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Βιταμίνη D και ανθρώπινη αναπαραγωγή
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2
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Περίληψη
Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν να διευκρινιστεί ο ρόλος της βιταμίνης D στην ανδρική και γυναικεία αναπαραγωγή, παρέχοντας
δεδομένα από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στη γονιμότητα
και στα δύο φύλα. Στις γυναίκες, οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με τα αποτελέσματα της in vitro γονιμοποίησης
(IVF), με τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και με την ενδομητρίωση. Παρά το γεγονός ότι πολλά
στοιχεία υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στις μεταβολικές διαταραχές των γυναικών με PCOS,
μία σαφής σχέση αιτίου - αιτιατού δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι ισχύουσες συστάσεις ορίζουν ως έλλειψη της βιταμίνης D κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης, συγκεντρώσεις 25(OH)D <20 ng/ml (50 nmol/l), με παγκόσμια επίπτωση που κυμαίνεται από 20% έως
84%. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα συμπληρώματα βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι λίγα. Μελέτες έχουν αναφέρει
βελτίωση στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης (ΣΔΚ), καθώς και προστασία
έναντι της προεκλαμψίας. Στους άντρες, τα επίπεδα βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με την ποιότητα του σπέρματος, τον αριθμό, την
κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Υπάρχουν δεδομένα για την ευνοϊκή επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D
στην ποιότητα του σπέρματος, τη συγκέντρωση της τεστοστερόνης και τη γονιμότητα. Τα δεδομένα αυτά ανοίγουν νέους δρόμους στην κατανόηση της παθογένειας και τη θεραπεία της υπογονιμότητας.
Λέξεις κλειδιά: Βιταμίνη D, Ανδρική αναπαραγωγή, Γυναικεία αναπαραγωγή, Μελέτες σε ζώα, Μελέτες σε ανθρώπους, Μελέτες παρέμβασης

Vitamin D and human reproduction
P. ANAGNOSTIS1, S. KARRAS1, D. ZOUZOULAS1, F. PAPADOPOULOU2, D. PAPANIKOLAOU1,
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1
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2
Department of Endocfrinology, "Aghios Pavlos" General Hospital of Thessaloniki
Summary
The purpose of this narrative review was to elucidate the role of vitamin D in male and female reproduction, providing current evidence
from both animal and human studies. Special attention has been given to the effect of vitamin D supplementation on fertility outcomes
in both sexes. In women, vitamin D status has been associated with in vitro fertilization (IVF) outcome, features of polycystic ovarian
syndrome (PCOS) and endometriosis. Although several data converge towards a beneficial effect of vitamin D supplementation in
metabolic disturbances in women with PCOS, a significant knowledge gap precludes the establishment of a clear cause-effect relationship. Current recommendations define vitamin D deficiency during pregnancy, 25(OH)D concentrations <20 ng/ml (50 nmol/l),
with a worldwide prevalence between 20% and 84%. Available evidence on vitamin D supplementation during pregnancy are scarce.
Studies have shown an improvement in glucose and insulin concentrations in women with gestational diabetes mellitus, as well as
protection against pre-eclampsia. In men, vitamin D status has been associated with semen quality and sperm count, motility and
morphology. There is evidence for a favourable effect of vitamin D supplementation on semen quality, testosterone concentrations
and fertility outcomes. These data on vitamin D provide new insights in the complex pathogenesis and treatment of infertility.
Keywords: Vitamin D, Male reproduction, Female reproduction, Review, Animal studies, Human studies, Interventional studies
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Π. Αναγνωστής και συν.

Βιταμίνη D: παραγωγή, μεταβολισμός και δράση
Η βιταμίνη D διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου (Ca) και του φωσφόρου (P).
Οι κύριες δράσεις της περιλαμβάνουν την εντερική
απορρόφηση και τη νεφρική επαναρρόφηση του Ca,
καθώς και μία άμεση δράση στη διαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων και των οστεοβλαστών προς το σχηματισμό οστού [1]. Η βιταμίνη D εισέρχεται στο σώμα
σε δύο μορφές, ως D2 ή εργοκαλσιφερόλη και ως D3
ή χοληκαλσιφερόλη. Και οι δύο μπορούν να παραχθούν υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας
B. Η D2 συντίθεται στα φυτά από την εργοστερόλη,
ενώ η D3 παράγεται στα κύτταρα της επιδερμίδας από
την 7-διυδροχοληστερόλη, μετά την αφαίρεση του δακτυλίου B από το μόριο της χοληστερόλης. Επιπρόσθετα, η D3 προσλαμβάνεται από διατροφικές πηγές,
όπως τα λιπαρά ψάρια [2,3]. Στην συνέχεια, η βιταμίνη
D υφίσταται υδροξυλίωση στο ήπαρ, στη θέση C25 της
πλάγιας αλύσου από την 25-υδροξυλάση και σχηματίζει την 25-υδροξυ-βιταμίνη D [25(OH)D], η οποία αποτελεί το κύριο παράγωγο της βιταμίνης D στη συστηματική κυκλοφορία [3]. Το ένζυμο 25-υδροξυλάση αποτελεί μέρος του κυτοχρώματος P450 (CYP2R1 ή
CYP27A1) και, εκτός από το ήπαρ, έχει βρεθεί σε
ιστούς, όπως ο όρχις [4], οι δερματικοί ινοβλάστες και
τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη LNCaP [5]. Τελικά,
η 25(OH)D μετατρέπεται στους νεφρούς στον ενεργό
μεταβολίτη της, την 1,25-διυδροξυ-βιταμίνη D
[1,25(OH)2D3] ή καλσιτριόλη, συγκεκριμένα στα νεφρικά σωληνάρια, από το ένζυμο 1α-υδροξυλάση
(CYP27B1) [3]. Η έκφραση του CYP27B1 ρυθμίζεται
θετικά από την παραθορμόνη (PTH) και από τις χαμηλές συγκεντρώσεις του Ca και του P στον ορό. Αντίθετα, ρυθμίζεται αρνητικά από την ίδια την
1,25(OH)2D3, τις υψηλές συγκεντρώσεις Ca και P στον
ορό και τον αυξητικό παράγοντα ινοβλαστών-23 (FGF23). Ο τελευταίος εκκρίνεται από τα οστεοκύτταρα στο
μυελό των οστών και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην
ομοιόσταση του Ca και του P [6]. Αυτοί οι μεταβολικοί
μετασχηματισμοί είναι παρόμοιοι για τα D2 και D3 μόρια
[6]. Στους νεφρούς, οι 25(OH)D και 1,25(OH)2D3 καταβολίζονται από την 24R-υδροξυλάση (CYP24A1) σε
24R,25(ΟH)2D3 και 1α,24R,25(OH)3D3, αντίστοιχα [6].
Παρά το γεγονός ότι η 1α-υδροξυλάση εκφράζεται
κυρίως στους νεφρούς, εξωνεφρική έκφραση mRNA
έχει επίσης εντοπιστεί στα οστά, στο μαστό, στον εγκέφαλο, στο κόλον, στο ενδοθήλιο, στους λείους μυς
των αγγείων, στα παγκρεατικά νησίδια, στον πλακούν184 Oστούν

τα και στον προστάτη [6,7]. Ο ενεργός μεταβολίτης
1,25(OH)2D3 δρα κυρίως μέσω της σύνδεσής του με
τον πυρηνικό υποδοχέα (vitamin D receptor – VDR)
και σχηματίζει ένα ετερο-διμερές με τον υποδοχέα
του ρετινοειδούς Χ. Ο τελευταίος, στη συνέχεια, συνδέεται με στοιχεία ευαίσθητα στη βιταμίνη D (vitamin
D response elements - VDRE) στην περιοχή πολλών
γονιδίων-στόχων που συμμετέχουν στον οστικό μεταβολισμό. Τα κύρια γονίδια που ρυθμίζονται θετικά από
την έκφραση του VDR είναι αυτά που κωδικοποιούν:
1) την οστεοποντίνη, η οποία εκφράζεται από τους
οστεοβλάστες και ενεργοποιεί την οστεοποίηση, 2) τις
Ca-δεσμευτικές πρωτεΐνες, που συμμετέχουν στην
εντερική απορρόφηση του Ca, όπως η καλβιδίνη-D9k
και ο υποδοχέας του βανιλλικού (transient receptor
potential vanniloid - TRPV), (TRPV6 και TRPV5), 3) τη
σχετιζόμενη με τoν υποδοχέα της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL) πρωτεΐνη-5 (LRP5), η οποία
προωθεί την οστεοβλαστογένεση μέσω της σηματοδοτικής οδού Wnt και 4) το συνδέτη του υποδοχέα
ενεργοποίησης NF-κB (RANKL), ο οποίος ενεργοποιεί
την οστική επαναρρόφηση (οστεοκλαστογένεση) [8].
Από την άλλη μεριά, η 1,25(OH)2D3 καταστέλλει την
έκφραση του αντι-οστεοκλαστικού παράγοντα οστεοπροτεγερίνη [8].
Οι VDR είναι ευρέως κατανεμημένοι σε διάφορους
άλλους ιστούς, όπως στα ενδοθηλιακά και λεία μυϊκά
κύτταρα του αρτηριακού τοιχώματος, στα β-κύτταρα
του παγκρέατος, στα μονοκύτταρα, στα κερατινοκύτταρα και στους νευρώνες, γεγονός που υποδεικνύει
ότι ο VDR συμμετέχει στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών λειτουργιών [8,9]. Εκτός από τις προαναφερθείσες
κλασικές γενομικές δράσεις της 1,25(OH)2D3 στο μεταβολισμό των οστών, ο VDR εμπλέκεται στην έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την αυτοανοσία,
όπως η επαγωγή της καθελικιδίνης [10] και η καταστολή των ιντερλευκινών (IL)-17, IL-2 και IL-12, οι οποίες
έχουν συσχετισθεί με ελάττωση της φλεγμονής και χαμηλότερο κίνδυνο για αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1), η σκλήρυνση
κατά πλάκας και η ρευματοειδής αρθρίτιδα [9,11]. Ο
VDR διαδραματίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση αρκετών
γονιδίων που συμμετέχουν στην κυτταρική διαφοροποίηση και απόπτωση, στην ογκογένεση (π.χ. επαγωγή
των κατασταλτικών γονιδίων p53 και p21), στο μεταβολισμό της γλυκόζης και σε καρδιοαγγειακή νόσο
(π.χ. ελάττωση των συγκεντρώσεων της ομοκυστεΐνης
και επαγωγή του FOXO3, ενός σημαντικού μορίου στην
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πρόληψη του οξειδωτικού stress) [8]. Αυτές οι γενομικές δράσεις της βιταμίνης D παρέχουν ένα κοινό παθογενετικό υπόστρωμα, που συνδέει πολλές εκφυλιστικές ασθένειες, όπως η αθηροσκλήρωση και η οστεοπόρωση [12]. Εκτός από τον πυρήνα, οι VDR εντοπίζονται στις εγκολπώσεις της κυτταρικής μεμβράνης,
που είναι εμπλουτισμένες με σφιγγολιπίδια και χοληστερόλη και ονομάζονται μικροσπήλαια, τα οποία ενεργοποιούν οδούς μεταφοράς σημάτων και εξηγούν τις
ταχείες, μη γενομικές δράσεις της 1,25(OH)2D3 [13].
Παραδείγματα VDR που βρίσκονται στην κυτταρική
μεμβράνη αποτελούν αυτοί που ανιχνεύονται στα μυοκαρδιακά κύτταρα [14], στα β-κύτταρα του παγκρέατος
[15], καθώς και στα λεία κύτταρα των αγγείων και στα
μονοκύτταρα [3].
Τα επίπεδα της βιταμίνης D αντικατοπτρίζονται καλύτερα από τις συγκεντρώσεις της 25(OH)D στον ορό, λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ημίσειας ζωής της και την
υψηλότερη συγκέντρωσή της στον ορό, συγκριτικά με
την 1,25(OH)2D3 [2]. Περιβαλλοντικοί, όπως η εποχή και
το γεωγραφικό πλάτος, διατροφικοί, γενετικοί και ορμονικοί παράγοντες, καθώς και η ηλικία και η χρώση του
δέρματος επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις της 25(OH)D.
Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις, που ορίζονται ως «επάρκεια
βιταμίνης D», είναι 25(OH)D 30-76 ng/ml (75-190 nmol/l)
[16]. Ο ουδός των 30 ng/ml (75 nmol/l) έχει υιοθετηθεί,
καθώς σχετίζεται με τη μέγιστη καταστολή της PTH και
την βέλτιστη απορρόφηση του Ca [7]. Απεναντίας, συγκεντρώσεις της 25(OH)D μικρότερες των 20 ng/ml (50
nmol/l) [2] ή 10 ng/ml (25 nmol/l) [16] ορίζονται ως «έλλειψη βιταμίνης D» [16], ενώ ενδιάμεσες συγκεντρώσεις
ως «ανεπάρκεια βιταμίνης D» [2,16].
Η διατήρηση επαρκών συγκεντρώσεων βιταμίνης D
είναι απαραίτητη για τη μυοσκελετική υγεία. Η έλλειψη
της βιταμίνης D έχει συνδεθεί με ελάττωση της επιμετάλλωσης των οστών, με αποτέλεσμα την πρόκληση
ραχίτιδας ή οστεομαλακίας, με αυξημένη οστική εναλλαγή και υψηλό κίνδυνο για πτώσεις και κατάγματα [2].
Εκτός από τη σχέση της με τις νόσους των οστών, η
έλλειψη της βιταμίνης D έχει συσχετισθεί με αυξημένο
κίνδυνο για καρκίνο, αυτοάνοσα νοσήματα, καρδιαγγειακή νόσο και αυξημένη επίπτωση παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, καθώς και με όλες τις
αιτίες θνησιμότητας στο γενικό πληθυσμό [17,18].
Συγκεντρωτικά στοιχεία από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι η βιταμίνη D συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος και
στα δύο φύλα. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται περαι-

τέρω από το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D έχουν συσχετισθεί, στις γυναίκες, με τα αποτελέσματα της in vitro γονιμοποίησης (IVF), τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και την ενδομητρίωση, καθώς και, στους
άντρες, με την ποιότητα του σπέρματος, τον αριθμό,
την κινητικότητα και την μορφολογία των σπερματοζωαρίων [19,20]. Αυτές οι παρατηρήσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες στην κατανόηση της παθογένειας της
υπογονιμότητας [21].
Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να διευκρινίσει το ρόλο της βιταμίνης D στην ανδρική και γυναικεία αναπαραγωγή, παρέχοντας και σχολιάζοντας
δεδομένα από μελέτες σε ανθρώπους και ζώα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην αναπαραγωγική δυνατότητα
και στα δύο φύλα.

Ο φυσιολογικός ρόλος της βιταμίνης D στην
αναπαραγωγή
Τα στοιχεία για την συσχέτιση της βιταμίνης D με
την αναπαραγωγή προέρχονται από μελέτες, οι οποίες
έδειξαν εποχιακή διακύμανση στα ποσοστά εγκυμοσύνης και της ποιότητας των εμβρύων μετά από IVF,
με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται κατά την
διάρκεια της άνοιξης και τις χαμηλότερες κατά την
διάρκεια του φθινοπώρου. Αυτή η διακύμανση συνδέθηκε με το συνολικό αριθμό ωρών ηλιοφάνειας
[22], καθώς, στις βόρειες χώρες, ελαττωμένα ποσοστά ωορρηξίας και ενδομήτριας δεκτικότητας έχουν
παρατηρηθεί κατά την διάρκεια μακρών και σκοτεινών
χειμώνων, σε αντίθεση με τα αυξημένα ποσοστά σύλληψης και εγκυμοσύνων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η παρατηρούμενη διακύμανση δεν εξηγείται
από διαφορές στην συχνότητα των επαφών [23]. Ως
πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες, οι ερευνητές
προτείνουν ορμόνες που χαρακτηρίζονται από εποχιακή διακύμανση, όπως η μελατονίνη, η προλακτίνη,
οι γοναδοτροπίνες [24] και η βιταμίνη D [25]. Στους
άντρες, έχει παρατηρηθεί αλλοίωση στην ποιότητα
του σπέρματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού [26],
καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της τεστοστερόνης (Τ) και της 25(OH)D [27].

