βρέθηκαν στις 

γυναίκες με διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου σε σύγκριση με τις γυναίκες με τα αυχενικά 

κατάγματα ισχίου μπορούν να αποδοθούν στη μειωμένη έκθεση στο ηλιακό φως, την 

περίοδο πριν από το κάταγμα, των ασθενών με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου σε 

σύγκριση με τους περισσότερο φυσικά δραστήριους ασθενείς με αυχενικό κάταγμα ισχίου. 

Πράγματι, οι περισσότερες γυναίκες με διατροχαντήριο κάταγμα (17/29 ή 59%) βάδιζαν 

πριν από το κάταγμα με την περιστασιακή χρήση ενός μπαστουνιού σε σύγκριση με 8/24 ή 

33% με αυχενικό κάταγμα ισχίου, αν και αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Επί πλέον, 14/29 γυναίκες με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου (48%) είχαν 

επαναλαμβανόμενες πτώσεις σε σύγκριση με 6/24 ή 25% με αυχενικό κάταγμα ισχίου. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου ήταν 

λίγο μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με εκείνες με αυχενικό κάταγμα (80 έναντι 78 ετών 

αντιστοίχως), αν και αυτό είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό ως ένα ισχυρό επιχείρημα 

(Dretakis et al, 2002). 

Το ποσοστό ασθενών με ανεπάρκεια βιταμίνης D συνολικά στην ομάδα των 53 γυναικών 

που μετείχαν στην έρευνα με διατροχαντήρια και αυχενικά κατάγματα ισχίου ήταν 32% σε 

σύγκριση με το 68% της έρευνας του Sahota et al 2001 και ίσο με το 31,7% που ανέφερε ο 

Bruce et al 1999. 

Δεκαεπτά (17) από τις 53 γυναίκες με κατάγματα ισχίου που μετείχαν σε αυτήν την έρευνα 

(32%) είχαν 25 (ΟΗ) D στον ορό < 30nmol (12ng/ml) και σε 8 από τις 17 η ανεπάρκεια 

της βιταμίνης D συνοδευόταν από δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό και αυτή η 
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διαπίστωση βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα ήδη δημοσιευμένης εργασίας (Sahota 

O et al, 2001). 

Δεκατρείς (13) από αυτούς τους 17 ασθενείς μας με πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D 

είχαν διατροχαντήριο κάταγμα, ενώ μόνο 4 είχαν αυχενικό κάταγμα ισχίου. 

Χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ) D στον ορό αποτελούν παράγοντα κινδύνου για κάταγμα ισχίου 

στους ηλικιωμένους. Πράγματι, από πολλές έρευνες προκύπτει ότι οι ασθενείς με κάταγμα 

ισχίου έχουν χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ) D στον ορό κατά την εισαγωγή τους στο 

νοσοκομείο συγκρινόμενοι με υγιή περιπατητικά άτομα χωρίς κάταγμα (Boonen S et 

al,1996, Bruce DG et al 1999, Leboff MS et al, 1999, Nuti R et al, 2004). 

Τα χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ) D στον ορό στην Ευρώπη βρέθηκαν μεταξύ ηλικιωμένων 

περιπατητικών ατόμων κατοίκων νότιων ευρωπαϊκών και μεσογειακών χωρών, 

περιλαμβανομένης και της Ελλάδας (van der Wielen RP et al,1995), όπου τα 

διατροχαντήρια κατάγματα είναι πολύ συχνότερα από τα αυχενικά κατάγματα του ισχίου 

(Lizaur-Utrila et al, 1987, Dretakis EK et al, 1992). Επί πλέον, στις βόρειες ευρωπαϊκές 

χώρες τα αυχενικά κατάγματα του ισχίου είναι πολύ συχνότερα από τα διατροχαντήρια 

(Luthje P, 1985, Finsen V and Bennum P, 1987, Throngren KG, 1994). 

Σε έρευνα βασιζόμενη σε 150 ασθενείς με κάταγμα ισχίου, 101 με αυχενικό και 41 με 

διατροχαντήριο, βρέθηκε ότι 68% των ασθενών είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D και περίπου 

ίσο ποσοστό ασθενών είχε ανεπάρκεια βιταμίνης D στις ομάδες γυναικών με αυχενικό και 

διατροχαντήριο κάταγμα (66,3% έναντι 69,3% αντιστοίχως) (Sahota O et al, 2001). 

Όμως, στην ίδια εργασία διαπιστώθηκε αριθμητική υπεροχή των διατροχαντηρίων 

καταγμάτων σε σχέση με τα αυχενικά κατάγματα ισχίου (p<0.01) στην ομάδα των 

ασθενών με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό σε σύγκριση με την ομάδα των ασθενών 

με «λειτουργικό υποπαραθυρεοδισμό», δηλαδή μια κατάσταση όπου οι ασθενείς παρά την 

ανεπάρκεια βιταμίνης D, δεν παρουσιάζουν επαρκή ανταπόκριση της παραθορμόνης. 
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Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοδισμός διαπιστώθηκε επίσης ότι σχετίζεται με μια 

αριθμητική υπεροχή των διατροχαντηρίων καταγμάτων σε μια έρευνα από την Αυστραλία 

βασισμένη σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου κατοίκους ξενώνων για ηλικιωμένους (Bruce 

DG et al, 1999). 

Η βλαπτική δράση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να 

εκφραστεί με δυο τρόπους:  

α) με τη μείωση της οστικής μετάλλωσης λόγω του δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού που ακολουθεί και οδηγεί σε αύξηση της οστικής εναλλαγής 

και bona fide σε οστική απώλεια. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι προβλήματα 

οστικής μετάλλωσης συμβαίνουν μόνο εάν η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι χρόνια 

και μεγάλου βαθμού ( Mc Kenna MJ and Freaney J, 1998). 

β)  με την εξασθένηση της μυϊκής ισχύος, ειδικότερα των μυών που φέρουν βάρος όπως 

είναι ο τετρακέφαλος μηριαίος, λόγω της άμεσης δράσης στην ωρίμανση και τη 

λειτουργία των μυϊκών κυττάρων δια μέσου υποδοχέων της βιταμίνης D που έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των πτώσεων και των καταγμάτων ισχίου που 

προκαλούνται από αυτές (Boonen S et al, 1996, Stein MS et al 1999, Jansen HC et al, 

2002, Bischoff-Ferrari HA et al, 2004). 

Πράγματι, τα ηλικιωμένα άτομα με ανεπάρκεια βιταμίνης D πέφτουν συχνότερα και 

παθαίνουν κάταγμα ισχίου σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν ικανοποιητικά επίπεδα 

βιταμίνης D (Mowe M et al, 1999, Stein MS et al, 1999), ενώ η χορήγηση βιταμίνης D και 

ασβεστίου αυξάνει τη μυϊκή ισχύ και ελαττώνει τη συχνότητα των πτώσεων και των 

καταγμάτων ισχίου στα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (Chapuy MC et al, 1992, 

Larsen ER et al, 2004, Avenell A et al, 2005). 
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Η μελέτη αυτή είχε ορισμένους περιορισμούς. Οι ασθενείς με κάταγμα ισχίου που μετείχαν 

σε αυτήν την έρευνα δεν υποβλήθηκαν σε εξέταση DXA, κυρίως λόγω δυσκολιών στην 

μεταφορά τους και την άρνησή τους ή εκείνης των συγγενών τους. 

Παρόλα αυτά, μετρήσεις που έχουν γίνει προηγουμένως σε ηλικιωμένες γυναίκες με 

αυχενικά και διατροχαντήρια κατάγματα, κατοίκους της ίδιας περιοχής με τους ασθενείς 

αυτής της έρευνας, έδειξαν ότι ο τύπος του κατάγματος του ισχίου, δηλαδή αυχενικό ή 

διατροχαντήριο, δεν σχετίζεται με την οστική πυκνότητα (BMD) και τον δείκτη σωματικής 

μάζας (BMI) αυτών των ασθενών. 