Άνδρες
Η φυσιολογική βάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ
της βιταμίνης D και της αναπαραγωγής τίθεται από
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την παρουσία τόσο των VDR όσο και της 1α-υδροξυλάσης σε διάφορους ιστούς του αναπαραγωγικού συστήματος και στα δύο φύλα. Η έκφραση των VDR έχει
αποδειχθεί στους όρχεις τρωκτικών και ποντικιών [2832]. Ειδικότερα, μελέτες σε ζώα έχουν δείξει έκφραση
των VDR στα κύτταρα Sertoli, στα σπερματικά σωληνάρια και στην κεφαλή της επιδιδυμίδας, γεγονός που
υποδηλώνει ότι η 1,25(OH)2D3 μπορεί να συμμετέχει
στην σπερματογένεση και στην ωρίμανση του σπέρματος [28,29]. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των VDR αυξάνεται κατά την εφηβεία [33]. Η 1,25(OH)2D3 επάγει
πολλά γονίδια στα κύτταρα Sertoli, όπως αυτό της κυτταρικής ομοιόστασης της χοληστερόλης Abcal [30].
Στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι οι
VDR είναι παρόντες στους όρχεις, στην επιδιδυμίδα,
στον προστάτη και στις σπερματοδόχες κύστεις. Το επίπεδο της έκφρασης κυμαίνεται, με τις υψηλότερες τιμές
να εμφανίζονται στην επιδιδυμίδα και στις σπερματοδόχες κύστεις [31,32]. Η έκφραση των VDR ήταν επίσης
εμφανής στα κύτταρα του Leydig, καθώς και στα φυσιολογικά και μη σπερματοζωάρια, με την κεφαλή και
τον αυχένα να είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη έκφραση mRNA [31,32]. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη, οι VDR
ήταν απόντες από τον αυχένα και την ουρά των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων, ενώ ανιχνεύθηκαν μόνο στην
κεφαλή και ιδιαίτερα στον πυρήνα [34].
Ο ακριβής ρόλος των VDR στον πυρήνα των σπερματοζωαρίων δεν είναι σαφής. Έχει προταθεί ότι δρα
ως προστατευτικός παράγοντας, δεδομένου ότι είναι
σημαντικός για τον έλεγχο της ακεραιότητας του DNA
των σπερματοζωαρίων και τη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος [34]. Το μόριο της
1,25(OH)2D3 φαίνεται ότι ρυθμίζει την εκροή της χοληστερόλης στο σπέρμα, επηρεάζει τη φωσφορυλίωση της τυροσίνης και θυρεονίνης των σπερματικών
πρωτεϊνών και αυξάνει τη βιοσιμότητα του σπέρματος
[34]. Επιπρόσθετα, αυξάνει τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις Ca, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων,
τη δραστικότητα της ακροσίνης και ελαττώνει την περιεκτικότητα του σπέρματος σε τριγλυκερίδια, δράσεις
που συμβάλλουν σημαντικά στο αναπαραγωγικό δυναμικό του σπέρματος εντός του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος [35]. Η έκφραση των VDR ανιχνεύθηκε, επίσης, στο κυτταρόπλασμα των επιθηλιακών κυττάρων της επιδιδυμίδας και στον πυρήνα και
το κυτταρόπλασμα του αδενικού επιθηλίου του προστάτη [32].
Εκτός από τους VDR, το mRNA που κωδικοποιεί τα
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CYP2R1 και CYPB1 εκφράζεται σε όλους τους ιστούς
του αναπαραγωγικού συστήματος [4,32,36]. Αυτή η
έκφραση είναι ελαττωμένη στην επιδιδυμίδα και τον
προστάτη και αυξημένη στους όρχεις για το CYP2R1,
ενώ είναι ελαττωμένη στους όρχεις και αυξημένη στις
σπερματοδόχους κύστεις για το CYPB1 [32]. Το
CYP27B1 εκφράζεται κυρίως στην κεφαλή και τον
αυχένα, ενώ το CYP2R1 εκφράζεται κατά κύριο ρόλο
στην ουρά, στην κεφαλή και στον αυχένα [32]. Ελαττωμένη έκφραση του CYP27A1 ανιχνεύθηκε στο
σπέρμα σε σύγκριση με τα περιφερικά τμήματα της
επιδιδυμίδας και το επιθήλιο των σπερματοδόχων κύστεων [32]. Το CYPR1 εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων Leydig [36]. Ο ακριβής ρόλος του CYPR1 στους όρχεις δεν είναι σαφής, αλλά
έχει προταθεί ότι συμμετέχει στην ενεργοποίηση της
βιταμίνης D, δεδομένου ότι η έκφρασή του ελαττώνεται σταδιακά σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της
βλάβης των όρχεων. Ωστόσο, η άμεση παραγωγή
25(OH)D από τα κύτταρα του Leydig μένει να αποδειχθεί [36].
Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους η βιταμίνη
D επηρεάζει την αναπαραγωγή δεν έχουν διευκρινισθεί (Πίνακας 1). Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ένα διπλό τρόπο δράσης της στους όρχεις. Η βιταμίνη D διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση των αμινοξέων, που επιτυγχάνεται είτε μέσω
της γενομικής δράσης της, που ενεργοποιείται από
τις πρωτεϊνικές κινάσες Α (PKA) και C (PKC) είτε μέσω
της άμεσης μη-γενομικής δράσης της, που συμμετέχουν οι δίαυλοι Ca / καλίου της κυτταρικής μεμβράνης
[37,38]. Το κυκλικό AMP/PKA σύμπλοκο δρα ως μεσολαβητής για τη 1,25(OH)2D3 τόσο στη γενομική όσο
και στη μη-γενομική δράση [39]. Από την άλλη μεριά,
η παρουσία της 1,25(OH)2D3 προκαλεί αποπόλωση
της κυτταρικής μεμβράνης, διεγείροντας το άνοιγμα
των διαύλων L-Ca και την είσοδο Ca ενδοκυττάρια,
μηχανισμός που είναι επίσης παρών στους οστεοβλάστες [35]. Οι εκκριτικές δραστηριότητες των κυττάρων
Sertoli είναι εξαρτώμενες από διαύλους ιόντων. Σε
αυτά τα κύτταρα, έχει αποδειχθεί ότι η βιταμίνη D διεγείρει την πρόσληψη Ca μέσω της δραστηριότητας
ενός πυρηνικού υποδοχέα [40]. Επιπρόσθετα, η βιταμίνη D δρα στα κύτταρα Sertoli μέσω της ενεργοποίησης των διαύλων χλωρίου, στο οποίο μεσολαβεί μία
PKA/PKC-εξαρτώμενη μη-γενομική οδός [41]. Η βιταμίνη D αυξάνει τη δραστηριότητα της γ-γλουταμυλο
τρανσπεπτιδάσης, ένα ένζυμο το οποίο συμμετέχει
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Αντρική αναπαραγωγική οδός
Αναφορές
Έκφραση των VDR στα κύτταρα Sertoli και Leydig, στα σπερματικά σωληνάρια, στην επιδιδυμίδα,
[28-32]
στον προστάτη και στις σπερματοδόχους κύστεις.
Έκφραση του mRNA των CYP2R1 και CYPB1 στους ιστούς της αναπαραγωγικής οδού.
[4,32,36]
Θετική ρύθμιση πολλών γονιδίων στα κύτταρα Sertoli (π.χ. Abca1).
[30]
Ρύθμιση της εκροής της χοληστερόλης στο ανθρώπινο σπέρμα, φωσφορυλίωση της τυροσίνης και της
[34]
θρεονίνης των πρωτεϊνών του σπερματικού πλάσματος και αύξηση της βιωσιμότητας του σπέρματος.
Μείωση της περιεκτικότητας του σπέρματος σε τριγλυκερίδια.
[35]
Αύξηση της συσσώρευσης των αμινοξέων μέσω της PKA / PKC και των μη γενομικών μηχανισμών.
[37,38]
Αύξηση των ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων ασβεστίου, τη δραστικότητα της ακροσίνης και την
[35]
κινητικότητα του σπέρματος.
Δράση στα κύτταρα Sertoli μέσω της ενεργοποίησης των διαύλων ασβεστίου και χλωρίου, αύξηση της
[38,40,41]
δραστηριότητας της γ-γλουταμυλο-τρανσπεπτιδάσης.
Προστασία από το οξειδωτικό stress στους όρχεις.
[42]
Έκφραση της CaBP28k στους όρχεις.
[43,44]
Γυναικεία αναπαραγωγική οδός
Έκφραση των VDR σε ωοθηκικό ιστό, ενδομήτριο, σαλπιγγικά επιθηλιακά
[45-47]
κύτταρα, φθαρτό και πλακούντα.
Έκφραση των βασικών ενζύμων του μεταβολισμού της βιταμίνης D (π.χ. CYPB1) στη συγκυτιοτροφοβλάστη.
[48]
Ρύθμιση της έκφρασης και έκκρισης του πλακουντιακού γαλακτογόνου και της hCG, της μεταφοράς του
[49-51]
ασβεστίου στον πλακούντα και της προετοιμασίας του ενδομητρίου για εμφύτευση.
[52]
Παρουσία της CaBP28k στην τροφοβλάστη.
Επαγωγή της ωοθηκικής στεροειδογένεσης.
[53]
Ρύθμιση της έκφρασης της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller (ΑΜΗ).
[54]
Επαγωγή της σουλφοτρανσφεράσης της δεϋδροεπιανδροστερόνης.
[55]
ΑΜΗ: ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller, CaBP28k: ασβεστιο-δεσμευτική πρωτεΐνη 28 k, hCG: ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη,
PKA: πρωτεϊνική κινάση A, PKC: πρωτεϊνική κινάση C, VDR: υποδοχείς βιταμίνης D.
Πίν. 1. Γενομικές και μη γενομικές δράσεις της βιταμίνης D στην ανδρική και γυναικεία αναπαραγωγική οδό.

στη σύνθεση πρωτεϊνών που εκκρίνονται από τα κύτταρα Sertoli [38]. Πρόσφατα στοιχεία υποστηρίζουν
τον προστατευτικό ρόλο της βιταμίνης D από το οξειδωτικό stress στους όρχεις διαβητικών αρουραίων,
καθώς και τη διατήρηση του αριθμού και της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων σε αυτά τα ζώα [42].
Τέλος, μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η βιταμίνη D διεγείρει την έκφραση της Ca-δεσμευτικής πρωτεΐνης
CaBP28k στους όρχεις, η οποία συμμετέχει στη σπερματογένεση και τη στεροειδογένεση [43,44].

Γυναίκες
Οι VDR εκφράζονται στον ωοθηκικό ιστό, τόσο σε
ζώα όσο και σε ανθρώπους (π.χ. κοκκιώδη και κύτταρα του ωοφόρου δίσκου), στο ενδομήτριο και στα σαλπιγγικά επιθηλιακά κύτταρα, καθώς και στο φθαρτό

και τον πλακούντα [45-47] (Πίνακας 1). Αυτή η έκφραση αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [45].
Καλλιέργειες ανθρώπινης συγκυτιοτροφοβλάστης
έδειξαν ότι εκφράζει τους VDR, καθώς και τα βασικά
ένζυμα του μεταβολισμού της βιταμίνης D, όπως το
CYPB1 [48]. Το μόριο της 1,25(OH)2D3 συμμετέχει
στη ρύθμιση της έκφρασης και έκκρισης του πλακουντιακού γαλακτογόνου και της ανθρώπινης χοριακής
γοναδοτροπίνης (hCG), στη μεταφορά του Ca στον
πλακούντα, καθώς και στη φθαρτοποίηση του ενδομητρίου. Επίσης, ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση της εμβρυο-πλακουντιακής μονάδας, λόγω των ανοσοκατασταλτικών ιδιοτήτων της
[49-51]. Τέλος, υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία
της CaBP28k στην τροφοβλάστη, η οποία μπορεί να
διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά του Ca ή στην κυτταρική ανάπτυξη [52].
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Η βιταμίνη D διεγείρει την ωοθηκική στεροειδογένεση. Έχει αποδειχθεί ότι η 1,25(OH)2D3 επάγει την
παραγωγή της προγεστερόνης (P4), της οιστραδιόλης
(E2) και της οιστρόνης (E1) in vitro [53]. Μελέτες σε
ζώα δείχνουν ότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη
σύνθεση των οιστρογόνων και στα δύο φύλα, δράση
στην οποία μεσολαβεί η διατήρηση των εξωκυττάριων
συγκεντρώσεων του Ca σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και η άμεση ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
της αρωματάσης [53]. Επιπρόσθετα, δεδομένα από
μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D ρυθμίζει
την έκφραση της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων
του Müller (AMH) στα κοκκιώδη κύτταρα [54]. In vitro
μελέτες σε ζώα και ανθρώπους έχουν δείξει ότι οι
VDR επάγουν την μεταγραφή της διυδροεπιανδροστερονικής σουλφοτρανσφεράσης, ένα ένζυμο που
μεσολαβεί στην σύζευξη των ενδογενών υδροξυστεροειδών [διυδροεπιανδροστερόνη (DHEA), T] [55].
Ωστόσο, η αλληλεπίδραση μεταξύ της βιταμίνης D και
των στεροειδών του φύλου είναι πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί, in vitro, ότι τόσο τα οιστρογόνα όσο και η διυδροτεστοστερόνη (DHT) επάγουν την έκφραση της 1α-υδροξυλάσης στους ανθρώπινους οστεοβλάστες [56].

Βιταμίνη D και γονιμότητα: Μελέτες σε ζώα
Άρρενα
Ο ρόλος της βιταμίνης D στην αναπαραγωγή ενισχύεται περαιτέρω με δεδομένα από μελέτες σε ζώα,
τα οποία υποδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης
βιταμίνης D και της υπογονιμότητας ή της δυσλειτουργίας των γονάδων. Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει
ότι αρσενικοί αρουραίοι με διατροφικά προκλητή έλλειψη βιταμίνης D εμφανίζουν μειωμένη γονιμότητα σε
σύγκριση με ζώα που είναι επαρκή σε βιταμίνη D. Πιο
συγκεκριμένα, μία μείωση 45-55% στο επιτυχές ζευγάρωμα, που ορίζεται ως η παρουσία σπέρματος στον
κολπικό σωλήνα, έχει παρατηρηθεί σε αρσενικούς
αρουραίους με έλλειψη βιταμίνης D [57,58]. Η γονιμότητα των φυσιολογικών θηλυκών που γονιμοποιήθηκαν
από αρσενικά με έλλειψη βιταμίνης D μειώθηκε κατά
73% σε σύγκριση με τα θηλυκά που γονιμοποιήθηκαν
από αρσενικά με επάρκεια βιταμίνης D [57]. Η έλλειψη
της βιταμίνης D έχει συσχετισθεί με την ελάττωση του
αριθμού των σπερματοζωαρίων στους όρχεις και στην
επιδιδυμίδα, τη δυσλειτουργία των κυττάρων Sertoli,
την ελάττωση του αριθμού των κυττάρων Leydig και τις
εκφυλιστικές μεταβολές στο βλαστικό επιθήλιο [59].
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Οι επίμυες με εξάλειψη του υποδοχέα της βιταμίνης
D (VDR-knockout) αποτελούν πειραματικό μοντέλο
για τη μελέτη της λειτουργίας της βιταμίνης D. Τα αρσενικά ποντίκια εμφανίζουν ελαττωμένο αριθμό και
κινητικότητα σπερματοζωαρίων, καθώς και ιστολογικές ανωμαλίες στους όρχεις [53,60]. Η δραστικότητα
και η γονιδιακή έκφραση της αρωματάσης στους όρχεις και στην επιδιδυμίδα μειώθηκαν επίσης κατά 58%
και 35%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα ζώα χωρίς
εξάλειψη του υποδοχέα [53]. Ο παρατηρούμενος φαινότυπος ήταν παρόμοιος με αυτόν σε ποντίκια με εξάλειψη του οιστρογονικού υποδοχέα-α (ER-α knockout)
και με εξάλειψη του γονιδίου της αρωματάσης.

Θήλεα
Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη της
βιταμίνης D οδηγεί σε μείωση κατά 75% της συνολικής γονιμότητας των θηλυκών αρουραίων σε σύγκριση με αυτούς που είναι επαρκείς σε βιταμίνη D. Αυτή
η δράση στη γονιμότητα οφείλεται τόσο στη μειωμένη
γονιμοποίηση (περίπου, 50%) όσο και στην αυξημένη
πιθανότητα για επιπλοκές κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό οδηγεί σε ελαττωμένη νεογνική ανάπτυξη και μείωση στο μεγέθος του νεογνού, κατά 30%
[61]. Τα θηλυκά ποντίκια με εξάλειψη του υποδοχέα
της βιταμίνης D παρουσιάζουν υποπλασία της μήτρας
και ελαττωμένη ωογένεση [53,60]. Η χορήγηση οιστρογόνων αυξάνει το βάρος της μήτρας, καταδεικνύοντας μία κατάσταση έλλειψης οιστρογόνων [60].
Ένα άλλο μοντέλο ζώων με έλλειψη της 1α-υδοξυλάσης εμφάνισε υπογονιμότητα, με ελαττωμένες συγκεντρώσεις οιστρογόνων και προγεσταγόνου, αυξημένες συγκεντρώσεις γοναδοτροπινών, διαταραχές
στην ωογένεση και στο σχηματισμό του ωχρού σωματίου, καθώς και υποπλασία μήτρας και ελαττωμένη
ωοθηκική έκφραση των αγγειογενετικών παραγόντων
[62,63]. Συμπληρώματα Ca και η επίτευξη νορμοασβεστιαιμίας είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη δραστηριότητα της αρωματάσης και την αποκατάσταση
της γονιμότητας. Μία πιθανή εξήγηση θα μπορούσε
να είναι ότι η δράση της βιταμίνης D στη βιοσύνθεση
των οιστρογόνων μεσολαβείται από τη διατήρηση της
ομοιοστασίας του Ca, εκτός από την άμεση δράση
στην έκφραση του γονιδίου της αρωματάσης [53]. Η
παρατήρηση ότι η υπογονιμότητα ήταν ένα δευτερεύον αποτέλεσμα της υποασβεστιαιμίας και όχι άμεσο αποτέλεσμα των μη λειτουργικών VDR επιβεβαιώθηκε τόσο από τα VDR-knockout ζώα [64] όσο και
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από αυτά με έλλειψη της 1α-υδροξυλάσης [63]. Αυτή
η έμμεση επίδραση της βιταμίνης D στη γονιμότητα,
μέσω της ρύθμισης των συγκεντρώσεων του Ca στο
αναπαραγωγικό σύστημα, αποδείχθηκε από μελέτες
σε ζώα με διατροφικά προκλητή έλλειψη της βιταμίνης
D, στις οποίες τόσο η βιταμίνη D όσο και η δίαιτα με
συμπληρώματα πλούσια σε Ca αποκατέστησε τη γονιμότητα [58]. Ωστόσο, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι
η ίδια η έλλειψη της βιταμίνης D και όχι η υποασβεστιαιμία είναι υπεύθυνη για τη μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα σε αρουραίους με έλλειψη βιταμίνης
D, που ήταν εκτεθειμένοι σε διάφορες συγκεντρώσεις
Ca και P στον ορό [65].

Βιταμίνη D και γονιμότητα:
Μελέτες σε ανθρώπους
Άνδρες
Υπάρχουν στοιχεία για έναν πιθανό ευνοϊκό ρόλο
της βιταμίνης D στην αναπαραγωγική λειτουργία των
ανδρών. Στοιχεία για συσχέτιση της βιταμίνης D με τη
σπερματογένεση προέρχονται από μία πρόσφατη μελέτη, η οποία έδειξε ότι άνδρες με σοβαρή καταστολή
της σπερματογένεσης ή σύνδρομο κυττάρων Sertoli
(Sertoli cell-only syndrome - SCOS), παρουσίασαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις 25(OH)D πλάσματος, υψηλότερες συγκεντρώσεις δεικτών οστικής απορρόφησης και χαμηλότερα T-score, τόσο για τον αυχένα του
μηριαίου οστού όσο και για την οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης σε σύγκριση με υγιείς άνδρες,
ανεξάρτητα από τα φυσιολογικά επίπεδα της ολικής
T και E2 και στις δύο ομάδες [36]. Μία μελέτη 300 ανδρών από το γενικό πληθυσμό αποκάλυψε θετική συσχέτιση των συγκεντρώσεων της 25(OH)D με την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και την προωθητική
κινητικότητα. Άνδρες με έλλειψη της βιταμίνης D
[25(OH)D<25 nmol/l] εμφάνισαν χαμηλότερο ποσοστό
κινητικότητας, προωθητικής κινητικότητας και μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων σε σύγκριση
με άνδρες επαρκείς σε βιταμίνη D [66]. Ωστόσο, μία
άλλη πρόσφατη μελέτη νέων ανδρών (ηλικίας 18-21
ετών) έδειξε μία τάση για χαμηλότερο συνολικό αριθμό και ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων σε σχέση με τις αυξημένες συγκεντρώσεις
βιταμίνης D. Μετά από προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, αυτή η τάση εξασθένησε και
δεν ήταν στατιστικά σημαντική [67].
Μεγάλες σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει θετική
συσχέτιση μεταξύ των ανδρογόνων και των συγκεν-

τρώσεων της 25(OH)D. Μία πρόσφατη, Ευρωπαϊκή,
πολυκεντρική, μελέτη 3.369 ανδρών, ηλικίας 40-79
ετών (European Male Aging Study – EMAS), έδειξε
θετική συσχέτιση μεταξύ της 25(OH)D και των συγκεντρώσεων της ολικής ή ελεύθερης Τ και αρνητική
συσχέτιση μεταξύ της Ε2 και της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), παρόλο που εποχιακή διακύμανση παρατηρήθηκε μόνο για την 25(OH)D. Σε αυτήν τη μελέτη,
οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις Τ παρατηρήθηκαν
στους άνδρες με έλλειψη βιταμίνης D. Μετά από προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, οι
συγκεντρώσεις της βιταμίνης D παρέμειναν συσχετιζόμενες με τον υπογοναδισμό [68]. Μία άλλη μεγάλη
ομάδα στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει 2.299 άνδρες
που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία, με μέσο όρο
ηλικίας 62±11 έτη, έδειξε θετική συσχέτιση των συγκεντρώσεων της 25(OH)D με την Τ και το δείκτη των
ελεύθερων ανδρογόνων (free androgen index - FAI).
Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε και μετά από την προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, με
την T και τον FAI να ακολουθούν το ίδιο εποχιακό πρότυπο με τις συγκεντρώσεις της 25(OH)D, δηλαδή υψηλότερες τον Αύγουστο και χαμηλότερες τον Μάρτιο
[27]. Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν και από άλλη μελέτη σε Αμερικανούς άνδρες, η οποία κατέδειξε
ότι η συσχέτιση μεταξύ της 25(OH)D και της ολικής ή
ελεύθερης Τ ήταν γραμμική στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις της 25(OH)D (<75-85 nmol/l) και επίπεδη
στις υψηλότερες συγκεντρώσεις. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν παρατήρησαν εποχιακή διακύμανση στις συγκεντρώσεις της Τ, σε αντίθεση με τη βιταμίνη D [69]. Μία άλλη μικρή μελέτη δεν
διαπίστωσε συσχέτιση των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D με την Τ, την Ε2, την LH και την ανασταλτίνη
Β του ορού, αν και οι συγγραφείς βρήκαν αρνητική
σχέση με τον FAI. Η διαφορά με τις προηγούμενες
μελέτες ήταν ότι οι συμμετέχοντες της τελευταίας μελέτης ήταν νέοι και υγιείς [67].
Δύο μικρές μελέτες παρείχαν στοιχεία για ευνοϊκή
δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην ποιότητα του σπέρματος, στις συγκεντρώσεις της Τ και στη
γονιμότητα. Η πρώτη, μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη
με εικονικό φάρμακο, μελέτη προσπάθησε να αξιολογήσει την επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης
D στις συγκεντρώσεις της Τ σε υγιείς, υπέρβαρους
άνδρες (20-49 ετών), που υποβάλλονταν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους. Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε
83 μg (3,332 IU) βιταμίνης D καθημερινά, για ένα έτος
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(n=31) είτε εικονικό φάρμακο (n=23), με τις αρχικές
συγκεντρώσεις της 25(OH)D σε επίπεδα έλλειψης και
τις συγκεντρώσεις της Τ στο κατώτερο όριο των τιμών
αναφοράς. Σε σύγκριση με τις αρχικές τιμές, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις συγκεντρώσεις της
ολικής, της βιοδιαθέσιμης και της ελεύθερης Τ στην
ομάδα που λάμβανε συμπληρώματα βιταμίνης D. Αντίθετα, δεν υπήρχε σημαντική μεταβολή σε οποιαδήποτε μορφή Τ στην ομάδα που λάμβανε εικονικό φάρμακο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ευνοϊκή
δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στις συγκεντρώσεις της Τ [70].
Η δεύτερη ήταν μία φάσης 2 τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με
προστατίτιδα. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε ελοκαλσιτόλη (elocalcitol), ένα συνθετικό παράγωγο της βιταμίνης D3, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι, σε προκλινικό
στάδιο, αναστέλλει την ανδρογονο-εξαρτώμενη και
μη ανδρογονο-εξαρτώμενη καλοήθη υπερπλασία του
προστάτη. Η ελοκαλσιτόλη οδήγησε σε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων της IL-8 στο σπέρμα, γεγονός το οποίο συνάδει με βελτίωση στην ποιότητα και
την προωθητική κινητικότητα του σπέρματος. Ωστόσο,
η έρευνα για αυτήν την ουσία διακόπηκε, λόγω δυσμενών επιπτώσεων στο ουροποιητικό σύστημα.

Γυναίκες
Μία σειρά από μελέτες έχουν εξετάσει το ρόλο της
βιταμίνης D σε ένα φάσμα διαταραχών του γυναικείου
αναπαραγωγικού συστήματος, όπως η ενδομητρίωση,
η υπογονιμότητα που αντιμετωπίζεται με IVF και το
PCOS (Πίνακας 2).
Ενδομητρίωση
Η ενδομητρίωση είναι μία συχνή διαταραχή που εμφανίζεται περίπου στο 10% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η παθοφυσιολογία της βασίζεται
στην αλληλεπίδραση μεταξύ της ανοσολογικής διαταραχής στο ενδομήτριο, σε κυτταρικό επίπεδο, που
επηρεάζεται από παράγοντες, όπως οι φλεγμονώδεις
κυτοκίνες, οι αυξητικοί παράγοντες και οι παράγοντες
προσκόλλησης [71]. Μολονότι δεν υπάρχουν μελέτες
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το ρυθμιστικό σύστημα της βιταμίνης D συμμετέχει στην παθογένεια της.
Οι VDR και η 1α-υδροξυλάση υπερεκφράζονται στο
ενδομήτριο των γυναικών με ενδομητρίωση σε σύγκριση με υγιείς γυναίκες [72]. Άλλη μελέτη κατέδειξε
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την έκφραση των VDR και της 1α-υδροξυλάσης σε
ορθότοπο και έκτοπο ενδομήτριο [73]. Στην ίδια μελέτη, οι συγκεντρώσεις του mRNA της 1α-υδροξυλάσης αυξήθηκαν σημαντικά σε ασθενείς με ενδομητρίωση, κατά την παραγωγική φάση, σε σύγκριση με
υγιείς γυναίκες. Ο πολυμορφισμός των VDR έχει
ερευνηθεί ως πιθανός σύνδεσμος μεταξύ του ρυθμιστικού συστήματος της βιταμίνης D και της παθογένειας της ενδομητρίωσης. Ανάλυση του πολυμορφισμού του γονιδίου των VDR σε γυναίκες με ενδομητρίωση αποκάλυψε παρόμοιες συχνότητες μεταξύ των
ασθενών και των μαρτύρων [74]. Παλαιότερα δεδομένα, έδειξαν ότι η δυσλειτουργία των VDR [75] μπορεί να προκαλέσει ανοσο-απόκριση, γεγονός που ενισχύει τη συμμετοχή των VDR στην παθογένεια της ενδομητρίωσης [76].
Σημαντική αύξηση στις συγκεντρώσεις της
1,25(OH)2D3 του ορού έχει αναφερθεί σε γυναίκες
με ενδομητρίωση σε σύγκριση με υγιείς, ενώ οι συγκεντρώσεις της 25(OH)D είναι παρόμοιες και στις δύο
ομάδες [77]. Πρόσφατη μελέτη δεν επιβεβαίωσε αυτά
τα αποτελέσματα [78]. Οι ερευνητές μελέτησαν 87 γυναίκες με ενδομητρίωση και 53 υγιείς και ανέφεραν
στατιστικά σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων της
25(OH)D στον ορό σε σύγκριση με τις υγιείς γυναίκες
(24.9±14.8 έναντι 20.4±11.8 ng/ml), με θετική συσχέτιση σε σχέση με τη σοβαρότητα της νόσου. Οι μελέτες ήταν ετερογενείς, με μικρά δείγματα.
Οι συγκεντρώσεις της δεσμευτικής πρωτεΐνης της
βιταμίνης D (VDBP), μία πρωτεΐνη μεταφοράς της βιταμίνης D, και των μεταβολιτών της στο πλάσμα, μετρήθηκαν με δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση πηκτής στο
πλάσμα και στο περιτοναϊκό υγρό των γυναικών με
ενδομητρίωση [79]. Οι γυναίκες που δεν λάμβαναν
θεραπεία για τη νόσο είχαν σημαντικά χαμηλότερες
συγκεντρώσεις της e-ισoμορφής της VDBP στο περιτοναϊκό υγρό, σε σύγκριση με τις υγιείς και με αυτές
που χρησιμοποιούσαν από του στόματος αντισυλληπτικά για την ενδομητρίωση, υποδεικνύοντας μία νέα
συσχέτιση αυτού του μορίου με την παθογένεια και
τη σοβαρότητα της νόσου. Τα αποτελέσματα αυτά δεν
επιβεβαιώθηκαν σε μεταγενέστερη μελέτη [80]. Έχει
προταθεί συσχέτιση μεταξύ του GC αλληλόμορφου
της VDBP και της ενδομητρίωσης [81]. Μία πρωτεομική ανάλυση ερεύνησε 25 θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών οξείας φάσης και των συστατικών του συμπληρώματος. Οι συγκεντρώσεις της
VDBP ήταν τρεις φορές υψηλότερες στις γυναίκες με
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Διαταραχή

Παράμετρος που εμπλέκεται στην έλλειψη της βιταμίνης D

Ενδομητρίωση

• Υπερέκφραση VDR και 1α-υδροξυλάσης στο ενδομήτριο
• Δυσλειτουργία VDR
• VDBP χαμηλότερη σε γυναίκες με ενδομητρίωση
• Αρνητική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D
και του BMI, της γλυκόζης νηστείας και της μεταγευματικής γλυκόζης
• Θετική συσχέτιση μεταξύ της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και της
HDL-χοληστερόλης
• Βελτίωση της βαρύτητας για περίοδο δύο μηνών μετά από εφάπαξ δόση
300.000 IU βιταμίνης D

Σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών

Δυσμηνόρροια

Μελέτες
παρατήρησης
(Αναφορές)
[72-82]

Μελέτες
παρέμβασης
(Αναφορές)
N/A

[90-96]

[101 - 108]

[99-100]

N/A

N/A

[156]

Άλλες διαταραχές
• Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο • Συσχέτιση των χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με αυτές
[157]
N/A
τις διαταραχές
• Πρόωρη εμμηναρχή
[158]
N/A
In vitro γονιμοποίηση
• Συσχέτιση κλινικής εγκυμοσύνης με υψηλές συγκεντρώσεις 25(OH)D
[83-86]
N/A
στο ωοθυλακικό υγρό
• Συσχέτιση υψηλών συγκεντρώσεων βιταμίνης D στο ωοθυλακικό υγρό
(>30 ng/ml) με χαμηλό μέσο όρο ποιότητας των γονιμοποιημένων ωαρίων
Εγκυμοσύνη: βρεφική και νεογνική
• Ανάπτυξη οστών
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D
[116,122-124]
N/A
με ενδομήτρια ραχίτιδα και ελαττωμένη νεογνική οστική πυκνότητα
ολόκληρου του σώματος και της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
• Νεογνικά χαρακτηριστικά
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με ελαττωμένο
[119,120]
N/A
βάρος γέννησης και αυξημένη πιθανότητα για SGA
• Ομοιοστασία ασβεστίου
• Νεογνική υποασβεστιαιμία, επιληπτικές κρίσεις, διατατική μυοκαρδιοπάθεια [125-128]
[134-135]
• Ανοσολογική ανοχή
• Αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 1, άσθμα
[137-139]
N/A
Εγκυμοσύνη: αποτέλεσμα
• Προεκλαμψία
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με σοβαρή
[140-145]
[153-155]
προεκλαμψία (σχετικός κίνδυνος 4.5-5.0)
• Διαβήτης κύησης
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με διαβήτη κύησης [137-139]
[152]
• Καισαρική τομή
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με αύξηση στο
[146-148]
N/A
ποσοστό καισαρικών τομών
Άλλα
• Βακτηριακή κολπίτιδα
• Συσχέτιση χαμηλών μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D με αυτές
[150,151]
N/A
• Πρόωρος τοκετός
τις διαταραχές
BMI: δείκτης μάζας σώματος, N/A: μη διαθέσιμο, SGA: μικρότερα για την ηλικία κύησης, VDBP: δεσμευτική πρωτεΐνη βιταμίνης D, VDR: υποδοχέας
βιταμίνης D.
Πίν. 2. Διαταραχές στη γυναικεία αναπαραγωγή σχετιζόμενες με έλλειψη βιταμίνης D.

ενδομητρίωση. Μεταγενέστερη ανάλυση των αλληλόμορφων κατέδειξε ότι το GC*2 αλληλόμορφο ήταν
παρόν, σε υλικό από γυναίκες με τη νόσο. Οι ερευνητές πρότειναν ότι η μη ενεργοποίηση των μακροφάγων, τα οποία θα ασκούσαν προστατευτική δράση στις

γυναίκες με υπερέκφραση του GC*2 αλληλόμορφου,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της
ενδομητρίωσης. Οι συγκεντρώσεις της VDBP στα ούρα αξιολογήθηκαν ως πιθανός βιοδείκτης της ενδομητρίωσης [82]. Παρόλα αυτά, οι εποχιακές διακυOστούν 191
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μάνσεις και η διαιτητική πρόσληψη της βιταμίνης D, ο
τύπος του δέρματος και η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι σημαντικές παράμετροι, που πρέπει να
αξιολογηθούν προσεκτικά σε μελλοντικές μελέτες.
Υπογονιμότητα που αντιμετωπίζεται με εξωσωματική
γονιμοποίηση
Τα δεδομένα για το ρόλο των συγκεντρώσεων της
βιταμίνης D στον ορό και στο ωοθυλακικό υγρό, ως
ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα για την έκβαση
της IVF, είναι αντικρουόμενα. Πρόσφατη μελέτη [83]
κατέδειξε ότι, στις γυναίκες που επιτεύχθηκε κλινική
εγκυμοσύνη, οι συγκεντρώσεις της 25(OH)D στο ωοθυλακικό υγρό ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη. Οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D στον ορό και
στο ωοθυλακικό υγρό συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό.
Τα δεδομένα αυτά δεν επιβεβαιώνονται σε πρόσφατη
μελέτη [84]. Γυναίκες με συγκεντρώσεις βιταμίνης D
στο ωοθυλακικό υγρό στο υψηλότερο τριτημόριο (>30
ng/ml) εμφάνιζαν πτωχότερη ποιότητα εμβρύων. Οι
συγκεντρώσεις της βιταμίνης D στο ωοθυλακικό υγρό
στις γυναίκες που επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές που δεν
επιτεύχθηκε. Σε παρόμοια μελέτη [85] 82 υπογόνιμων
γυναικών, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των
συγκεντρώσεων της βιταμίνης D στον ορό ή στο ωοθυλακικό υγρό και της έκβασης της IVF. Η παθοφυσιολογική βάση για μία πιθανή σχέση των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D στον ορό ή στο ωοθυλακικό υγρό
και της έκβασης της IVF παραμένει ασαφής. Η ετερογένεια των μελετών και η απουσία ενός ευρέως αποδεκτού διαστήματος αναφοράς για τις συγκεντρώσεις
της βιταμίνης D στο ωοθυλακικό υγρό εμποδίζουν την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
Η έλλειψη βιταμίνης D έχει μελετηθεί ευρέως, καθώς εμφανίζει παθοφυσιολογική συσχέτιση με το
PCOS. Γυναίκες με PCOS συνήθως παράγουν αυξημένο αριθμό ωοκυττάρων, πτωχής ποιότητας, με αποτέλεσμα ελαττωμένα ποσοστά γονιμοποίησης και εμφύτευσης και υψηλότερο ποσοστό αποβολών [86].
Μεταξύ άλλων ρυθμιστών, η υπερινσουλιναιμία και η
παχυσαρκία αποτελούν πολύπλοκες ενδοκρινικές διαταραχές που συμμετέχουν στην παθογένεια του
PCOS. Η υπερινσουλιναιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι συχνές στο PCOS, ανεξάρτητα από την
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παρουσία παχυσαρκίας και του δείκτη μάζας σώματος
(BMI), επιδεινώνοντας την κλινική εικόνα. Συμμετέχουν, επίσης, στη διαταραχή της ωογένεσης και στην
εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών [87].
Υπάρχουν δεδομένα ότι ο μεταβολισμός της βιταμίνης D επηρεάζει τόσο την έκκριση όσο και το μεταβολισμό της ινσουλίνης [88,89]. Τα δεδομένα αυτά
παρέχουν μία ολοκληρωμένη θεωρητική βάση, για
τον πιθανό ρόλο της βιταμίνης D σε μία υπερινσουλιναιμική κατάσταση, όπως το PCOS. Μία σειρά από
μελέτες παρατήρησης αποκάλυψαν αρνητική σχέση
μεταξύ των συγκεντρώσεων της 25(OH)D στον ορό
και του BMI ή της αντίστασης στην ινσουλίνη. Άλλες
μελέτες έδειξαν συσχέτιση των συγκεντρώσεων της
βιταμίνης D και της υπερανδρογοναιμίας και των εμμηνορρυσιακών διαταραχών σε γυναίκες με PCOS.
i) Μελέτες παρατήρησης. Αρκετές μικρές μελέτες
παρατήρησης επικεντρώθηκαν στη σχέση μεταξύ των
χαμηλών συγκεντρώσεων βιταμίνης D και του PCOS.
Οι μεταβολίτες της βιταμίνης D, η PTH, οι ορμονικές
και οι μεταβολικές παράμετροι ερευνήθηκαν σε μία
μελέτη 291 γυναικών με PCOS και 109 υγιών μαρτύρων [90]. Οι συγκεντρώσεις της PTH ήταν σημαντικά
υψηλότερες τόσο στις παχύσαρκες όσο και στις υπέρβαρες γυναίκες με PCOS, ενώ οι 25(OH)D και
1,25(OH)2D3 δεν είχαν καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
ομάδα του PCOS δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των
συγκεντρώσεων της βιταμίνης D και της αντίστασης
στην ινσουλίνη, όπως υπολογίζεται μέσω του HOMAIR. Σε άλλη μελέτη 120 αδύνατων, υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών με PCOS [91], οι συγκεντρώσεις
της βιταμίνης D ήταν αρνητικά συσχετιζόμενες με το
BMI, καθώς και τις παραμέτρους αντίστασης στην ινσουλίνη, τη συνδετική σφαιρίνη των στεροειδών του
φύλου (sex hormone-binding globulin - SHBG) και το
FAI. Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση με το μεταβολισμό της γλυκόζης ή τη λειτουργία των β-κυττάρων.
Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν σε άλλες μελέτες,
όπου οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D εμφάνιζαν
αρνητική συσχέτιση με το BMI, τη γλυκόζη νηστείας,
και τις παραμέτρους HOMA-IR και HOMA-b [92-95].
Αντίθετα, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με την
ευαισθησία στην ινσουλίνη και την υψηλής πυκνότητας
λιποπρωτεΐνη (HDL)-χοληστερόλη, συνδέοντας τις χαμηλές συγκεντρώσεις της 25(OH)D με τις μεταβολικές
ανωμαλίες και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε γυναίκες με PCOS. Αυτές οι συσχετίσεις ήταν ανεξάρτητες
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από το BMI και το λόγο περιφέρειας μέσης - ισχίου.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των μελετών παρατήρησης
προέκυψαν χωρίς την χρήση υπερινσουλιναιμικού ευγλυκαιμικού clamp, το οποίο θεωρείται μέθοδος
αναφοράς για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας
στην ινσουλίνη. Η σχέση μεταξύ των χαμηλών συγκεντρώσεων της 25(OH)D, της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και της λιπώδους μάζας, χρησιμοποιώντας
υπερινσουλιναιμικό-ευγλυκαιμικό clamp και απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DEXA) [96],
μελετήθηκε σε 38 γυναίκες με PCOS. Μία πολυπαραγοντική αναδρομική ανάλυση έδειξε ότι οι χαμηλές
συγκεντρώσεις της 25(OH)D καθορίζονται σημαντικά
από την άλιπο μάζα του σώματος. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η έλλειψη της βιταμίνης D στο PCOS είναι
αποτέλεσμα της παχυσαρκίας και, μέσω αυτής της
οδού, θα μπορούσε να επιδεινώσει, με ανεξάρτητο
τρόπο, την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με προηγούμενα δεδομένα,
όπου η αντίσταση στην ινσουλίνη στο PCOS ήταν μεγαλύτερη από ό,τι ο BMI μπορούσε να προβλέψει [97].
Παρά το γεγονός ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορούν να τεκμηριώσουν αιτιολογική σχέση μεταξύ της
έλλειψης βιταμίνης D και της αντίστασης στην ινσουλίνη στο PCOS, η πρώτη θα μπορούσε να αποτελεί
μία σημαντική παράμετρο που επιδεινώνει την τελευταία, ειδικά σε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες.
Μια σειρά από μελέτες παρέχουν διαφορετικές απόψεις για τη σχέση μεταξύ της έλλειψης βιταμίνης D και
της αντίστασης στην ινσουλίνη. Σε μία πρόσφατη μελέτη
[98], ο BMI και η έλλειψη της βιταμίνης D ήταν ανεξάρτητες παράμετροι πρόβλεψης τόσο για την ανάπτυξη
των ωοθυλακίων όσο και για την επίτευξη εγκυμοσύνης,
σε ανωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες με PCOS, που
υποβάλλονταν σε διέγερση με κιτρική κλομιφαίνη. Η
βιταμίνη D έχει, επίσης, προταθεί ότι συμμετέχει στη
διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ προ- και αντι-αποπτωτικών μηχανισμών, που περιγράφθηκαν προηγουμένως στο PCOS. Η φωσφοπρωτεΐνη εμπλουτισμένη
με το προϊόν του γονιδίου του διαβήτη (PED/PEA-15)
[99], μία αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη, έχει αναφερθεί ότι
υπερεκφράζεται στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στο
ΣΔ τύπου 2 (ΣΔ2) και στο PCOS. Πρόσφατα δεδομένα
καταδεικνύουν ότι η υπερβιταμίνωση D μπορεί να αυξάνει τις συγκεντρώσεις της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης, συνεισφέροντας στη δυσλειτουργία του ωοθηκικού αποπτωτικού μηχανισμού. Επιπρόσθετα [100], η
υποαδιπονεκτιναιμία, χαρακτηριστική του PCOS, έχει