Συγκεκριμένα, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές αυτών των 

παραμέτρων μεταξύ των ασθενών με διατροχαντήρια και εκείνων με αυχενικά κατάγματα 

ισχίου (BMD g/cm2 = 0.672 ± 0.014) στα αυχενικά έναντι (BMD g/cm2 = 0.643 ± 0.013) 

στα διατροχαντήρια κατάγματα (Dretakis et al 1999). 

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην οστική 

πυκνότητα της περιοχής του ισχίου μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών με διατροχαντήριο 

και εκείνων με αυχενικό κάταγμα κατοίκων της ίδιας περιοχής της Κρήτης και των 

γυναικών που μετέχουν σε αυτήν την έρευνα. 

Επομένως, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να είναι ένας πρόσθετος παράγων 

κινδύνου για διατροχαντήριο κάταγμα στις χώρες της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου 

και ειδικότερα στην Κρήτη, όπου έχουν διαπιστωθεί τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D 

μεταξύ των ηλικιωμένων κατοίκων της Ευρώπης (Van der Wielen RP et al, 1995). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
Σκοπός αυτής της διατριβής ήταν η μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης  D σε ηλικιωμένα 

άτομα, σε μια περιοχή με μεγάλη ηλιοφάνεια, την Κρήτη, και η διερεύνηση της σχέσης 

τους με την μυϊκή ισχύ του τετρακεφάλου καθώς και με τον τύπο του κατάγματος ισχίου.  

Διαπιστώσαμε ότι παρά τη μεγάλη ηλιοφάνεια και το ήπιο κλίμα στην Κρήτη: 

 
1)  Αξιόλογο ποσοστό περιπατητικών ηλικιωμένων κατοίκων της Κρήτης, ιδιαίτερα 

γυναικών, είχαν υποβιταμίνωση D κατά τη περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου – Απριλίου που 

έγινε η έρευνα. 

 Συγκεκριμένα, 35,4% των ανδρών και 51,4% των γυναικών είχαν τιμές 25(ΟΗ)D στον 

ορό <50nmol/L, ενώ η μέση τιμή της  25(ΟΗ)D στον ορό ήταν 71,7 ± 28,65 nmol/L 

στους άνδρες και 51,46 ± 27,32 nmol/L στις γυναίκες. 

 Τα ευρήματα αυτά σχετίζονται με την ανεπαρκή έκθεση των ηλικιωμένων κατοίκων 

της Κρήτης, ιδιαίτερα των γυναικών, στο ηλιακό φως, τη διάθεση περιορισμένου 

χρόνου για την εκτός οικίας φυσική δραστηριότητα και τη μη χρήση τροφίμων 

ενισχυμένων με βιταμίνη D. 

 

2)  Από την έρευνά μας για τη σχέση της μυϊκής ισχύος με τα επίπεδα της  25(ΟΗ)D του 

ορού στον ίδιο πληθυσμό, περιπατητικών ηλικιωμένων κατοίκων της Κρήτης, 

διαπιστώσαμε θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων. 

 Επομένως, ακόμη και στις νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης, με τη μεγάλη ηλιοφάνεια, 

η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να είναι πρόσθετος παράγοντας κινδύνου για 

μυϊκή εξασθένιση, με συνέπεια τις τραυματικές πτώσεις στους ηλικιωμένους. 
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3)  Από την έρευνά μας προέκυψε ότι οι γυναίκες με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου είχαν 

στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ορού της 25(ΟΗ)D σε σχέση με τις 

γυναίκες με αυχενικό κάταγμα ισχίου (35,9 nmol/L στα διατροχαντήρια έναντι 55,2 

nmol/L στα αυχενικά) p= 0,015. 

 Αυτό σημαίνει ότι μόνο η ομάδα των γυναικών με διατροχαντήριο κάταγμα είχαν 

χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D στον ορό, ενώ οι γυναίκες με αυχενικά κατάγματα ισχίου δεν 

φαίνεται να διαφέρουν από την ομάδα ελέγχου.  

 Από ό, τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το εύρημα αυτό περιγράφεται για πρώτη 

φορά.  

 Δεν διαπιστώθηκε διαφορά (στατιστικά σημαντική) στη μέση τιμή των PTH, Cre, Ca  

και P στον ορό μεταξύ των 2 ομάδων καταγμάτων, δηλ. διατροχαντηρίων και 

αυχενικών καταγμάτων ισχίου. 

Επομένως, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να είναι ένας πρόσθετος παράγων 

κινδύνου για διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου στη νότια Ευρώπη και ειδικότερα στην 

Κρήτη, όπου έχουν διαπιστωθεί τα χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D στον ορό, μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών. 
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
Είναι γνωστός ο ρόλος της βιταμίνης D στην ομοιόσταση του ασβεστίου και του 
φωσφόρου, καθώς και οι συνέπειες της ανεπάρκειάς της στον οργανισμό του ανθρώπου 
και ιδιαίτερα στον σκελετό των παιδιών (ραχίτις), αλλά και των ενηλίκων (οστεομαλακία- 
οστεοπόρωση). 
Λιγότερο γνωστή είναι η σημασία της βιταμίνης D στην λειτουργία του μυϊκού 
συστήματος και η σχέση της ανεπάρκειάς της με την ελάττωση της μυϊκής ισχύος και τις 
πτώσεις, οι οποίες συχνά προκαλούν κατάγματα ισχίου στους ηλικιωμένους. 
Επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι συχνή στους 
ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε αυτούς που μένουν μόνιμα μέσα στο σπίτι ή σε ιδρύματα, 
καθώς και στους ασθενείς με κάταγμα ισχίου. 
Έχει διαπιστωθεί ότι η έντονη και χρόνια ανεπάρκεια της βιταμίνης D οδηγεί σε ελάττωση 
της μυϊκής ισχύος, λόγω επηρεασμού της ωρίμανσης και λειτουργίας των μυϊκών 
κυττάρων με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των πτώσεων και των καταγμάτων - 
ιδιαίτερα του ισχίου – που προκαλούνται από αυτές. 
Έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει επίσης ότι τα αυχενικά κατάγματα του ισχίου 
είναι συχνότερα από τα διατροχαντήρια στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει στις χώρες της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, όπου έχουν επίσης βρεθεί τα 
χαμηλότερα επίπεδα 25 (ΟΗ) D στον ορό μεταξύ των ηλικιωμένων κατοίκων των χωρών 
της Ευρώπης. 
 
Σκοποί αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων της 25 (ΟΗ) D στον ορό 
ηλικιωμένων περιπατητικών κατοίκων της Κρήτης, της σχέσης των επιπέδων αυτών με την 
ισχύ του τετρακέφαλου μυός καθώς και της πιθανής τους σχέσης με τον τύπο του 
κατάγματος ισχίου ( αυχενικό vs διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου ) 
 
Στο πρώτο τμήμα της έρευνας, μετρήθηκαν τα επίπεδα της 25 (ΟΗ) D στον ορό σε 101 
περιπατητικά άτομα, 70 γυναίκες και 31 άντρες, ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από τα ΚΑΠΗ Ηρακλείου Κρήτης, με αυστηρά κριτήρια συμμετοχής. 
Μετρήθηκαν ο δείκτης σωματικής μάζας (ΒΜΙ, kg/m2), ο βαθμός κινητικότητας, ο τύπος 
της καθημερινής δίαιτας, ο αριθμός των πτώσεων το προηγούμενο έτος, ο τύπος των 
ενδυμάτων και ο χρόνος έκθεσης στο ηλιακό φως. 
Μετρήθηκαν επίσης οι τιμές της 25 (ΟΗ) D στον ορό με τη  χρήση της μεθόδου OCTEIA 
25 (OH) D με τιμές αναφοράς 48-144 nmol/l και της παραθορμόνης (PTH) με τη χρήση 
της ανοσοραδιομετρικής μεθόδου ELSA PTH, με τιμές αναφοράς 15-65 pg/ml. 