συσχετισθεί με τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D, μέσω ενός μηχανισμού εξαρτώμενου από το BMI.
Τέλος, οι πολυμορφισμοί των VDR εμπλέκονται στη
ρύθμιση μεταβολικών και ενδοκρινικών παραμέτρων,
συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων της
25(OH)D, σε γυναίκες με PCOS. Οι VDR Cdx2 και
DHCR7 πολυμορφισμοί έχουν συσχετισθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ οι VDR Apa-I πολυμορφισμοί με τις συγκεντρώσεις της Τ σε γυναίκες με
PCOS [101]. Επιπρόσθετα, ο Aa γονότυπος του ApaI έχει συσχτισθεί με ελαττωμένο κίνδυνο για PCOS,
ενώ ο aa γονότυπος με το αντίθετο [102].
ii) Μελέτες παρέμβασης. Πολλές πιλοτικές μελέτες
αξιολόγησαν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της
βιταμίνης D στις μεταβολικές παραμέτρους που σχετίζονται με το PCOS. Η πρώτη μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1999 [103], παρατηρώντας ομαλοποίηση του
έμμηνου κύκλου σε επτά από τις εννέα γυναίκες με
ολιγομηνόρροια και PCOS, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βιταμίνη D και Ca, για διάστημα έξι μηνών.
Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε μεταγενέστερη μελέτη [104], όπου 60 υπογόνιμες γυναίκες με
PCOS τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες, οι οποίες
λάμβαναν συμπληρώματα Ca και βιταμίνης D, μετφορμίνης ή και τα δύο. Οι γυναίκες στην ομάδα του
συνδυασμού παρουσίασαν αυξημένο αριθμό κυρίαρχων ωοθηλακίων στους τρεις μήνες της περιόδου παρακολούθησης. Η επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στο μεταβολισμό της γλυκόζης, των λιπιδίων
και της ινσουλίνης έχει ερευνηθεί σε μεταγενέστερες
μελέτες. Η επίδραση των συμπληρωμάτων 1 μg
1α(OH)D3 στους δείκτες ευαισθησίας στην ινσουλίνη,
οι οποίοι υπολογίσθηκαν με ενδοφλέβια δοκιμασία
ανοχής γλυκόζης αξιολογήθηκε σε 15 παχύσαρκες
γυναίκες με PCOS [105]. Παρατηρήθηκε βελτίωση
στην πρώτη φάση έκκρισης της ινσουλίνης, ενώ η
HDL-χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια μειώθηκαν σημαντικά, χωρίς καμία αλλαγή στο BMI.
Μία μελέτη 24 εβδομάδων [106] υποκαθιστούσε
57 γυναίκες με PCOS και μέσο όρο BMI 25,4 kg/m2
με ένα εβδομαδιαίο σχήμα 20.000 IU χοληκαλσιφερόλης. Η μέση συγκέντρωση 25(OH)D μετά τη θεραπεία ήταν 52,2 ng/ml. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης νηστείας και
διέγερσης και του πεπτιδίου C. Το 50%, περίπου, των
γυναικών που προηγουμένως εμφάνιζαν ολιγο- ή αμηνόρροια ανέφεραν ομαλοποίηση ή βελτίωση του έμμηνου κύκλου, μετά τη θεραπεία με βιταμίνη D. Μία
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άλλη πιλοτική [107] μελέτη ανέφερε βελτίωση στην
αντίσταση στην ινσουλίνη, που εκτιμήθηκε με HOMAIR, σε 11 παχύσαρκες γυναίκες με PCOS, τρεις εβδομάδες μετά τη θεραπεία με 300.000 IU βιταμίνης D.
Αυτά τα ευρήματα δεν επιβεβαιώθηκαν σε ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη [108], στην οποία δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους ευαισθησίας στην ινσουλίνη, μετά από δίμηνη
περίοδο θεραπείας. Σε αυτήν τη μελέτη, οι συγκεντρώσεις της 25(OH)D μετά από τη χορήγηση βιταμίνης
D παρέμειναν ανεπαρκείς (23,4±6,1 ng/ml).
Συμπερασματικά, ενώ πολλά στοιχεία συγκλίνουν
προς μία ευεργετική επίδραση της βιταμίνης D στις
μεταβολικές διαταραχές σε γυναίκες με PCOS, σημαντικά κενά στη γνώση δεν επιτρέπουν την τεκμηρίωση μίας σχέσης αίτιου-αιτιατού. Αυτή η ασάφεια
προκύπτει κυρίως από τις μικρές σε μέγεθος και διάρκεια μελέτες, την έλλειψη ομάδων ελέγχου με εικονικό
φάρμακο και την απουσία ενός ευρέως αποδεκτού
θεραπευτικού ορίου για τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D. Μεγαλύτερες, προοπτικές, ελεγχόμενες μελέτες, με μακρύτερες περιόδους θεραπείας απαιτούνται για να διευκρινιστούν οι πιθανές ευνοϊκές δράσεις
της βιταμίνης D σε γυναίκες με αντίσταση στην ινσουλίνη και PCOS.

Η βιταμίνη D κατά την εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη αποτελεί μία μοναδική, δυναμική κατάσταση κατά την οποία οι απαιτήσεις για βιταμίνη D αυξάνονται, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μητρικές
και εμβρυικές ανάγκες για τη διατήρηση των συγκεντρώσεων του Ca και της σκελετικής ομοιoστασίας. Η
αυξημένη εντερική απορρόφηση του Ca φαίνεται να
αποτελεί την κύρια οδό, μέσω της οποίας το αναπτυσσόμενο έμβρυο προσλαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα Ca, καθώς η κλασματική απορρόφηση του Ca αυξάνεται στο 60% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου
της κύησης [109]. Ορισμένοι ερευνητές έχουν αμφισβητήσει την υπόθεση ότι ο παρατηρούμενος διπλασιασμός στις συγκεντρώσεις της 1,25(OH)2D3 αποτελεί το
βασικό μοχλό για την αυξημένη εντερική απορρόφηση.
Το μόριο της 25(OH)D περνά τον πλακούντα, έτσι ώστε
οι συγκεντρώσεις στον ομφάλιο λώρο να βρίσκονται
στο επίπεδο του 80% σε σύγκριση με τις μητρικές συγκεντρώσεις [110]. Συνεπώς, ένα νεογνό με επαρκείς
συγκεντρώσεις βιταμίνης D υποδηλώνει επαρκή μητρικά
αποθέματα βιταμίνης D, ειδικά κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης. Παρόλο που η φυσιολογική
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διακύμανση της 25(OH)D κατά την εγκυμοσύνη και τη
γαλουχία είναι δύσκολο να καθοριστεί, πρόσφατες οδηγίες ορίζουν την έλλειψη βιταμίνης D ως συγκεντρώσεις
25(OH)D μικρότερες από 20 ng/ml (50 nmol/l)
[111,112]. Η επίπτωση της έλλειψης βιταμίνης D παγκοσμίως κυμαίνεται από 20% έως 84%, ανάλογα με τις
γεωγραφικές ή εθνικές παραμέτρους [111,112]. Η πανδημία αυτού του φαινομένου έχει συνδεθεί με μία σειρά
από εμβρυικές, νεογνικές και μητρικές επιπτώσεις και
έχει αποτελέσει ερευνητικό αντικείμενο πολλών μελετών
παρατήρησης και παρέμβασης (Πινακας 2).

Επιπτώσεις στην εμβρυική και νεογνική υγεία
i) Μελέτες παρατήρησης. Τα δεδομένα σχετικά με
το ρόλο της έλλειψης βιταμίνης D της μητέρας στις
ανθρωπομετρικές νεογνικές παραμέτρους είναι αντικρουόμενα. Οι αρχικές μελέτες [113,114] δεν διαπίστωσαν σχέση μεταξύ των μητρικών συγκεντρώσεων της 25(OH)D ή της 1,25(OH)2D3 στον ορό και του
νεογνικού βάρους κατά τη γέννηση. Ωστόσο, οι πρώτες αυτές μελέτες εμφάνιζαν μεθοδολογικά προβλήματα, καθώς χαρακτηριζόταν από μικρό αριθμό ασθενών και απουσία ομάδας ελέγχου εγκύων με επάρκεια
βιταμίνης D. Σύμφωνα με τα παλαιότερα κριτήρια ταξινόμησης, που εφαρμόστηκαν σε αυτές τις μελέτες,
όλες οι γυναίκες είχαν έλλειψη βιταμίνης D, εμποδίζοντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σε
άλλη μελέτη [115], οι χαμηλές μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D κατά την 28η-32η εβδομάδα κύησης είχαν συσχετισθεί με μικρότερη απόσταση γονάτου πτέρνης, ενώ δεν βρέθηκαν άλλες ανθρωπομετρικές
συσχετίσεις. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν
σε μία μεγαλύτερη μελέτη [116]. Μεγάλες μελέτες παρατήρησης [117,118] δεν κατέδειξαν σχέση μεταξύ
των μητρικών συγκεντρώσεων της 25(OH)D κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου και του βάρους γέννησης. Μία ελεγχόμενη μελέτη [119] πραγματοποιήθηκε
για να αξιολογήσει τις πιθανές επιδράσεις των μητρικών συγκεντρώσεων της 25(OH)D στον ορό κατά τα
πρώτα στάδια της κύησης, σε 112 γυναίκες που γέννησαν μικρότερα για την ηλικία κύησης (SGA) νεογνά.
Οι μητρικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D <20 και
>70 nmol/l, σε λευκές γυναίκες, είχαν συσχετισθεί με
αυξημένο κίνδυνο για SGA, αποκαλύπτοντας ένα Uσχήμα συσχέτισης. Η Άμστερνταμ ABCD [120] ήταν
η πρώτη μεγάλης κλίμακας, πολυεθνική μελέτη, η
οποία ερεύνησε προοπτικά τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της μητρικής βιταμίνης D και του βάρους
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γέννησης, του κινδύνου για SGA και της μετέπειτα
ανάπτυξης. Οι γυναίκες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες,
ανάλογα με τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D: έλλειψη, ανεπάρκεια και επάρκεια. Μία πολυπαραγοντική
ανάλυση έδειξε ότι γυναίκες με έλλειψη (<29,9 nmol/l)
απέκτησαν νεογνά με χαμηλότερο βάρος γέννησης
και υψηλότερη επίπτωση SGA σε σύγκριση με γυναίκες με επαρκείς συγκεντρώσεις βιταμίνης D (>50
nmol/l). Τα νεογνά αυτά εμφάνισαν ταχύτερη ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος της ζωής τους.
Η κορυφαία οστική μάζα που επιτυγχάνεται κατά
την εφηβεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντας της μηχανικής αντοχής των οστών, τροποποιώντας τον κίνδυνο για κατάγματα οστεοπόρωσης κατά την ενήλικη
ζωή [121]. Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η
μητρική ανεπάρκεια της βιταμίνης D συσχετίζεται με
ελαττωμένη οστική πυκνότητα κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, που συνεχιζεται έως την παιδική ηλικία. H μελέτη των Javaid et al. [116] κατέδειξε ότι οι
ανεπαρκείς μητρικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίζονται με
ελαττωμένη οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης στα παιδιά, κατά το ένατο έτος
της ζωής τους. Πρόσφατα στοιχεία συνδέουν ένα δείκτη “ενδομήτριας ραχίτιδας”, τον δείκτη πλάτους της
μετάφυσης του μηριαίου, με χαμηλές μητρικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D [122]. Επιπρόσθετα, έχουν
αναφερθεί η ελαττωμένη οστική πυκνότητα της κνήμης, το ελαττωμένο οστικό εμβαδόν διατομής και το
βραχύτερο μήκος γονάτου-πτέρνης [115,123,124]. Σε
κάθε περίπτωση, απαιτούνται καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες μελέτες χορήγησης βιταμίνης D κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να εκτιμηθούν τα πιθανά οφέλη της υποκατάστασης.
Πολλοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι τα νεογνά
που γεννιούνται από γυναίκες με ελαττωμένη πρόσληψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
έχουν αυξημένο κίνδυνο για νεογνική υποασβεστιαιμία κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας ζωής
[125-127]. Σε μερικές μελέτες, η νεογνική υποασβεστιαιμία που αποδίδεται σε μητρική έλλειψη βιταμίνης
D έχει συνδεθεί με λέπτυνση του κρανίου, καρδιακές
ανωμαλίες και διατατική μυοκαρδιοπάθεια [128].
Στοιχεία από μελέτες σε ζώα καταδεικνύουν ότι η
βιταμίνη D είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι οι χαμηλές
συγκεντρώσεις της μητρικής βιταμίνης D κατά τη διάρ-

κεια του τρίτου τριμήνου της κύησης έχουν συσχετιστεί
με αυξημένο κίνδυνο για σχιζοφρένεια [129]. Μελέτες
σε ανθρώπους αξιολόγησαν το φάσμα των ανοσορυθμιστικών, πλειοτρόπικων δράσεων της βιταμίνης D, ειδικά τις επιδράσεις στην εμβρυική γονιδιακή αποτύπωση (imprinting). Σε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση, η
λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D κατά το πρώτο έτος
της ζωής είχε θεωρηθεί ότι ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ1 [130]. Αντίθετα, καμία τέτοια σαφής συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ της χρήσης συμπληρωμάτων βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη και του ΣΔ1
στους απογόνους. Παρόλα αυτά, μεγάλες μελέτες παρατήρησης έδειξαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης
εκζέματος κατά την παιδική ηλικία [131,132]. Αυτά τα
ευρήματα είναι σύμφωνα με το γνωστό ρόλο της βιταμίνης D στην ανοσολογική ανοχή [133].
ii) Μελέτες παρέμβασης. Αρκετές τυχαιοποιημένες
μελέτες χορήγησης βιταμίνης D εκτίμησαν τη νεογνική
ανθρωπομετρία και της ομοιοστασία του Ca της μητέρας και του νεογνού. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη,
126 έγκυες γυναίκες έλαβαν είτε 1000 IU/ημέρα βιταμίνης D είτε εικονικό φάρμακο κατά την 28η-32η
εβδομάδα της κύησης [134]. Οι συγκεντρώσεις της
βιταμίνης D της μητέρας και του ομφάλιου λώρου ήταν
168,0 και 137,9 nmol/l αντίστοιχα, στην ομάδα παρέμβασης. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στο βάρος γέννησης, αν και υπήρξε μία αυξημένη τάση για
SGA νεογνά στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι
μητρικές συγκεντρώσεις Ca ήταν υψηλότερες, ενώ οι
βρεφικές συγκεντρώσεις Ca ήταν υψηλότερες κατά
την 3η και 6η ημέρα στην ομάδα παρέμβασης. Νεογνική υποασβεστιαιμία παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα
του εικονικού φαρμάκου. Σε μία άλλη μελέτη [135],
στην οποία 120 έγκυες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη λήψη ή μη συμπληρωμάτων βιταμίνης D παρατηρήθηκαν υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων ζώντων νεογνών. Οι συγγραφείς ανέφεραν υψηλότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D στη μητέρα και
στον ομφάλιο λώρο, στην ομάδα παρέμβασης. Μία
πρόσφατη, κλινική μελέτη [136] τυχαιοποίησε 340 έγκυες σε ομάδες που λάμβαναν 400, 2000 ή 4000 IU
βιταμίνης D/ημέρα, από τη 12η-16η εβδομάδα της κύησης έως τον τοκετό. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι νεογνικές και μητρικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D
συσχετίζονταν σημαντικά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες
κατευθυντήριες γραμμές του Ινστιτούτου Ιατρικής (Institute of Medicine - IOM), 39,7% στην ομάδα των 400
IU, 58,2% στην ομάδα των 2000 IU και 78,6% στην
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ομάδα των 4000 IU θεωρήθηκαν επαρκείς σε βιταμίνη
D, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο βάρος γέννησης ή στην έκβαση της κύησης.

Επιπτώσεις στη μητρική υγεία και στην έκβαση της
εγκυμοσύνης
i) Μελέτες παρατήρησης

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ΣΔΚ). Έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων
της βιταμίνης D, της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και
των συγκεντρώσεων της μεταγευματικής και της γλυκόζης νηστείας κατά το δεύτερο τρίμηνο της κύησης
και αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βιταμίνης D και
της γλυκόζης νηστείας κατά το δεύτερο τρίμηνο της
κύησης [137]. Επιπρόσθετα, χαμηλές (<37,5 nmol/l)
συγκεντρώσεις της βιταμίνης D έχουν συσχετισθεί με
αυξημένο κίνδυνο για ΣΔΚ κατά το δεύτερο τρίμηνο
[138]. Αντίθετα, καμία συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε
σε μία άλλη μελέτη από την Ινδία [118]. Σε ελεγχόμενη
μελέτη [139], η ανεπάρκεια της βιταμίνης D (<50
nmol/l) κατά τη 16η εβδομάδα της κύησης συσχετίσθηκε με 2,7 φορές αυξημένο κίνδυνο για ΣΔΚ, αργότερα στην εγκυμοσύνη. Σίγουρα απαιτούνται μεγαλύτερες, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες για
τα συμπληρώματα βιταμίνης D, προκειμένου να τεκμηριωθούν οι ευεργετικές επιδράσεις της βιταμίνης
D στην ομοιοστασία της γλυκόζης.
Προεκλαμψία. Οι διαταραχές στο μεταβολισμό της
βιταμίνης D έχει θεωρηθεί ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της προεκλαμψίας
[140,141]. Μελέτες αποκάλυψαν 4,5-5 φορές αύξηση
της σοβαρότητας της προεκλαμψίας σε γυναίκες με έλλειψη βιταμίνης D, αποδεικνύοντας το ρόλο της ως ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη προεκλαμψίας [142-144]. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι μελέτες
σύμφωνες με αυτά τα αποτελέσματα. Σε μία ομάδα 221
εγκύων γυναικών από τον Καναδά, δεν βρέθηκε τέτοιου
είδους συσχέτιση [145]. Οι μελέτες διαφέρουν σημαντικά στο σχεδιασμό τους, καθώς και στον ορισμό των
συγκεντρώσεων της βιταμίνης D, παράμετροι που επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Καισαρική τομή. Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι
οι χαμηλές μητρικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D κατά
τον τοκετό σχετίζονται με 4 φορές αυξημένο κίνδυνο
για καισαρική τομή [146]. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με μία προηγούμενη μελέτη [147].
Οι μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D στον ορό κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ήταν παρόμοιες με196 Oστούν

ταξύ των γυναικών που, στη συνέχεια, γέννησαν με
κολπικό τοκετό και αυτών που γέννησαν με εκλεκτική
ή επείγουσα καισαρική τομή [148].
Άλλα αποτελέσματα σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη.
Έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος για βακτηριακή
κολπίτιδα, κατά τα πρώτα στάδια της κύησης
[149,150]. Σε μία μεγάλη μελέτη παρατήρησης, η βακτηριακή κολπίτιδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
συσχετίστηκε με συγκεντρώσεις 25(OH)D μικρότερες
από 75 nmol/l [149]. Από παθοφυσιολογική άποψη, η
κολπίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό. Τα
δεδομένα από μελέτες παρατήρησης σχετικά με αυτό
το θέμα είναι αντικρουόμενα. Σε πρόσφατη μελέτη
[151], έγκυες με επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις
25(OH)D σε σύγκριση με αυτές σε γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό (11,2±3,2 έναντι 15,6±5,1 ng/ml).
ii) Μελέτες παρέμβασης
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα συμπληρώματα βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι περιορισμένα. Σε μία μικρή, πιλοτική μελέτη, αναφέρθηκε βελτίωση στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης και
της ινσουλίνης [152] σε γυναίκες με ΣΔΚ, μετά από
ενδοφλέβια και από του στόματος χορήγηση συμπληρωμάτων 1,25(OH)2D3. Άλλες μελέτες παρέμβασης
έδειξαν προστατευτικές δράσεις της βιταμίνης D έναντι της προεκλαμψίας [153-155]. Μία από αυτές [153]
μελέτησε 23.423 άτοκες γυναίκες, στη Νορβηγία. Η
χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D, 400-600
IU/ημέρα είχε ως αποτέλεσμα 27% μείωση του κινδύνου για ανάπτυξη προεκλαμψίας. Πρόσφατα, μία
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη [156] ανέφερε βελτίωση στην κλινική εικόνα της
δυσμηνόρροιας μετά από περίοδο παρατήρησης δύο
μηνών, με μία εφάπαξ δόση 300.000 IU βιταμίνης D
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν από τυχαιοποιημένες μελέτες, προκειμένου να ενσωματωθούν στην
καθημερινή κλινική πράξη. Έως ότου τα στοιχεία αυτά
καταστούν διαθέσιμα, θα πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη των βέλτιστων συγκεντρώσεων βιταμίνης D στις
έγκυες γυναίκες, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες.

Συμπεράσματα
Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν να διευκρινιστεί ο ρόλος της βιταμίνης D στην ανδρική και γυ-
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ναικεία αναπαραγωγή, παρέχοντας δεδομένα από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D,
όσον αφορά τη γονιμότητα και στα δύο φύλα. Στοιχεία
από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι η βιταμίνη D συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος και στα δύο φύλα. Στις γυναίκες, τα επίπεδα της βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί
με την έκβαση της IVF, χαρακτηριστικά του PCOS και
την ενδομητρίωση. Παρά το γεγονός ότι πολλά στοιχεία συγκλίνουν προς μία ευεργετική επίδραση της βιταμίνης D στις μεταβολικές διαταραχές, σε γυναίκες
με PCOS, σημαντικά κενά στη γνώση αποτρέπουν την
απόδειξη σχέσης αιτίου-αιτιατού. Οι ισχύοντες οδηγίες
ορίζουν την έλλειψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης ως συγκεντρώσεις 25(OH)D μικρότερες
των 20 ng/ml (50 nmol/l), με επίπτωση που κυμαίνεται

από 20% έως 84%. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χορήγηση βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
είναι λιγοστά. Ωστόσο, έχει αναφερθεί βελτίωση στις
συγκεντρώσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης σε γυναίκες με ΣΔΚ, καθώς και προστατευτική δράση έναντι
της προεκλαμψίας. Στους άνδρες, οι συγκεντρώσεις
της βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με την ποιότητα, τον
αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις για
ευνοϊκή δράση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην
ποιότητα του σπέρματος και στις συγκεντρώσεις της
Τ. Τα δεδομένα αυτά ανοίγουν νέους ορίζοντες για
την κατανόηση της πολύπλοκης παθογένειας της υπογονιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται μελέτες
με ποιοτικά μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να
αναδειχθεί ο ρόλος της βιταμίνης D στη θεραπεία της
γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας.
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Περίληψη
Δεδομένα μελετών σε ζώα και ανθρώπους ενοχοποιούν την έλλειψη βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου
για δυσμενή έκβαση της τελευταίας, καθώς επηρεάζονται η υγεία της μητέρας, του εμβρύου και του νεογνού. Αυτή η ανασκόπηση
συνοψίζει και συζητά δεδομένα από μελέτες παρατήρησης και παρέμβασης, σχετικά με την έλλειψη βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη.
Μελέτες παρατήρησης έχουν συσχετίσει την έλλειψη βιταμίνης D στην έγκυο με την ομοιοστασία του ασβεστίου του νεογνού και τη
σκελετική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία. Μελέτες παρέμβασης έδειξαν ότι η χορήγηση βιταμίνης D εμφανίζει ευεργετικά αποτελέσματα
στην ομοιοστασία του ασβεστίου του νεογνού, ελαττώνοντας τον κίνδυνο των επιπλοκών που συνεπάγεται η υπασβεστιαιμία και ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός κατά την πρώιμη νεογνική ζωή. Η παθοφυσιολογία των διαταραχών που οφείλονται στην έλλειψη της
βιταμίνης D κατά την κύηση δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Δεδομένου ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες
προκειμένου να διευκρινισθεί η ακριβής δοσολογία και ο βέλτιστος χρόνος χορήγησης της βιταμίνης D, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
στη σκελετική υγεία. Έως τότε, πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση των κλινικών παραμέτρων, όπως η ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης
D, η χρώση του δέρματος, η χρήση φαρμάκων και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συμβουλευτική των
εγκύων γυναικών και να προληφθούν οι αρνητικές επιδράσεις στην υγεία της μητέρας και του νεογνού.
Λέξεις κλειδιά: Βιταμίνη D, εγκυμοσύνη, Aνασκόπηση, Mελέτες παρατήρησης, Mελέτες παρέμβασης
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Summary
Data on animals and humans implicate maternal vitamin D deficiency during pregnancy as a significant risk factor for several adverse
outcomes, affecting maternal, fetal and child health. This narrative review summarizes and discusses data from both observational
and supplementation studies in vitamin D deficient, pregnant women. Several observational studies have associated maternal vitamin
D deficiency during pregnancy with neonatal calcium homeostasis, skeletal development at birth, neonatal period and childhood, as
well as anthropometry and growth. Supplementation studies provided evidence that vitamin D has beneficial effects on neonatal
calcium homeostasis, minimizing the risk for hypocalcaemia-induced complications and secondary hyperparathyroidism during the
early neonatal life. In the attempt to understand the pathophysiology of vitamin D deficiency-related disorders during pregnancy, the
complexity of this phenomenon has started to be unravelled. As data are scarce, further studies are required to clarify the exact doserelated effect and the time of intervention in order to optimize mineral homeostasis and skeletal health. In the meantime, careful evaluation of clinical parameters such as daily vitamin D intake, skin pigmentation, drug use and sun exposure should be applied, as
novel parameters in the consultation of pregnant women in order to prevent detrimental effects on infant and maternal health. Current
recommendations should be incorporated into clinical practice, until new data are available. Undoubtedly, this process requires,
careful selection of all clinical data reported, in order to provide a more holistic approach.
Keywords: Vitamin D, Pregnancy, Review, Observational studies, Interventional studi---es
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Εισαγωγή
Μετά τη σύλληψη, το αναπτυσσόμενο έμβρυο βρίσκεται κάτω από την επίδραση μιας συνέχειας βιολογικών γεγονότων, η οποία επιτρέπει την ενδομήτρια
ανάπτυξη. Εξωγενείς παράμετροι, όπως το περιβάλλον και η διατροφή, θα μπορούσαν να επηρεάσουν
σημαντικά τη φυσιολογία και τη σύσταση του σώματος
του εμβρύου. Το βιολογικό υπόβαθρο αυτού του φαινομένου έχει αποτελέσει το στόχο πειραματικών μελετών σε ζώα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Κατά την ενδομήτρια ανάπτυξη έχει αποδειχθεί η
ύπαρξη ενός «παραθύρου ευπάθειας»: το αναπτυσσόμενο έμβρυο καθίσταται ευάλωττο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιτρέποντας τη φαινοτυπική διαφοροποίηση και στοχεύοντας στη μέγιστη προσαρμογή κατά τη μελλοντική ζωή. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή
της «ενδομήτριας πλαστικότητας», συγκεκριμένοι παράγοντες που σχετίζονται με τη μητέρα, όπως η έλλειψη βιταμίνης D, μπορεί να επιδράσουν στη σωματική σύσταση και την οστική μάζα. Δεδομένα από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους ενοχοποιούν την έλλειψη βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη, ως ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για δυσμενή έκβαση στην
υγεία του εμβρύου και του νεογνού. Επιπρόσθετα, η
υποβιταμίνωση D έχει θεωρηθεί ως παράγοντας εμφάνισης επιπλοκών στη μητέρα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό. Αυτή η ανασκόπηση
θα παρουσιάσει και θα συζητήσει δεδομένα που αφορούν το ρόλο που διαδραματίζει η έλλειψη βιταμίνης
D της εγκύου στις παραμέτρους που σχετίζονται με
την υγεία του παιδιού και της μητέρας.

Ομοιοστασία του ασβεστίου κατά την
εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη είναι μία μοναδική, δυναμική κατάσταση, όπου οι απαιτήσεις σε βιταμίνη D αυξάνονται,
με σκοπό να ικανοποιηθούν οι μητρικές και εμβρυικές
ανάγκες, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του ασβεστίου και τη σκελετική ομοιόσταση. Η αυξημένη εντερική απορρόφηση του ασβέστιου φαίνεται να αποτελεί
την κύρια οδό, μέσω της οποίας το αναπτυσσόμενο
έμβρυο προσλαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα
ασβεστίου, καθώς η κλασματική απορρόφηση ασβεστίου αυξάνεται σε 60% κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης [1,2]. Αυτό το φαινόμενο έχει συσχετισθεί,
σε ορισμένες μελέτες, με τον παρατηρούμενο διπλασιασμό στις συγκεντρώσεις της 1,25(OH)2D3 κατά το

τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, εξαιτίας της αύξησης
της σύνθεσης από τη μητέρα της νεφρικής 1α-υδροξυλάσης [3,4]. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις 1,25(OH)2D3
δεν είναι η μοναδική αιτία για την αύξηση της εντερικής απορρόφησης, καθώς άλλα βιοπεπτίδια, όπως το
πεπτίδιο που σχετίζεται με την παραθορμόνη (PTHrp),
η προλακτίνη, η οιστραδιόλη και το πλακουντιακό γαλακτογόνο επίσης αυξάνονται κατά την εγκυμοσύνη
[5,6]. Αυτά τα δεδομένα ενισχύονται από τις παρατηρήσεις σε κυοφορούντα ποντίκια, με έλλειψη βιταμίνης D ή με απουσία του υποδοχέα της βιταμίνης D (vitamin D receptor - VDR), όπου καταγράφονται υψηλά
ποσοστά εντερικής απορρόφησης ασβεστίου [7]. Αντιφατικά ευρήματα έχουν, επίσης, προκύψει απο μελέτες σχετικά με μεταβολές των συγκεντρώσεων της
παραθορμόνης (PTH) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [8,9]. Στις περισσότερες μελέτες, δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτές είναι αποτέλεσμα ενός μηχανισμού
που καθοδηγείται από την εγκυμοσύνη, καθώς η υποβίταμίνωση D μπορεί να οδηγήσει σε μία αντισταθμιστική αύξηση των συγκεντρώσεων της PTH. Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο ρόλος των μεταβολιτών της βιταμίνης D στην ομοιοστασία του ασβεστίου
κατά την εγκυμοσύνη δεν είναι αυτός ενός απλού ρυθμιστή, αλλά μάλλον αποτελεί μέρος ενός περίπλοκου
ενδοκρινικού δικτύου, που ρυθμίζει το οστικό περιβάλλον [10].
Οι συγκεντρώσεις της 25(OH)D θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης της κατάστασης της βιταμίνης D κατά
την εγκυμοσύνη. Μελέτες έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις της μητρικής βιταμίνης D σχετίζονται με αυτές
στο αίμα του ομφάλιου λώρου [11,12]. Το μόριο της
25(OH)D περνά τον πλακούντα, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στον ομφάλιο λώρο να βρίσκονται στο
80% των μητρικών [13]. Κατά συνέπεια, ένα νεογνό
με επαρκείς συγκεντρώσεις βιταμίνης D προϋποθέτει
επάρκεια στα μητρικά αποθέματα της βιταμίνης D, ειδικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Περαιτέρω μελέτες σε ζώα και ανθρώπους είναι απαραίτητες, προκειμένου να διερευνηθούν οι μεταβολές στην ομοιοστασία του ασβεστίου
που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, καθώς και ο ακριβής ρόλος των μεταβολιτών της βιταμίνης D.

Απαιτήσεις σε βιταμίνη D κατά την εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη θεωρείται ως κατάσταση υψηλού
κινδύνου για την ανεπάρκεια βιταμίνης D. Η ημερήσια
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πρόσληψη βιταμίνης D, σύμφωνα με τις τρέχουσες
συστάσεις, κυμαίνεται από 400-600 μέχρι 1500-2000
IU/d ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη συγκέντρωση.
Ωστόσο, το φυσιολογικό εύρος της 25(OH)D κατά την
εγκυμοσύνη και τη γαλουχία είναι δύσκολο να καθοριστεί. Η έκθεση του Institute of Medicine (IOM) ορίζει
την ανεπάρκεια βιταμίνης D ως συγκεντρώσεις της
25(OH)D<20 ng/ml (50 nmol/l) [14], ενώ νεότερες
oδηγίες απο την Endocrine Society (ES) προτείνουν
συγκεντρώσεις <30 ng/ml (75 nmol/l) [15]. Οι κύριοι
λόγοι γι αυτήν την διχογνωμία προκύπτουν από τη διαφορετική ποιότητα των πρωτογενών στοιχείων που
χρησιμοποιούνται από τους δύο οργανισμούς, καθώς
το IOM ανέλυσε μόνο τυχαιοποιημένες μελέτες
(RCTs: randomized controlled trials), χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν δεδομένα απο μελέτες παρατήρησης.
Ακόμα και με τη χρησιμοποίηση των κριτηρίων του
IOM, η επίπτωση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη κυμαίνεται από 20-84%, σε όλον
τον κόσμο, ανάλογα με γεωγραφικές και εθνικές παραμέτρους. Μελέτες αναφέρουν επίπτωση της τάξης
του 54,1% σε μαύρες και 42,1% σε λευκές έγκυες
γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες [16], 42% στη Βόρεια Ινδία [17] και 42% στη Νότια Ευρώπη [18]. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται
από παλαιότερες μελέτες, με λιγότερο αυστηρά κριτήρια ορισμού της ανεπάρκειας της βιταμίνης D, γεγονός που υποδεικνύει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση
από αυτήν που καταγράφηκε στο παρελθόν. Οι κύριοι
λόγοι για την επιδείνωση αυτού του προβλήματος δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν τις αυξημένες ανάγκες
για βιταμίνη D κατά την εγκυμοσύνη, την αποφυγή του
ήλιου, τη χρήση αντιηλιακού και την πιο σκούρα χρώση του δέρματος. Σε ορισμένες χώρες, η ανεπάρκεια
βιταμίνης D αποτελεί ζωτικό πρόβλημα υγείας τόσο
για τη μητέρα όσο και για το παιδί, που οδηγεί στην
ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης από οργανισμούς
υγείας [10], όπως η πραγματοποίηση ελέγχων (screening) σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και ο εμπλουτισμός των γαλακτοκομικών προϊόντων με βιταμίνη D. Αντίθετα, σε πολλές χώρες της
Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, το πρόβλημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένο και, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται. Το παράδοξο της ανεπάρκειας μιας ορμόνης που “προέρχεται” από τον
ήλιο σε ηλιόλουστες περιοχές της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς έχει συνδεθεί με έναν αριθμό
εμβρυϊκών, νεογνικών και μητρικών επιπλοκών. Η ανε208 Oστούν

πάρκεια της βιταμίνης D αποτέλεσε τον ερευνητικό
στόχο πολλών μελετών παρατήρησης και παρέμβασης, οι οποίες θα συζητηθούν παρακάτω.

Επιπλοκές στην υγεία του εμβρύου και του
νεογνού
Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της έλλειψης βιταμίνης D κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης προέρχονται κυρίως από παλαιότερες, μελέτες παρατήρησης. Σύμφωνα με αυτά, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D σχετίζεται με μία σειρά δυσμενών εκβάσεων για την υγεία της μητέρας και του
νεογνού. Τα δεδομένα από RCTs είναι ελάχιστα. Πρόσφατα, μία συστηματική ανασκόπηση Cohrane [19]
εξέτασε εάν η βιταμίνη D, μόνη της ή σε συνδυασμό
με ασβέστιο, χορηγούμενη σε έγκυες, μπορεί να βελτιώσει την έκβαση στη μητέρα και το νεογνό. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι δεν υπάρχουν επαρκή, υψηλής
ποιότητας στοιχεία για την συστηματική εισαγωγή των
συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην κλινική πράξη. Μολονότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες, η προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων από τις μελέτες παρατήρησης και οι προσπάθειες των οργανισμών υγείας κατά τα τελευταία έτη υπογραμμίζουν τη σημασία
αυτού του θέματος δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη ακόμη
παραβλέπεται σε πολλές χώρες.

Μελέτες παρατήρησης
Οι συγκεντρώσεις της μητρικής βιταμίνης D είναι
ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του
εμβρύου. Μελέτες παρατήρησης αξιολόγησαν την επίδραση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στη μητέρα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην ομοιοστασία
του ασβεστίου στο νεογνό και στη σκελετική ανάπτυξη
κατά τη γέννηση, τη νεογνική περίοδο και την παιδική
ηλικία. Δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί κατά πόσο επηρεάζεται η ενδομήτρια σκελετική ανάπτυξη από τις
συγκεντρώσεις της βιταμίνης D στη μητέρα [1] (Πίνακας 1). Η βιταμίνη D θεωρείται ως σημαντικός ρυθμιστής της ενδομήτριας επιμετάλλωσης των οστών.
Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη σε ζώα εδειξε ότι ποντίκια με έλλειψη του VDR παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση στην περιεκτικότητα των οστών σε ανόργανα
άλατα (BMC - Βone Μineral Content) κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και φυσιολογική σκελετική ανάπτυξη. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται μέσω της αύξησης
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Μελέτες
παρατήρησης
(Αναφορές)

Μελέτες
παρέμβασης
(Αναφορές)

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: έμβρυο και νεογνό
Οστική ανάπτυξη
Συσχέτιση της νεογνικής ραχίτιδας και της ελαττωμένης οστικής περιεκτικότητας
32,38-41
N/A
σε ανόργανα άλατα στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με χαμηλές
συγκεντρώσεις μητρικής βιταμίνης D
Χαρακτηριστικά του νεογνού Συσχέτιση του χαμηλού βάρους κατά τη γέννηση και της υψηλής επίπτωσης SGA 36,44,47,48
65-67
με χαμηλές συγκεντρώσεις μητρικής βιταμίνης D
Ομοιόσταση ασβεστίου
Νεογνική υπασβεστιαιμία, επιληπτικές κρίσεις, διατατική μυοκαρδιοπάθεια
22,24-28
63-65,66-69
Ανοσολογική ανοχή
Αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 1, συριγμό και άσθμα
56-62
N/A
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: μητέρα
Προεκλαμψία
Συσχέτιση σοβαρής προεκλαμψίας με χαμηλές συγκεντρώσεις μητρικής
79-84
92,93
βιταμίνης D (σχετικός κίνδυνος 4,5-5,0)
Διαβήτης κύησης
Συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης με χαμηλές συγκεντρώσεις
71-76
91
μητρικής βιταμίνης D
Καισαρική τομή
Συσχέτιση της αύξησης του ποσοστού των καισαρικών τομών με χαμηλές
85-87
N/A
συγκεντρώσεις μητρικής βιταμίνης D
Βακτηριακή κολπίτιδα
Συσχέτιση της βακτηριακής κολπίτιδας με χαμηλές συγκεντρώσεις μητρικής
88,89
N/A
βιταμίνης D
Πρόωρος τοκετός
Συσχέτιση του πρόωρου τοκετού με χαμηλές συγκεντρώσεις μητρικής βιταμίνης D
90
N/A
BMI: Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index); N/A: μη διαθέσιμα; SGA: μικρα για την ηλικία κύησης (small for gestational age);
VDBP: πρωτεΐνη συνδέουσα τη βιταμίνη D (vitamin D binding protein); VDR: υποδοχέας βιταμίνης D (vitamin D receptor).
Πίν. 1. Διαταραχές που σχετίζονται με την έλλειψη βιταμίνης D κατά την κύηση.