1. Η μέση τιμή της 25 (ΟΗ) D στον ορό ήταν 51,46 ± 27,32 nmol/l στις γυναίκες και 
71,7 ± 28,65 στους άνδρες. 

2. Το 35,4% των ανδρών και το 51,4% των γυναικών είχαν 25 (ΟΗ) D στον ορό < 50 
nmol/l, ενώ το 10% των ανδρών και το 30% των γυναικών είχαν 25 (ΟΗ) D στον 
ορό ≤ 30 nmol/l.  

3. Η μέση τιμή της PTH στον ορό ήταν 59,77 ± 28,92 pg/ml στις γυναίκες και 63,91± 
24,82 στους άνδρες. 

4. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων της PTH μεταξύ 
των γυναικών με μέση τιμή 25 (ΟΗ) D  στον ορό <30 nmol/l και εκείνων με μέση 
τιμή της 25 (ΟΗ) D στον ορό > 30 nmol/l. 

Το υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα, ιδιαίτερα των γυναικών, με 
ανεπάρκεια βιταμίνης D θα πρέπει να αποδοθεί 1) στην περιορισμένη έκθεση στο ηλιακό 
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φως, λόγω της χρήσης ενδυμάτων που κάλυπταν όλο το σώμα εκτός του προσώπου, από 
τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο 2) στη διάθεση περιορισμένου χρόνου για την εκτός οικίας 
φυσική δραστηριότητα και 3) στη μη χρήση τροφίμων εμπλουτισμένων με βιταμίνη D. 

 
 

Στο δεύτερο μέρος αυτής της έρευνας, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων της 25 (ΟΗ) D στον ορό και της ισχύος του τετρακεφάλου μηριαίου μυός σε 
ομάδα 48 περιπατητικών ατόμων, 13 ανδρών και 35 γυναικών, ηλικίας 65 ετών και άνω. 
Επιλέξαμε τον τετρακέφαλο μηριαίο μυ, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους μύες 
που «φέρουν βάρος» και η εξασθένησή του δημιουργεί προβλήματα στήριξης του σώματος 
που επηρεάζουν αρνητικά την όρθια στάση και τη βάδιση και προδιαθέτουν σε 
τραυματικές πτώσεις, συχνές στους ηλικιωμένους. 
Η ισχύς του τετρακεφάλου μετρήθηκε ισομετρικά με τη χρήση του μηχανήματος Cybex 
6000, με το γόνατο σε κάμψη 60º και 90º. 

1.  Η μέση τιμή της 25 (ΟΗ) D στον ορό ήταν υψηλότερη στους άνδρες σε σχέση με 
τις γυναίκες ( 76.00 ± 34.73 nmol/l στους άνδρες vs 49,11 ± 29.78 nmol/l στις 
γυναίκες). 

2.  Το 15% των ανδρών και το 60% των γυναικών είχαν επίπεδα της 25(ΟΗ) D στον 
ορό μικρότερα < 50 nmol/l. 

3.  Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25 (ΟΗ) D στον ορό και 
της ισχύος σε Νm του τετρακεφάλου μηριαίου μυός.  

Η διαπίστωση της ύπαρξης θετικής συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων της 25 (ΟΗ) D στον 
ορό και της μυϊκής ισχύος στα ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα που μετείχαν στην έρευνα 
δείχνει ότι και στην Κρήτη, παρά την μεγάλη ηλιοφάνεια, υπάρχει ο κίνδυνος 
υποβιταμίνωσης D  και των συνεπειών της στη λειτουργία του μυϊκού συστήματος. 
Επομένως, συνιστάται περισσότερη εκτός οικίας φυσική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με 
τη χρήση τροφίμων ενισχυμένων με βιταμίνη D ή η χορήγηση βιταμίνης D στους 
ηλικιωμένους κατοίκους της Κρήτης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

 
 
 