της έκφρασης του διαύλου ΤrpV6 και της αύξησης
της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου, η οποία
διευκολύνεται από τη διατροφή που είναι εμπλουτισμένη με ασβέστιο και λακτόζη [20]. Εξάλλου, παιδιά
τα οποία παρουσιάζουν έλλειψη της 1α-υδροξυλάσης
(ραχίτιδα τύπου 1 εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D) ή
του VDR (ραχίτιδα τύπου 2 εξαρτώμενη απο τη βιταμίνη D) δεν παρουσιάζουν σκελετικές ανωμαλίες [21].
Παρ’ ότι αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν έναν πολύπλοκο ρυθμιστικό ρόλο της βιταμίνης D ενδομήτρια,
δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε μελέτες σε ανθρώπους.
Η ομοιοστασία του ασβεστίου στο νεογνό και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται από τις συγκεντρώσεις
της βιταμίνης D στη μητέρα και το ίδιο το νεογνό έχουν
αποτελέσει τον ερευνητικό στόχο πολλών μελετών,
από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Πολλοί ερευνητές
ανέφεραν ότι νεογνά που γεννήθηκαν από γυναίκες
με χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης είχαν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν νεογνική υπασβεστιαιμία κατά τη διάρκεια της

πρώτης εβδομάδας της ζωής [22-25]. Ωστόσο, οι μέσες συγκεντρώσεις της 25(OH)D σε αυτές τις μελέτες
ήταν εξαιρετικά χαμηλές τόσο στις ομάδες παρέμβασης όσο και στις ομάδες ελέγχου. Οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση την καθημερινή πρόσληψη
βιταμίνης D της μητέρας και όχι τις συγκεντρώσεις
της 25(OH)D στον ορό. Αυτές οι μελέτες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως η μία πλευρά του φάσματος: μια ακραία εκδήλωση μητρικού δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού, που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη, και εκδηλώνεται σε εθνικές μειονότητες, με σκούρο χρώμα δέρματος. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, η
νεογνική υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε ανεπάρκεια
βιταμίνης D, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει
ακόμη εκτιμηθεί στις πραγματικές του διαστάσεις [2225]. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι χαμηλές μέσες
συγκεντρώσεις βιταμίνης D σε νεογνά με βαριά μυοκαρδιοπάθεια συσχετίζονταν με υπασβεστιαιμία
[26,27]. Αν και μία σχέση αιτίας - αποτελέσματος δεν
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έχει τεκμηριωθεί, σε άλλη μελέτη, οι κλινικές και ηχοκαρδιογραφικές ανωμαλίες σε νεογνά με ραχίτιδα και
μυοκαρδιοπάθεια αποκαταστάθηκαν μετά τη χρήση
συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ασβεστίου [28]. Τέλος, μελέτες σε εγκύους με ανεπάρκεια βιταμίνης D
και ασβεστίου ανέφεραν περιπτώσεις συγγενούς ραχίτιδας, κακού σχηματισμού του σμάλτου των δοντιών
και πτωχής οστεοποίησης [29,30]. Αυτό το φαινόμενο
δεν έχει μελετηθεί συστηματικά.
Παρ’ ότι η έλλειψη βιταμίνης D στη μητέρα έχει συνδεθεί με ανωμαλίες του κρανίου (craniotabes) [31],
αυτά τα ευρήματα δεν επιβεβαιώθηκαν σε μεταγενέστερες, μικρές μελέτες [32,33]. Ωστόσο, μία πρόσφατη μεγάλης κλίμακας ιαπωνική μελέτη [34], έδειξε ότι
το 37,3% των νεογέννητων με ανωμαλίες του κρανίου
είχαν συγκεντρώσεις 25(OH)D<10 ng/ml. Τα ευρήματα αυτά παρέμεναν επί ένα μήνα στην πλειονότητα
των νεογνών που θήλαζαν. Το συμπέρασμα ήταν ότι
η ενδομήτρια έλλειψη βιταμίνης D συνδέεται με την
εμφάνιση ανωμαλιών του κρανίου σε φυσιολογικά νεογνά. Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι οι σκελετικές
ανωμαλίες των απογόνων, οι οποίες οφείλονται σε ενδομήτρια έλλειψη βιταμίνης D, εκτείνονται από ελάχιστες ανωμαλίες έως σημαντικές σκελετικές παραμορφώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα της έλλειψης της
βιταμίνης D στη μητέρα και στο νεογνό και την ύπαρξη
άλλων παραγόντων συνοσηρότητας.
Η μέγιστη οστική μάζα που επιτυγχάνεται κατά την
εφηβεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της μηχανικής αντοχής των οστών, καθώς οριοθετεί τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων κατά την ενήλικη
ζωή [35]. Μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη βιταμίνης D
στη μητέρα σχετίζεται με μειωμένη επιμετάλλωση των
οστών κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας, περιγεννητικής και παιδικής ηλικίας. Οι Congdon et al [32] προσδιόρισαν την BMC (bone mineral content) σε 86 νεογέννητα γυναικών λευκής και κίτρινης φυλής, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη λήψη ή όχι συμπληρωματάτων διατροφής. Οι συγκεντρώσεις 25(OH)D στο αίμα του ομφάλιου λώρου ήταν
υψηλότερες στα νεογέννητα της λευκής φυλής (33,4
ng/ml), ενώ η BMC δεν παρουσίαζε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, παρά την ευρεία διακύμανση των συγκεντρώσεων της βιατμίνης D. Σύμφωνα
με τα πρόσφατα κριτήρια για την επάρκεια της βιταμίνης D (>50 nmol/l), όλες οι ομάδες των νεογνών παρουσίαζαν έλλειψη βιταμίνης D.
Σε άλλη μελέτη, η ΒMC συσχετίσθηκε με υψηλό210 Oστούν

τερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D στο νεογνό. Μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D στη μητέρα συσχετίσθηκαν
αρνητικά με τη BMC του νεογνού [36]. Οι συγκεντρώσεις 25(OH)D που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό
της ανεπάρκειας σε αυτήν τη μελέτη ήταν <37,5 nmol/l
για τις μητέρες και <27,5 nmol/l για τα νεογνά. Τα
αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν σε μία μελέτη, που διεξήχθη στη Γκάμπια [37]. Οι διαφορές μεταξύ των μελετών μπορεί να οφείλονται στις διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D μεταξύ
πληθυσμών διαφορετικών κρατών. Οι Javaid και συνεργάτες [38] απέδειξαν ότι ανεπαρκείς συγκεντρώσεις της βιταμίνης D στην έγκυο σχετίζονται με ελαττωμένη οστική περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα
στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, σε παιδιά 9 ετών (Πίνακας 1). Πρόσφατα δεδομένα συσχετίζουν έναν δείκτη «ενδομήτριας ραχίτιδας» (metaphyseal splaying index) με χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D [39]. Επιπρόσθετοι δείκτες, όπως BMC κνήμης και βραχύτερη απόσταση γόνατου-πτέρνας,
έχουν επίσης αναφερθεί [40,41]. Σε κάθε περίπτωση,
απαιτούνται καλά σχεδιασμένες RCTs χορήγησης βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη, για να εκτιμηθούν
τα πιθανά οφέλη της βιταμίνης D στην οστική υγεία
νεογνών και παιδιών.
Τα δεδομένα από μελέτες παρατήρησης, σχετικά
με το ρόλο της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στις ανθρωπομετρικές παραμέτρους του νεογνού είναι αντικρουόμενα. Τα αρχικά δεδομένα [42,43] δεν εντόπισαν σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της 25(OH)D
ή της 1,25(OH)2D3 στον ορό της μητέρας και του βάρους του νεογνού. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές πιθανότατα επηρεάστηκαν από το μικρό αριθμό ασθενών και
την απουσία κατάλληλης ομάδας ελέγχου, με επάρκεις στη βιταμίνη D. Σύμφωνα με παλαιότερα κριτήρια
ταξινόμησης, τα οποία εφαρμόστηκαν σε αυτές τις
μελέτες, όλες οι μητέρες παρουσίαζαν ανεπάρκεια
βιταμίνης D, γεγονός που εμποδίζει την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων. Σε άλλη μελέτη [44], οι
χαμηλές συγκεντρώσεις της 25(OH)D στη μητέρα κατά τις 28η-32η εβδομάδα κύησης συσχετίστηκαν με
βραχύτερη απόσταση γονάτου-πτέρνας. Ωστόσο, μεγάλες μελέτες παρατήρησης [45,46] δεν έδειξαν σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της 25(OH)D στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης και του υπολογιζόμενου βάρους του εμβρύου. Μία εμφωλεασμένη, μελέτη ασθενών-μαρτύ-
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ρων [47] αξιολόγησε τις πιθανές επιπτώσεις των συγκεντρώσεων της 25(ΟΗ)D στον ορό της μητέρας στα
αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης, σε 112 γυναίκες, οι
οποίες γέννησαν μικρά για την ηλικία κύησης (Small
for Gestation Age-SGA) νεογνά. Σε γυναίκες λευκής
φυλής, συγκεντρώσεις της βιταμίνης D <20 και >70
nmol/l συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο SGA, αποκαλύπτοντας συσχέτιση μορφής U. Η μελέτη Amsterdamn ABCD [48] υπήρξε η πρώτη ευρείας κλίμακας,
πολυεθνική, μελέτη κοόρτης, η οποία ερεύνησε προοπτικά τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D στη μητέρα και του βάρους κατά τη γέννηση, τον κίνδυνο για SGA και την ανάπτυξη μετά τη γέννηση. Οι γυναίκες χωρίσθηκαν, με βάση τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D, στις εξής ομάδες: ελλιπείς,
ανεπαρκείς και επαρκείς. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες με ανεπάρκεια (<29,9 nmol/l)
απέκτησαν νεογνά με μικρότερο βάρος γέννησης και
εμφάνισαν υψηλότερη συχνότητα γέννησης SGA σε
σύγκριση με τις γυναίκες που παρουσίαζαν επάρκεια
βιταμίνης D (>50 nmol/l). Τα νεογνά παρουσίασαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος της ζωής.
Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι οι επαρκείς συγκεντρώσεις βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας
ζωής είναι θεμελιώδους σημασίας για τη φυσιολογική
ψυχομετρική και εγκεφαλική ανάπτυξη του εμβρύου
[49,50]. Πρόσφατη μελέτη από την Αυστραλία έδειξε
ότι οι απόγονοι των γυναικών με συγκεντρώσεις
25(OH)D<46 nmol/l κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εμφάνιζαν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για
την ανάπτυξη κλινικά σημαντικής γλωσσικής δυσχέρειας κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, σε σύγκριση με μητέρες με συγκεντρώσεις 25(OH)D>70
nmol/l. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη σχετίζεται με δυσλειτουργία της γλώσσας στους
απογόνους [51]. Πειράματα σε ζώα δείχνουν ότι η παροδική, πριν τη γέννηση, υποβιταμίνωση D σχετίζεται
με μόνιμες αλλαγές στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, που περιλαμβάνουν μεταβολές της ντοπαμινεργικής λειτουργίας [52]. Μια πρόσφατη, μελέτη
ασθενών-μαρτύρων εντόπισε σημαντική συσχέτιση
μεταξύ των νεογνικών συγκεντρώσεων της βιταμίνης
D και του κινδύνου σχιζοφρένειας [53]. Προηγούμενες μελέτες σε ανθρώπους αξιολόγησαν το φάσμα
των ανοσορυθμιστικών, πλειοτροπικών δράσεων της
βιταμίνης D, ιδιαίτερα των επιδράσεων της στον εμβρυικό προγραμματισμό (fetal imprinting) και την εμ-

φάνιση χρονίων παθήσεων κατά την ενήλικη ζωή. Παλαιότερες μελέτες δείχνουν ελαττωμένο κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1) μετά τη χορήγηση βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (Πίνακας 1). Σε
μία πρόσφατη μετα-ανάλυση, η λήψη συμπληρωμάτων
βιταμίνης D κατά το πρώτο έτος της ζωής ελλάτωσε
τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ1 [54]. Η πρόσληψη βιταμίνης D από τη μητέρα δεν συσχετίστηκε με αυτοανοσία
των β-κυττάρων [55]. Σε μία πρόσφατη μελέτη ασθενών-μαρτύρων από τη Νορβηγία, οι συγκεντρώσεις
της 25(OH)D προσδιορίσθηκαν στα τελικά στάδια της
εγκυμοσύνης, σε 109 γυναίκες οι οποίες γέννησαν
παιδιά, τα οποία ανέπτυξαν ΣΔ1 πριν την ηλικία των
15 ετών. Διαπιστώθηκε δύο φορές υψηλότερος κίνδυνος για την ανάπτυξη ΣΔ1, στους απόγονους των
γυναικών που είχαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη [56] σε σχέση με τις
μάρτυρες. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκαν σε μία μελέτη, η οποία ήταν εστιασμένη
στις συγκεντρώσεις της 25(ΟΗ)D κατά τα πρώτα στάδια της κύησης [57]. Οι μέσες συγκεντρώσεις της
25(OH)D και στις ομάδες των ασθενών και των μαρτύρων ήταν ομοιόμορφα χαμηλές. Μεγάλες μελέτες
παρατήρησεις έδειξαν μικρότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη άσθματος και εκζέματος κατά την παιδική ηλικία. Σε μία μελέτη κοόρτης, με 5-ετή παρακολούθηση,
η πρόσληψη βιταμίνης D από τη μητέρα συσχετίστηκε
αρνητικά με την ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα
της τροφής [58]. Υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης D
κατά την εγκυμοσύνη συσχετίσθηκε με μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος στους απογόνους [59].
Επιπρόσθετα, σε μία πρόσφατη μελέτη κοόρτης, υψηλότερες συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D κατά την εγκυμοσύνη συσχετίστηκαν με μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων
του κατώτερου αναπνευστικού στους απογόνους κατά
το πρώτο έτος της ζωής αλλά όχι με την ανάπτυξη συριγμού ή άσθματος κατά την παιδική ηλικία [60,61].
αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις ανοσοτροποιητικές δράσεις της βιταμίνης D. Οι συγκεντρώσεις της
βιταμίνης D κατά την ενδομήτρια περίοδο μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού
συστήματος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία [62].

Μελέτες παρέμβασης
Αρκετές μελέτες αξιολόγησαν την επίδραση των
συμπληρωμάτων βιταμίνης D κατά την εγκυμοσύνη
στη νεογνική ανθρωπομετρία και τη μητρική και νεοOστούν 211
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γνική ομοιοστασία του ασβεστίου. Οι περισσότερες
από αυτές δεν ήταν RCTs [63,64] ή οι συγκρίσεις γινόταν μεταξύ διαφορετικών δόσεων βιταμίνης D [65],
χωρίς τη χρήση εικονικού φαρμάκου (placebo) ή ομάδων ελέγχου. Σε μία μελέτη στη Σκωτία, 1139 έγκυες
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου 400 IU βιταμίνης
D2 ή εικονικό φάρμακο χορηγήθηκαν από τη 12 εβδομάδα έως το τέλος της κύησης [63]. Οι συγγραφείς
ανέφεραν πέντε περιπτώσεις συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας, όλες στην ομάδα που χορηγήθηκε το εικονικό φάρμακο. Σε μία άλλη RCT, 120 γυναικών κατά
τον τοκετό, η ομάδα στην οποία χορηγήθηκε μεγάλη
δόση βίταμινης D (600.000 IU), καθώς και τα νεογνά
τους, παρουσίασαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ασβεστίου, κατά τον έβδομο και όγδοο μήνα της κύησης,
συγκριτικά με τις γυναίκες στις οποίες είτε χορηγήθηκαν 1200 IU βιταμίνης D ή δεν χορηγήθηκαν καθόλου συμπληρώματα [65].
Σε πρόσφατη Cochrane μετα-ανάλυση [19], που
αφορούσε τη συγκέντρωση της βιταμίνης D κατά την
εγκυμοσύνη, 6 RCTs θεωρήθηκαν επιλέξιμες για να
συμπεριληφθούν στην ποσοτική σύνθεση. Σε μία από
αυτές, 126 έγκυες γυναίκες έλαβαν είτε 1000 IU/d
βιταμίνης D ή εικονικό φάρμακο κατά τις εβδομάδες
28-32 της εγκυμοσύνης [66]. Οι συγκεντρώσεις βιταμίνης D στη μητέρα και στον ομφάλιο λώρο ήταν 168,0
και 137,9 nmol/l, αντίστοιχα, στην ομάδα παρέμβασης. Καμία διαφορά στο βάρος γέννησης δεν ήταν
εμφανής, παρ’ ότι υπήρξε τάση για αυξημένη επίπτωση SGA στην ομάδα που χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου στη μητέρα
ήταν υψηλότερες, ενώ οι συγκεντρώσεις στα νεογνά
ήταν υψηλότερες τις μέρες 3 και 6, στην ομάδα παρέμβασης. Υπασβεστιαιμία στα νεογνά παρατηρήθηκε
μόνο στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Αυτά τα
αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε άλλες μελέτες
[67,68], ενώ οι Mallet et al [69] δεν παρατήρησαν διαφορές στις συγκεντρώσεις του ασβεστίου στον ομφάλιο λώρο μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και
ελέγχου. Να σημειωθεί ότι σε αυτήν τη μελέτη, οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D και στις δύο ομάδες ήταν
χαμηλες, ενώ διεξήχθη κατά τη διάρκεια του χειμώνα
[69]. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο το φάσμα των
παραμέτρων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομοιοστασία του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη, όπως η πρόσληψη ασβεστίου από τη μητέρα,
η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και οι εποχιακές
διακυμάνσεις, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα
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συμπληρώματα βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην ομοιοστασία του ασβεστίου στο νεογνό,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιπλοκών που προκαλούνται από την υπασβεστιαιμία και την εκδήλωση
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού κατά την
πρώιμη νεογνική ζωή. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτες
απαιτούνται ώστε να διευκρινιστεί η ακριβής δοσοεξαρτώμενη επίδραση και η άριστη χρονική στιγμή για
την παρέμβαση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η σκελετική
υγεία.
Τα δεδομένα απο τρείς RCTs [66,67,69] σχετικά
με την επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στα
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του νεογνού είναι
ετερογενή. Τα νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες
οι οποίες λάμβαναν συμπληρώματα βιταμίνης D κατά
την εγκυμοσύνη έχουν λιγότερο συχνά βάρος γέννησης <2500 g, σε σχέση με αυτά τα οποία δεν λάμβαναν συμπληρώματα ή λάμβαναν εικονικό φάρμακο,
παρ’ ότι η στατιστική διαφορά ήταν οριακή. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια για το μήκος κατά τη γέννηση
σε όλες τις μελέτες που αναφέρονται σε αυτά τα αποτελέσματα. Η περίμετρος της κεφαλής είναι μεγαλύτερη στα νεογνά των οποίων οι μητέρες λάμβαναν
συμπληρώματα κατά την κύηση. Ωστόσο, καθώς αυτή
η παράμετρος έχει αξιολογηθεί σε δύο μελέτες μόνο
[66,67], τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με
προσοχή. Μία πρόσφατη RCT [70] τυχαιοποίησε 340
γυναίκες σε 400, 2000 και 4000 IU βιταμίνης D καθημερινά, από τις εβδομάδες 12-16 της εγκυμοσύνης
έως τον τοκετό. Όπως αναμενόταν, οι συγκεντρώσεις
της βιταμίνης D στη μητέρα και το νεογνό σχετίζονταν
σημαντικά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ΙΟΜ [14], 39,7% στην ομάδα των
400 IU, 58,2% στην ομάδα των 2000 IU και 78,6%
στην ομάδα των 4000 IU παρουσίαζαν επάρκεια σε
βιταμίνη D.

Επιπλοκές στην υγεία της μητέρας και την έκβαση της κύησης
Μελέτες παρατήρησης
Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ΣΔΚ). Η έλλειψη βιταμίνης D κατά τη κύηση έχει συχετισθεί με δυσανεξία στη γλυκόζη και ΣΔΚ (Πίνακας 1). Έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων
της βιταμίνης D και την ευαισθησία στην ινσουλίνη και
τις προγευματικές και μεταγευματικές συγκεντρώσεις
γλυκόζης κατά το μέσο της κύησης [71]. Το αποτέλε-
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σμα αυτό έχει εκτιμηθεί αμφίδρομα, καθώς οι χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D έχει αποδειχθεί ότι
αυξάνουν τον κίνδυνο για ΣΔΚ και, από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες με ΣΔΚ ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν έλλειψη βιταμίνης D (<12,5 ng/ml) σε σύγκριση
με έγκυες μάρτυρες [72]. Επιπρόσθετα, χαμηλές
(<37,5 nmol/l) συγκεντρώσεις βιταμίνης D έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ΣΔΚ κατά το δεύτερο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης [73,74]. Σε μία πρόσφατη,
εμφωλεασμένη, μελέτη ασθενών-μαρτύρων [75], οι
συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D στον ορό κάτω από το ανώτερο τεταρτημόριο (<73,5 nmol/l) συσχετίστηκαν με
δύο φορές υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης ΣΔΚ,
αργότερα κατά την κύηση [75]. Αυτά τα ευρήματα είναι
σύμφωνα με τις συσχετίσεις των διαταραχών της ομοιόστασης της γλυκόζης και της ανάπτυξης ΣΔ1 και ΣΔ
τύπου 2 (ΣΔ2) με τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D
[76,77]. Ωστόσο, απαιτούνται μεγάλες RCTs σχετικά
με τη χρήση συμπληρωμάτων της βιταμίνης D, ώστε
να υπογραμμισθούν οι θετικές επιδράσεις της βιταμίνης D στην ομοιοστασία της γλυκόζης.
Προεκλαμψία. Οι διαταραχές του μεταβολισμού της
βιταμίνης D έχουν υποδειχθεί ότι διαδραματίζουν ρόλο στην παθογένεση της προεκλαμψίας. Στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, οι έγκυες γυναίκες που νόσησαν παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις 25(OH)D σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου
[78,79] (Πίνακας 1). Εμφωλεασμένες μελέτες ασθενών-μαρτύρων αποκάλυψαν δύο έως πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής προεκλαμψίας σε γυναίκες με έλλειψη βιταμίνης D, υποδεικνύοντας τον ρόλο
της ως ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη προεκλαμψίας [80,81]. Επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις της 25(ΟΗ)D έχουν αποδειχθεί ότι είναι
μειωμένες σε πρώιμης εκδήλωσης, σοβαρή προεκλαμψία [82]. Οι Wei et al έδειξαν αντίστροφη σχέση
μεταξύ των συγκεντρώσεων της 25(ΟΗ)D κατά την εγκυμοσύνη και την προεκλαμψία [83]. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι μελέτες σύμφωνες με αυτά τα αποτελέσματα. Σε μία μελέτη κοόρτης στον Καναδά, 221 εγκύων, καμία τέτοια συσχέτιση δεν ήταν εμφανής [84].
Παρ’ ότι μια ισχυρή θεωρητική βάση μεταξύ της κατάστασης της βιταμίνης D κατά την κύηση και της επίδρασης της σε υπερτασικές διαταραχές είναι εμφανής, οι διαθέσιμες μελέτες διαφέρουν σημαντικά στο
σχεδιασμό τους, καθώς και στον ορισμό της κατάστασης της βιταμίνης D, παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν
την ερμηνεία των δεδομένων.

Καισαρική τομή. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε
ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D κατά τον
τοκετό σχετίζονται με τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου πραγματοποίησης καισαρικής τομής [85]. Αυτά τα
αποτελέσματα είναι σε αντίθεση με μία προηγούμενη
μελέτη [86]. Οι συγκεντρώσεις της 25(OH)D στον ορό
της μητέρας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
ήταν παρόμοιες μεταξύ γυναικών, οι οποίες στη συνέχεια είχαν κολπικό τοκετό και των γυναικών που γέννησαν με εκλεκτική ή επείγουσα καισαρική τομή [87].
Άλλα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος βακτηριακής κολπίτιδας, κατά την αρχή της εγκυμοσύνης
[88] (Πίνακας 1). Σε μία μεγάλη μελέτη παρατήρησης,
η βακτηριακή κολπίτιδα κατά την κύηση συσχετίσθηκε
με συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D<75 nmol/l [89]. Η κολπίτιδα, σε παθοφυσιολογική βάση, μπορεί να οδηγήσει
σε πρόωρο τοκετό. Σε μία πρόσφατη μελέτη [90], έγκυες γυναίκες με επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό είχαν σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D
σε σχέση με τις γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό
(11,2±3,2 έναντι 15,6±5,1 ng/ml).
Mελέτες παρέμβασης
Τα στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της κύησης είναι λίγα. Σε μία μικρή, πιλοτική μελέτη αναφέρθηκε βελτίωση στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης [91] σε γυναίκες με ΣΔΚ, μετά την ενδοφλέβια
και από του στόματος χορήγηση συμπληρωμάτων
1,25(ΟΗ)2D3. Άλλες μελέτες με συμπληρώματα έδειξαν προστατευτικές επιδράσεις έναντι της προεκλαμψίας [92,93]. Μία από αυτές [92] μελέτησε 23.423 άτοκες γυναίκες, στη Νορβηγία. Η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D (400-600 IU/d) είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης προεκλαμψίας κατά 27%. Πρόσφατα, μία RCT [94] ανέφερε βελτίωση
στη βαρύτητα δυσμηνόρροιας μετά από δίμηνη περίοδο παρακολούθησης, η οποία ακολούθησε εφάπαξ
δόση 300.000 IU βιταμίνης D, σε σχέση με τις γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν σε
RCTs, ώστε να ενσωματωθούν στη καθημερινή κλινική πρακτική. Μέχρι αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα, η βελτιστοποίηση των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D στις έγκυες μητέρες, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές, θα μπορούσε να προσφέρει μια αποτελεσματική προσέγγιση.
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Σ. Καρράς και συν.

Συμπεράσματα
Η παθοφυσιολογία των διαταραχών που οφείλονται
στην έλλειψη της βιταμίνης D κατά την κύηση δεν έχει
πλήρως διευκρινισθεί. Δεδομένου ότι τα στοιχεία δεν
είναι επαρκή, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να διευκρινισθεί η ακριβής δοσολογία και ο
βέλτιστος χρόνος χορήγησης της βιταμίνης D, για τα

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη σκελετική υγεία.
Έως τότε, πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση
των κλινικών παραμέτρων, όπως η καθημερινή πρόσληψη βιταμίνης D, η χρώση του δέρματος, η χρήση
φαρμάκων και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία,
ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συμβουλευτική των εγκύων γυναικών και να προληφθούν οι αρνητικές επιδράσεις στην υγεία της μητέρας και του νεογνού.
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Aναπτυξιακά προβλήματα παιδιών και εφήβων
Χ. ΖΗΔΡΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Περίληψη
Η ατελής οστεογένεση είναι μια κληρονομική νόσο του συνδετικού ιστού που οφείλεται σε ποσοτική και ποιοτική διαταραχή του κολλαγόνου
τύπου Ι που εντοπίζεται στο μυοσκελετικό σύστημα αλλά και σε ιστούς άλλων οργάνων και συστημάτων όπως στο σκληρό χιτώνα του
ματιού. Η αντιμετώπιση είναι της νόσου είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία.Το παιδικό βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια
νόσος της παιδικής ηλικίας. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή κατέχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην προφυλακτική αντιασθματική αγωγή
και είναι σχετικά ασφαλή ως προς τη δράση τους στην σκελετική ανάπτυξη. Η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών στα παιδιά
επηρεάζει δυσμενώς τη σκελετική τους ανάπτυξη με αποτέλεσμα οστεοπόρωση και κατάγματα. Η Χ φυλοσύνδετη υποφωσφοραιμική
ραχίτιδα χαρακτηρίζεται από φωσφατουρία, υποφωσφαταιμία, ανάρμοστα φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D, ραχίτιδα και οστεομαλακία. Στη Μεσογειακή αναιμία, το οστούν είναι ένα όργανο που πάσχει πολυπαραγοντικά και αναφερόμαστε σε οστική νόσο πασχόντων
από μεσογειακή αναιμία. Παιδιατρικοί ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να εμφανίσουν οστική μεταβολική νόσο, που δεν είναι
εύκολα μετρήσιμη, δεδομένου ότι σοβαρές επιπλοκές μπορεί να συμβούν και με φυσιολογική πυκνότητα.Τέλος σύνδρομο Marfan,
σύνδρομο Ehlers-Danlos και σκελετικές δυσπλασίες εμφανίζουν πληθώρα εκδηλώσεων από το μυοσκελετικό και άλλα συστήματα.
Λέξεις κλειδιά: Aτελής οστεογένεση, Aναπτυξιακά προβλήματα παιδιών και εφήβων, Νεφρωσικό σύνδρομο, Σκελετική δυσπλασία

Developmental problems of children and adolescents
C. ZIDROU, A. KYRIAKIDIS
2nd Orthopaedic Department, General Hospital Papageorgiou, Thessaloniki, Greece
Summary
Osteogenesis imperfecta is a genetic bone disorder. People with osteogenesis imperfecta are born with defective connective tissue,
or without the ability to make it, usually because of a deficiency of Type-I collagen. Osteoporosis is increasingly recognized as a complication of chronic childhood illnesses, particularly when glucocorticoids (GCs) are necessary for treatment. Although the individual
forms of hypophosphataemic rickets are relatively uncommon in childhood (with the exception of X-linked hypophosphataemic rickets
[XLH]), the recent discoveries of their genetic defects have resulted in a greater understanding of the complexities surrounding
inorganic phosphate (Pi) homeostasis and bone mineralisation. The nephrotic syndrome in children is a clinical entity with multiple
causes. The syndrome is characterized by increased glomerular membrane permeability to circulating plasma proteins chiefly albumin
with consequent heavy proteinuria and reduction in serum proteins. Marfan Syndrome, Syndrome Ehlers-Danlos, skeletal dysplasias
such as acondroplasia, multiple hereditary exostoses etc. involve abnormally developed bones and connective tissues.
Keywords: Osteogenesis imperfecta, Osteoporosis in children, Nephrotic syndrome, Skeletal dysplasia

Ατελής οστεογένεση
Η ατελής οστεογένεση είναι μία σπάνια κληρονομούμενη διαταραχή του συνδετικού ιστού, με κύριο
χαρακτηριστικό την ευθραυστότητα των οστών. Τα
οστά των ασθενών με ατελή οστεογένεση (ΑΟ) μπορούν να υποστούν κατάγματα χωρίς εμφανές αίτιο
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, ακόμη και στη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής [1].
Η ΑΟ οφείλεται σε δομικές ανωμαλίες σε κάποιο

από τα δύο γονίδια που κωδικοποιούν το κολλαγόνο
Ι, τα οποία κληρονομούνται κυρίως με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της σύστασης του κολλαγόνου [2-3].
Η κλινική εικόνα παρουσιάζει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τον τύπο, με τον αριθμό των καταγμάτων να ποικίλει από λίγα έως και πάνω από εκατό.
Επειδή πάσχει το σύνολο του συνδετικού ιστού, πλην
των καταγμάτων, η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμOστούν 219
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βάνει κύρτωση μακρών οστών χειρών/ποδών, κύφωση ή σκολίωση της σπονδυλικής στήλης, παραμορφώσεις του κρανίου, τριγωνικό πρόσωπο, χαμηλό ανάστημα (με κοντό λαιμό), πολύ μεγάλη χαλαρότητα αρθρώσεων, εξαρθρήματα, αυτόματοι μώλωπες, μπλέ
ή γκρί απόχρωση στον σκληρό των οφθαλμών, απώλεια ακοής (συνήθως μερική), παραμορφώσεις οδόντων και ανεπάρκεια βαλβίδων καρδιάς. Πρόκληση
αποτελεί η διάγνωση της ήπιας ΑΟ λόγω μεγάλης ποικιλίας φαινοτυπικής έκφρασης (και χωρίς κανένα σύμπτωμα). Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει γενικευμένη
οστεοπενία καθ’όλη την παιδική και ενήλικο ζωή [4].
Ήδη από το 1979 είχε προταθεί από τους Sillence
και Rimoin [5] μία κατάταξη τεσσάρων τύπων που στη
συνέχεια συμπληρώθηκε από έτερους τύπους φθάνοντας τους επτά και πρόσφατα τους οκτώ [6].
O τύπος Ι εκδηλώνεται με μικρό αριθμό ή καθόλου
κατάγματα και είναι ο συνηθέστερος και ηπιότερος
τύπος της νόσου [7]. Τα κατάγματα (συνήθως στα
οστά του βραχίονα, κνήμης, άκρου ποδιού και χεριού
και τις πλευρές) εμφανίζονται συνήθως από την ηλικία
έναρξης της βάδισης, ενώ μετά την εφηβεία η συχνότητά τους μειώνεται [8]. Στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση πιθανόν να αναπτυχθεί οστεοπόρωση [9].
Ο τύπος ΙΙ αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή της νόσου
και συχνά είναι θανατηφόρα λίγο μετά τη γέννηση λόγω
αναπνευστικών επιπλοκών. Σε αυτόν τον τύπο τα κατάγματα είναι πολλαπλά από τη γέννηση του ασθενούς,
συνυπάρχει σοβαρή παραμόρφωση των οστών, το ανάστημα είναι κοντό και ο θώρακας μικρής χωρητικότητας. Το κολλαγόνο είναι κακής δομικής ποιότητας, ενώ
η ποσότητά του μπορεί να είναι μειωμένη.
Ο τύπος ΙΙΙ αποτελεί σοβαρή μορφή της νόσου και
αφορά κυρίως παιδιά που επέζησαν κατά τη νεογνική
περίοδο. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά κατάγματα
των μακρών οστών (κατά τη γέννηση) καθώς και κατάγματα πλευρών που σε συνδυασμό με τον παθολογικό μυϊκό τόνο και τη ρήξη των αναπτυσσόμενων χόνδρινων δομών, οδηγούν σε κύφωση και προοδευτική
σκελετική παραμόρφωση. Συμπιεστικά σπονδυλικά
κατάγματα και σκολίωση απαντώνται συχνά. Η προσβολή του σκελετού πιθανόν να καθηλώσει τον ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο [7].
Ο τύπος IV εκδηλώνεται με σοβαρότερη του τύπου
ΙΙΙ καθυστέρηση της αύξησης του σκελετού με ανάπτυξη σκολίωσης και από τους σκληρούς χιτώνες των
ματιών κυανή απόχρωση.
Ο τύπος V εκδηλώνεται με μετρίου βαθμού ευθραυ220 Oστούν

στότητα των οστών με μικρή ή σημαντική καθυστέρηση της αύξησης του σκελετού και προεξάρχον εύρημα
την παρουσία υπερτροφικού πώρου στα μακρά οστά,
σε περιοχές προηγηθέντων καταγμάτων.
Ο τύπος VI είναι εξαιρετικά σπάνια μορφή της νόσου, μετρίας βαρύτητας.Στην μετάλλωση των οστών
παρατηρείται έλλειμμα με αποτέλεσμα τη συσσώρευση σε αυτά οστεοειδούς.
Ο τύπος VII οφείλεται σε μετάλλαξη κληρονομούμενη με τον υπολειπόμενο χαρακτήρα και εκδηλώνεται με μετρίου βαθμού ευθραυστότητα των οστών,
σχετικά χαμηλό ανάστημα, λευκό σκληρό χιτώνα ματιών και χωρίς προσβολή της οδοντογένεσης.
Ο τύπος VIII οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο
LEPRE1 που κωδικοποιεί τη σύνθεση της προπυλ-3
υδροξυλάσης 1 και κληρονομείται με υπολειπόμενο
χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από σοβαρές σκελετικές
παραμορφώσεις.
Η διαφορική διάγνωση της νόσου περιλαμβάνει την
υποφωσφατασία, τη νεογνική νόσο Paget, το σύνδρομο Ehlers-Danlos, τη ραχίτιδα και άλλες κληρονομικές
δυσλειτουργίες του μεταβολισμού της βιταμίνης D, τη
νόσο Cushing, την έλλειψη και δυσαπορρόφηση του
ασβεστίου, την ιδιοπαθή νεογνική οστεοπόρωση και
σπανιότερα το σάρκωμα [8].
Η αντιμετώπιση των παιδιών, των εφήβων και των
ενηλίκων με ΑΟ αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη και
σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την αρμονική συνεργασία του θεράποντα γιατρού με τους ασθενείς και
τα σημαντικά για αυτούς πρόσωπα (μέλη οικογενειών,
πρόσωπα που τους φροντίζουν, εκπαιδευτικούς, συνεργάτες στο χώρο εργασίας ή ψυχαγωγίας κ.ά.). Σημαντικός είναι ο ρόλος μιας σειράς επαγγελματιών
υγείας όπως διαφόρων ειδικοτήτων γιατρούς (χειρουργούς, παιδιάτρους, ψυχιάτρους, οδοντιάτρους
κ.ά.) φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ορθοτικούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κ.ά. Απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση της προσβολής του μυοσκελετικού, της κινητικότητας και λειτουργικής ικανότητας
καθώς και της ψυχολογικής κατάστασης και των αναγκών και προτεραιοτήτων των ασθενών. Δεν πρέπει να
παραλείπεται η εκτίμηση της οστικής μάζας των ασθενών με την εκτίμηση της οστικής πυκνότητας με οστεοπυκνομετρία και μέτρηση βιοχημικών οστικών δεικτών. Έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά από θεραπευτικά μέσα όπως:
1. Φυσικοθεραπεία με τη χρήση φυσικών μέσων
(όπως θερμότητας με θερμά ή ψυχρά επιθέματα,
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διαθερμίες κ.ά.) ασκήσεων και ναρθήκων και κηδεμόνων με στόχο την αποφυγή ή τον περιορισμό
της ανάπτυξης συγκάμψεων και παραμορφώσεων,
μυϊκής αδυναμίας και ατροφίας του μυοσκελετικού.
2. Κατάλληλο πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης
των ασθενών και των μελών των οικογενειών τους
[10]. Το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση ποικίλων
προβλημάτων.
3. Σε σοβαρές περιπτώσεις παραμορφώσεων του
σκελετού ή νευρολογικής προσβολής από την πλάτυνση της βάσεως του κρανίου θα απαιτηθεί η κατάλληλη χειρουργική παρέμβαση.
4. Από τη σειρά μεταναλύσεων και ανασκοπήσεων
αναφέρθηκε ευνοϊκή επίδραση της χορήγησης διφωσφονικών ενδοφλεβίως ή από του στόματος
σχετικά με τη συγκράτηση της απώλειας οστικής
μάζας και την ελάττωση του καταγματικού κινδύνου
[11-12].
Τέλος χρησιμοποιήθηκε η μεταμόσχευση αλλογενούς μυελού των οστών και αλλογενών μεσεγχυματικών κυττάρων με στόχο τη διόρθωση των γενετικών
ελλειμμάτων της νόσου που οδήγησε σε επιτάχυνση
του ρυθμού σκελετικής αύξησης και την ελάττωση του
καταγματικού κινδύνου από τους Horwitz και συν. [13].
Πάντως η θνησιμότητα της ατελούς οστεογένεσης
είναι ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά με άτομα της σύστοιχης ηλικίας και φύλου από το γενικό πληθυσμό. Οι
Singer και συν. σε μελέτη 743 ασθενών αναφέρουν
ότι η θνησιμότητα στον τύπο ΙΙ ανέρχεται στο 100%
αν και έχουν αναφερθεί ασθενείς με ιδιαίτερα προσεκτική ιατρική φροντίδα. Η μέση ηλικία επιβίωσης
για το σύνολο των υπολοίπων τύπων ασθενών εκτιμήθηκε στα 24 έτη για τους άρρενες και τα 26,8 έτη για
τα θήλεα άτομα [14].