Στο τρίτο μέρος της έρευνας, μετρήθηκαν, κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, τα 
επίπεδα της 25 (ΟΗ) D στον ορό 53 γυναικών, ηλικίας 65 ετών και άνω, με κάταγμα 
ισχίου. 
Σε αυτήν την έρευνα εξετάσαμε εάν, κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, τα επίπεδα 
της 25 (ΟΗ) D σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου σχετίζονται όχι μόνο με τα κατάγματα 
ισχίου γενικά, αλλά και με τον τύπο του κατάγματος ισχίου, δηλαδή εάν υπάρχει ειδική 
συσχέτιση με τα αυχενικά είτε με τα διατροχαντήρια κατάγματα του ισχίου. 
Η υπόθεσή μας βασίστηκε στο γεγονός ότι στις μεσογειακές χώρες τα διατροχαντήρια 
κατάγματα είναι συχνότερα από τα αυχενικά κατάγματα ισχίου, ενώ συμβαίνει το αντίθετο 
στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. 
Πενήντα τρεις γυναίκες, ηλικίας 65 ετών και άνω, 29 με διατροχαντήριο και 24 με 
αυχενικό κάταγμα ισχίου, και 70 γυναίκες χωρίς κάταγμα που χρησιμοποιήθηκαν ως 
μάρτυρες συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα. 

1. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων PTH, κρεατινίνης, 
ασβεστίου και φωσφόρου μεταξύ των ομάδων των ασθενών με διατροχαντήρια και 
αυχενικά κατάγματα. 

2. Οι γυναίκες με διατροχαντήρια κατάγματα είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 25 
(ΟΗ) D στον ορό, σε σύγκριση με εκείνες με αυχενικά κατάγματα ισχίου (35,9 
nmol/l vs 55,2 nmol/l) p=0.015, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα της 25(ΟΗ)D  
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στον ορό μεταξύ της ομάδας γυναικών με αυχενικό κάταγμα και της ομάδας των 
μαρτύρων ( 55,2 ± 26,2 nmol/l vs 51,3 ± 28,9 nmol/l). 

 
Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζομε, είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται τέτοιος 
συσχετισμός, γι’ αυτό χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση και διευκρίνιση των 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται σε αυτόν.  
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8. SUMMARY 

 
 
The importance of vitamin D in calcium and phosphate homeostasis and in bone 
metabolism and also the harmful effects of its deficiency in skeletal health in infancy 
(rickets) as well as in adult life (osteomalacia – osteoporosis) is well known. 
Less known is the role of vitamin D in the function of the muscles and the effect of its 
deficiency on muscle strength and falling which often results in hip fracture. 
Epidemiologic studies have shown that vitamin D deficiency is common among the elderly 
especially in home bound or institutionalized subjects and also in patients with hip 
fractures. 
It has been referred that great and chronic vitamin D deficiency cause muscle weakness due 
to a direct effect through vitamin D receptors on the maturation and functioning of the 
muscle cells resulting in increased incidence of falls and hip fractures. 
Studies in European countries have also shown that cervical hip fractures occur  more often 
than trochanteric ones in countries of northern Europe whereas the opposite is true in 
southern Europe and Mediterranean countries where were also found the lowest in Europe 
25 (OH) D serum levels among the elderly. 
 
Aims of this study were to investigate 1) the 25 (OH) D serum levels in ambulatory 
community dwelling elderly Cretan men and women 2) the possible correlation between 
serum 25 (OH) D levels and quadriceps muscle strength in the same population and 3) the 
possible correlation of  25 (OH) D serum levels with the type of hip fracture between 
elderly patients with cervical and trochanteric hip fractures  
 
In the first part of this study, were measured the serum values of 25 (OH) D in 101 
ambulatory community dwelling subjects, 70 women and 31 men, 65 years of age or over 
recruited from centers of open care for the aged of the Municipality of Heraklion-Crete 
following strict inclusion criteria. 
Body mass index (BMI), kg/m2, grade of mobility, type of daily diet used, number of falls 
during the preceding year, type of clothing used and time of exposure to sunlight were 
recorded. 
The serum values of 25 (OH) D were measured using the OCTEIA 25 (OH) D kit. Ref. 
values 44-144 nmol/l and of parathormone (PTH) using the immunoradiometric assay 
ELSA-PTH CIS Bio-international. Ref. values 15-65 pg/ml. 
Serum creatinine, calcium and phosphate serum levels were measured using standard 
methods, from fasting blood samples. 

1) The mean serum 25 (OH) D level was found to be 51,46 ± 27,32 nmol/l in women 
and 71,7 ± 28,65 in men. 

2) A percentage of 35,4 of the men and 53,6% of the women had 25 (OH) D serum 
levels < 50 nmol/l, whereas 10% of the men and 30% of the women had 25 (OH) D 
levels ≤ 30 nmol/l. 

3) The mean parathormone serum level was 59,77 ± 28,92 pg/ml in women and 63,91 
± 24,82 in men.  

4) No significant statistically difference of the levels of PTH was found between the 
women with mean 25 (OH) D serum value of <30 nmol/l and those with mean 25 
(OH) D value > 30 nmol/l. 
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The high proportion of the study participants with vitamin D deficiency should be 
attributed to: 1) the limited exposure of the study subjects to sunlight due to local clothing 
habits 2) the limited time spent in outdoors physical activity and 3) to the fact that they did 
not consume foods fortified with vitamin D. 

 
 

In the second part of the study, we investigated the possible correlation between serum 25 
(OH) D and quadriceps femoris muscle strength in ambulatory community dwelling Cretan 
men (N = 13) and women (N = 35), aged 65 years or older. 
We examined the quadricep femoris  because it is an important weigth-bearing muscle and 
impairment of its strength predisposes elderly to injurious falls. 
The strength of the quadricep muscle was tested isometrically using the Cybex 6000 
apparatus, with the knee joint kept in the 6o degrees or 90 degrees position (180o being the 
completely extended position). 

1) The mean value of the serum 25 (OH) D was higher in men than in women, i.e 
76,00 ± 34,73 nmol/l in men and 49,11 ± 29,78 in women. 

2) Fifteen per cent (15%) of the men and 60% of the women had 25 (OH) D serum 
levels < 50 nmol/l. 

3) A positive correlation was found between the serum levels of 25 (OH) D and the 
strength of the quadricep muscle. 

The positive correlation between 25 (OH) D serum levels and muscle strength in 
community dwelling elderly subjects, participants in this study, showed that in Crete, 
despite the existence of long yearly periods of sunlight, the risk of hypovitaminosis D and 
its negative effect on muscle strength is present. 
Therefore, more outdoors physical activity and exposure to sunlight in combination with 
the use of foods fortified with vitamin D or supplementation with vitamin D should be 
recommended for the elderly, including those living in southern European countries. 

 
In the third part of this study, we investigated if the admission levels of serum 25 (OH) D 
in patients with an acute hip fracture are associated not only to hip fracture in general, but 
also to the type of hip fracture, i.e trochanteric vs cervical. 
Our hypothesis was based on the fact that in Mediterranean countries trochanteric hip 
fractures are more common than cervical hip fractures, while the contrary is true for 
northern European countries. Fifty-three (53) community dwelling- prior to hip fracture- 
elderly Cretan women with an acute low energy hip fracture (29 with trochanteric and 24 
with cercical hip fracture) and 70 community dwelling elderly women without hip fracture 
were included in this study. 

1) Serum PTH, Ca, P and Cre showed no significant difference between the two 
fracture groups. 

2) Women with trochanteric hip fractures had significantly lower mean serum 25 (OH) 
D levels compared to those with cervical hip fractures, i.e 35,9 nmol/l vs 55,2 
nmol/l, p=0,015, while the group of those with cervical hip fracture do not appear to 
differ from the controls, i.e 55,2 ± 26,2 nmol/l vs 51,3 ± 28,9 nmol/l. 

To our knowledge, this is the first study describing such an association and need further 
confirmation and clarification of the pathophysiologic mechanisms behind it. 
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