Ασθματική βρογχίτιδα
Είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του αναπνευστικού συστήματος που αποτελεί σοβαρό παγκόσμιο
πρόβλημα υγείας. Το παιδικό βρογχικό άσθμα είναι η
πιο συχνή χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας και προσβάλλει το 9-13% των παιδιών στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητά του εμφανίζει σημαντική
αύξηση [15]. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή κατέχουν σήμερα τον κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο στην προ-

φυλακτική αντιασθματική αγωγή. Επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων συνήθως με τη χορήγηση χαμηλών δόσεων [16]. Η μακροχρόνια χρήση χαμηλών δόσεων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στα
παιδιά δε φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στη σκελετική τους ανάπτυξη, ούτε μειώνουν την οστική πυκνότητα. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για τη μακροχρόνια θεραπεία
των παιδιών με μέτριας βαρύτητας άσθμα [17].
Η βραχύχρονη συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών απευθύνεται σε παιδιά που δεν ελέγχεται η νόσος. Συνήθως σε οξείες προσβολές βρογχικού άσθματος μπορούν να χορηγηθούν κορτικοστεροειδή από του
στόματος με βραχεία ημιπερίοδο ζωής (prezolon, medrol) σε υψηλές δόσεις για μερικές ημέρες μέχρι να αντιμετωπισθεί η κρίση και ακολουθεί η σταδιακή τους μείωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου απαιτείται
η συνεχής συστηματική χορήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χορηγούνται οι μικρότερες αποτελεσματικές δόσεις και για το μικρότερο χρονικό διάστημα
[18]. Είναι αποδεκτό ότι η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών στα παιδιά επηρεάζει δυσμενώς τη σκελετική τους ανάπτυξη επιδρώντας αρνητικά στον οστικό
μεταβολισμό με αποτέλεσμα οστεοπόρωση και κατάγματα. Η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών αποτελεί το πιο συχνό αίτιο οστεοπόρωσης στα παιδιά [19].
Προκαλούν: α/ μειωμένη παραγωγή ορμονών του
φύλου και αυξητικής ορμόνης με συνέπεια την καθυστέρηση της εφηβείας, της ανάπτυξης του σκελετού
και της επιμετάλλωσης του οστού, β/ αναστολή σύνθεσης του αυξητικού παράγοντα IGF-I, καθώς και της
δράσης του στο κυτταρικό επίπεδο, γ/ άμεση ανασταλτική δράση στην οστεοβλαστική σειρά (αναστολή πολλαπλασιασμού πρόδρομων μορφών, αύξηση απόπτωσης οστεοβλαστών και οστεοκυττάρων), δ/ μειωμένη
σύνθεση κολλαγόνου, ε/ μειωμένη έκφραση οστεοπροτεγερίνης και αυξημένη έκφραση του RANKL με
αποτέλεσμα αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα
και οστική απορρόφηση, στ/ αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου που οφείλεται σε μειωμένη εντερική απορρόφηση και μειωμένη επαναρρόφηση του από τους νεφρούς, με συνέπεια αντισταθμιστική αύξηση της παραθορμόνης με αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού
οστικής ανακατασκευής. Η παρατηρούμενη καθυστέρηση της ανάπτυξης οφείλεται επίσης και στη διαταραχή της δομής των χονδροκυττάρων και της θεμέλιας
ουσίας που προκαλείται από τα κορτικοστεροειδή.
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σίζεται στη μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA στη ΣΣ και το ισχίο και η BMD εκτιμάται με
βάση την τιμή του Τ-score. Στα παιδιά εκτιμάται το Ζscore της ΣΣ και του ισχίου και από το αποτέλεσμα
των μετρήσεων εκτιμάται η χαμηλότερη τιμή. Με απόλυτη τιμή τις -2 σταθερές αποκλίσεις (SD) του Ζ-score,
όταν το Ζ-score είναι μικρότερο του -2 θεωρείται ως
κατώτερο του αναμενόμενου για την ηλικία, ενώ όταν
το Ζ-score είναι μεγαλύτερο του -2 θεωρείται μέσα στα
αναμενόμενα για την ηλικία. Βέβαια η διάγνωση της
οστεοπόρωσης για τα παιδιά και τους εφήβους δεν
πρέπει να βασίζεται μόνο στα αποτελέσματα της DXA
αλλά και στην ύπαρξη ιστορικού κλινικού κατάγματος
μαζί με την χαμηλή οστική πυκνότητα. Σαν κλινικό κάταγμα θεωρείται το κάταγμα μακρών οστών κάτω
άκρων ή δύο ή περισσότερα κατάγματα μακρών οστών
άνω άκρων ή συμπιεστικό σπονδυλικό κάταγμα.
Τα διφωσφονικά αποτελούν σήμερα θεραπεία πρώτης γραμμής για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή στους ενήλικες. Οι
μέχρι τώρα κλινικές μελέτες δεν είναι αρκετές για να
υποστηρίξουν τη χορήγησή τους στην οστεοπόρωση
από κορτικοστεροειδή στα παιδιά, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ως προς την ασφάλεια τους
και τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους [20].
Τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα που υπάρχουν αναφέρονται στη χορήγηση διφωσφονικών (pamidronate, alendronate, zoledronic) στα παιδιά με ατελή οστεογένεση ενώ τα δεδομένα από τη χορήγησή
τους (pamidronate, alendronate) στη θεραπεία της
οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή είναι ανεπαρκή.
Γι’αυτό οι ειδικοί συστήνουν την περιορισμένη χρήση
τους μόνο σε παιδιά με ιστορικό κατάγματος. Ενώ δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος
της υποκείμενης νόσου ώστε να χορηγείται η μικρότερη δυνατή αποτελεσματική δόση κορτικοστεροειδούς και το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Χ-φυλοσύνδετη υποφωσφοραιμική ραχίτιδα
Η Χ φυλοσύνδετη υποφωσφοραιμική ραχίτιδα εμφανίζεται σε συχνότητα 1/20000. Η βαρύτητα της νόσου ποικίλλει ακόμα και σε άτομα της ίδιας οικογένειας ενώ δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, δεν
τροποποιείται με τις γενεές και παραμένει σε βαρύτητα και μετά την ενηλικίωση. Χαρακτηρίζεται από φωσφατουρία, υποφωσφαταιμία, ανάρμοστα φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D, ραχίτιδα και οστεομαλακία. Η υποφωσφαταιμία μπορεί να είναι η μο222 Oστούν

ναδική εκδήλωση της νόσου, ενώ οι εκδηλώσεις από
το σκελετό μπορεί να ποικίλουν σε βαρύτητα. Η κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει κοντό ανάστημα,
ραχίτιδα με παραμορφώσεις στα κάτω άκρα, οστικά
άλγη, ενθεσοπάθεια, οδοντικά αποστήματα, ανωμαλίες του κρανίου και σπονδυλική στένωση [21].
Πρώιμη έναρξη αγωγής με καλσιτριόλη (1-4 μg/ημερησίως) και φώσφορο (1-4 g/ημερησίως) οδηγεί σε
ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση
των σκελετικών ανωμαλιών και την αποκατάσταση του
ρυθμού οστικής ανάπτυξης. Προσοχή όμως χρειάζεται στους θεραπευτικούς χειρισμούς για την πρόληψη
υπερασβεστιαιμίας από τη χορήγηση καλσιτριόλης και
από τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και τη
νεφρασβέστωση από τη χορήγηση φωσφόρου [22].
Η παροδική υποασβεστιαιμία λόγω της μακροχρόνιας χορήγησης φωσφόρου θεωρείται ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός για την εμφάνιση δευτεροπαθούς (SHP) και σπανιότερα τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (THP) [23].
Επιπρόσθετα, τα χαμηλά ή ανάρμοστα φυσιολογικά
επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D έχουν σαν αποτέλεσμα τη
μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από
το έντερο και επαναρρόφηση από τα νεφρά ευνοώντας επιπρόσθετα την ανάπτυξη υπερπαραθυρεοειδισμού. Για το λόγο αυτό συνιστάται η παράλληλη με τα
φωσφορικά άλατα χορήγηση καλσιτριόλης. Τελευταία
έχει αναφερθεί και άμεση επίδραση του φωσφόρου
στους παραθυρεοειδείς αδένες με αύξηση της σύνθεσης της παραθορμόνης, μείωση της απέκκρισης
της και πρόκληση υπερπλασίας του αδένα.
Αποτέλεσμα της ανάπτυξης υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η επιδείνωση υποφωσφοραιμίας, ασβεστιουρίας και οστικής νόσου.
Ενώ ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι
συχνός, ο τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (THP)
εμφανίζεται σπανιότερα και προκαλεί βαρειά οστεοπόρωση, νεφρασβέστωση και νεφρική ανεπάρκεια. Οι
ασθενείς με τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχουν
συνήθως πρωιμότερη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια
χορήγησης θεραπείας με φωσφόρο και πολύ υψηλές
δόσεις (100 mg/Kg/day). Πρώιμο σημείο έναρξης τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι τα υψηλά επίπεδα παραθορμόνης PTH (>42 pmol/l). Για την πρόληψη τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού συνιστώνται χαμηλές και συχνές δόσεις φωσφόρου. Η θεραπεία
του τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι χειρουργική αφαίρεση των παραθυρεοειδών αδένων [23].
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Διαταραχές οστικού μεταβολισμού στη
Μεσογειακή αναιμία
Στην Μεσογειακή αναιμία το οστούν είναι ένα όργανο που πάσχει πολυπαραγοντικά, πρωτογενώς μέσα
στα πλαίσια της παθοφυσιολογίας της νόσου, αλλά
και δευτερογενώς από παράπλευρες απώλειες λόγω
των μεταγγίσεων και των άλλων θεραπευτικών παραγόντων. Οι διαταραχές του επίσης εξαρτώνται από τη
βαρύτητα της αιματολογικής νόσου, το φύλο, την ηλικία και την αναπαραγωγική φάση του πάσχοντος [24].
Για το λόγο αυτό θεωρούμε λανθασμένο τον όρο
οστεοπόρωση, και ορθό τον όρο Οστική Νόσος των
πασχόντων από Μεσογειακή αναιμία.
Η απόκτηση της κορυφαίας οστικής μάζας μετά το
τέλος της εφηβείας είναι προβληματική στα παιδιά με
μεσογειακή αναιμία, τα οποία από τη γέννησή τους
εκτίθενται:
1. σε αυξημένη φόρτιση με σίδηρο, λόγω των μεταγγίσεων και σε επίδραση της αποσιδήρωσης στους
οστεοβλάστες.
2. σε καθυστερημένη εφηβεία λόγω έλλειψης των στεροειδών του φύλου σαν αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας ή ανεπάρκειας, από την αιμοσιδήρωση
της υπόφυσης και των γονάδων.
3. σε διαταραχή της φυσιολογίας της αυξητικής ορμόνης.
Κατά την ενηλικίωση προστίθενται επιπλέον λόγοι
επιδείνωσης του οστού, όπως:
α/ η περαιτέρω αύξηση του μυελού των οστών κατά
όγκο με αποτέλεσμα την πίεση στα οστά που τον
περιβάλλουν (μηχανική βλάβη),
β/ η ανεπάρκεια ενδοκρινών αδένων όπως ο θυροειδής, τα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα επινεφρίδια,
οι γονάδες και τέλος δυσλειτουργία των θυρεοειδών
με διαταραχή της ομοιοστασίας του ασβεστίου,
γ/ η άμεση βλάβη στους οστεοβλάστες από την τοξικότητα του σιδήρου,
δ/ η βαθμιαία επίπτωση της νόσου στην ηπατική και
καρδιακή λειτουργία, περαιτέρω επιπλέκουν τη
βλαμμένη οστική ανακατασκευή,
ε/ κατά φύλο υπάρχουν επίσης διαφορές, με τις γυναίκες να έχουν σχετικά μεγαλύτερη επίπτωση από
τους άνδρες.
Πρωταρχικό γεγονός για την εξαρχής προγραμματισμένη χαμηλή οστική μάζα είναι η συνύπαρξη γενετικής προδιάθεσης. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι η
μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα συνδέεται με

δυσανάλογα αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα.
Μέχρι τώρα η διατήρηση των ασθενών σε καλή σωματική κατάσταση με την καλή αποσιδήρωση, την υποκατάσταση όλων των ορμονών που ανεπαρκούν ή λείπουν και θεραπεία των συνοδών παρενεργειών αυτής
καθαυτής της μεσογειακής αναιμίας από τα υπόλοιπα
όργανα του σώματος μαζί με τη διατήρηση της καλής
φυσικής κατάστασης αποβαίνει προς όφελος της οστικής νόσου.
Η εξατομικευμένη και υπό στενή παρακολούθηση
προσαρμοζόμενη υποκατάσταση των στεροειδών του
φύλου και στη συνέχεια μετά την ενηλικίωση χορήγηση
διφωσφονικών είναι η καλύτερη δυνατή θεραπευτική
αντιμετώπιση της οστικής νόσου στη μεσογειακή αναιμία. Σύμφωνα με τις μελέτες που θεωρούν εμπλεκόμενο το σύστημα RANK/RANKL/OPG –οστεοπροτεγερίνης, οδηγούμαστε στη νέα κατηγορία φαρμάκων
τύπου Denosumab και φυσικά στο άμεσο μέλλον και
σε όλες τις άλλες κατηγορίες οστεοπαραγωγικών φαρμάκων, αρχής γενομένης από την τεριπαρατίδη.

Οστική νόσος σε παιδιά και εφήβους με
νεφρωσικό σύνδρομο
Ως νεφρωσικό σύνδρομο (ΝΑ) ορίζεται ο συνδυασμός πρωτεϊνουρίας, υπολευκωματιναιμίας, υπερλιπιδαιμίας και οιδημάτων που οφείλεται σε διαταραχές
της διαπερατότητας της σπειραματικής μεμβράνης
για τις πρωτεϊνες [25]. Το ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο αποτελεί το συνηθέστερο αίτιο νεφρωσικού
συνδρόμου στα παιδιά (περίπου 95%) και χαρακτηρίζεται από μη ειδικές αλλοιώσεις των νεφρών συμπεριλαμβανομένων των ελαχίστων αλλοιώσεων (80%),
της εστιακής και τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης
και της διάχυτης μεσαγγειακής υπερπλασίας. Η διαταραχή αφορά κυρίως στην αλβουμίνη. Άλλα αίτια νεφρωσικού συνδρόμου σε ποσοστό μικρότερο του 5%
περιλαμβάνουν το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,
τη λοίμωξη από τον ιό HIV και τους ιούς της ηπατίτιδας
Β και C. Τα σπειράματα εμφανίζουν σύντηξη των επιθηλιακών ποδοκυττάρων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ενώ στον ανοσοφθορισμό δε διαπιστώνονται αξιόλογες εναποθέσεις ανοσοσφαιρινών ή συμπληρώματος. Ο παθογενετικός μηχανισμός του ιδιοπαθούς νεφρωσικού συνδρόμου παραμένει αδιευκρίνιστος, αν
και η έρευνα τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στη
σημασία της δυσλειτουργίας των Τ-λεμφοκυττάρων
και παραγόντων που ρυθμίζουν τη διαπερατότητα των
αγγείων. Παρά την ανακάλυψη μεταλλάξεων σε γονίOστούν 223
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δια πρωτεϊνών των ποδοκυττάρων δεν υπάρχει προς
το παρόν μια θεωρία που να ενοποιεί μέχρι τώρα δεδομένα ως προς την παθογένεια της νόσου [26].
Οι επιπτώσεις του νεφρωσικού συνδρόμου στα οστά
συσχετίζονται όχι μόνο με το ίδιο το νόσημα, όπως την
αποβολή μεγάλων ποσοτήτων βιταμίνης D από τους νεφρούς λόγω αποβολής της δεσμευτικής πρωτεΐνης της
βιταμίνης D, αλλά και με τα χορηγούμενα κορτικοστεροειδή , που αποτελούν θεραπεία πρώτης εκλογής του
νεφρωσικού συνδρόμου, καθώς και με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπως η κυκλοσπορίνη. Η πλειονότητα των παιδιών με ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο
ανταποκρίνεται στα κορτικοστεροειδή. Παρά το γεγονός
ότι τα μισά περίπου εμφανίζουν υποτροπές, οπότε απαιτείται η επαναχορήγηση κορτικοστεροειδών και άλλων
φαρμάκων ώστε η νόσος να είναι σε ύφεση, η νεφρική
λειτουργία παραμένει φυσιολογική και η βαρύτητα της
νόσου εξαρτάται κυρίως από τις επιπλοκές της θεραπείας που απαιτείται.
Το «ανθεκτικό στα στεροειδή ιδιοπαθές νεφρωσικό
σύνδρομο» αποτελεί τις περισσότερες φορές σοβαρό
πρόβλημα ως προς την αντιμετώπισή του. Περισσότερο από το 50% των ασθενών αυτών θα εξελιχθεί
σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Οι αναστολείς της καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus)
μπορεί να πετύχουν ύφεση της νόσου σε μεγάλο ποσοστό αλλά με τον κίνδυνο της νεφροτοξικότητας. Τέλος σε ποσοστό 30-40% των μεταμοσχευθέντων επανεμφανίζεται νεφρωσικό σύνδρομο [27].

Σύνδρομο Marfan
Το σύνδρομο Marfan κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Η επίπτωσή του είναι
μία περίπτωση κάθε 3000-10000 άτομα [28-30]. Στη
μέγιστη πλειονότητα των ασθενών οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη σύνθεση
της fibrilin-1 που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 15q.21.1 [31].
H διάγνωση του συνδρόμου Marfan οφείλεται στα παρακάτω μείζονα διαγνωστικά κριτήρια κατά Ghent [32]:
1. Σκελετικό σύστημα (≥4 κριτηρίων): τροπιδοειδής
θώρακας, χωνοειδής θώρακας, πηλίκο ανοίγματος
χεριών:ύψους σώματος >1.05, σκολίωση >20o,
έκταση αγκώνα <170o, πλατυποδία, πρόπτωση μηριαίας κεφαλής.
2. Σκληρά μήνιγγα: Εκτασία στην οσφυοϊερή περιοχή
όπως απεικονίζεται στην μαγνητική ή στην αξονική
τομογραφία.
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3. Οφθαλμοί: εκτοπία των φακών
4. Καρδιαγγειακό σύστημα: διάταση ανιούσης αορτής
που προσβάλλει τουλάχιστον τους κόλπους Valsava,
διαχωρισμός του τοιχώματος της ανιούσας αορτής
5. Οικογενειακό/γενετικό ιστορικό: πρώτου βαθμού
συγγενείς με σύνδρομο Marfan, παρουσία μετάλλαξης στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη φιμπριλλίνη
1 (FBN-1).
Για τη διάγνωση εξατομικευμένα της κάθε περίπτωσης απαιτείται η παρουσία κριτηρίων τουλάχιστον δύο
διαφορετικών συστημάτων και η προσβολή ενός τρίτου συστήματος. Για τη διάγνωση συγγενούς ενός πάσχοντος από σύνδρομο Marfan απαιτείται η παρουσία
ενός κριτηρίου σε ένα σύστημα και η προσβολή ενός
δεύτερου συστήματος.
Η αντιμετώπιση είναι σύνθετη διαδικασία και απαιτείται η συνεργασία μιας σειράς επαγγελματιών υγείας
(χειρουργούς, παιδιάτρους, ψυχιάτρους, κ.ά.), φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, ψυχολόγους κ.ά.

Σύνδρομο Ehlers-Danlos
Το σύνδρομο Ehlers-Danlos οφείλεται σε διαταραχή της παραγωγής των τύπων Ι, ΙΙΙ, IV, V κολλαγόνων
ινών (ανάλογα με τον τύπο του συνδρόμου. Έχουν
αναφερθεί 10 τύποι [33-35].
Οι τύποι που εμφανίζουν εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα είναι:
Τύπος ΙΙΙ (υπερελαστικότητας). Κληρονομείται κατά
τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και εκδηλώνεται με ήπια χαλαρότητα/αρθραλγίες των αρθρώσεων που πιθανόν να χρονίσουν και λέπτυνση
δέρματος χωρίς όμως τάση για έντονη ουλοποίηση.
Τύπος V. Κληρονομείται κατά φυλοσύνδετο τρόπο
και εκδηλώνεται με χαλαρότητα αρθρώσεων και δέρματος.
Τύπος VI (οφθαλμο-σκολιωτικός). Κληρονομείται
κατά αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο και εκδηλώνεται με χαλαρότητα δέρματος και αρθρώσεων, σοβαρή κυφοσκολίωση, ήπια αραχνοδακτυλία, ευθραυστότητα των ιστών του ματιού ή αποκόλληση του αμφισβληστροειδούς και γλαύκωμα [33-35].
Τύπος VII (πολλαπλή συγγενής αρθροχάλαση). Εκδηλώνεται με χαμηλό ανάστημα, ιδιαίτερα στρογγυλού
σχήματος πρόσωπο, υποπλασία, του μέσου τμήματος
του προσώπου, μικρογναθία, χαλαρότητα αρθρώσεων
και δέρματος.
Τύπος X, o οποίος κληρονομείται κατά τρόπο αυτο-

Aναπτυξιακά προβλήματα παιδιών και εφήβων

σωματικό υπολειπόμενο και εκδηλώνεται με χαλαρότητα
αρθρώσεων και δέρματος και πετεχειώδεις αιμορραγίες
λόγω ανώμαλης συσσώρευσης αιμοπεταλίων.
Αντιμετώπιση: Υπάρχει ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης
και αξιολόγησης του ασθενούς. Εξηγούμε στους ασθενείς και τους γονείς-προκειμένου για παιδιά- τη φύση
και την πορεία του συνδρόμου. Πρέπει να γίνεται η κατάλληλη γενετική συμβουλευτική παρέμβαση λόγω της
κληρονομικότητας του συνδρόμου. Προσεκτική περιποίηση/συρραφή τραυμάτων δέρματος με παραμονή
πιθανόν των ραμμάτων περισσότερο χρόνο του συνήθους. Αποφυγή καταπόνησης των αρθρώσεων και
ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης σε περιπτώσεις χαλαρότητας των αρθρώσεων, οφθαλμολογική εκτίμηση και
παρέμβαση σε περιπτώσεις οφθαλμικής προσβολής,
ορθοπαιδική αντιμετώπιση της σκολίωσης και άλλων
σκελετικών παραμορφώσεων όπως πλατυποδία.

Σκελετικές δυσπλασίες
Πρόκειται για ομάδα παθήσεων που οφείλονται σε
προσβολή της σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου ΙΙ από
μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν τη σύνθεσή του.
1. Αχονδροπλασία. Κληρονομείται συνήθως κατά
πρότυπο αυτοσωματικό επικρατητικό χαρακτήρα
και αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή των σκελετι-

κών δυσπλασιών. Η επίπτωσή της εκτιμήθηκε στη
μία περίπτωση κάθε 15.000-40.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών [36]. Κλινικά εκδηλώνεται με χαμηλό
ανάστημα με φυσιολογικού μήκους κορμό, μεγάλου μεγέθους κεφάλι, προβολή μετωπιαίων οστών,
θωρακο-οσφυϊκή κύφωση με σφηνοειδή παραμόρφωση σπονδυλικών σωμάτων [37], ραιβότητα γόνατος, υπεξάρθρημα επιγονατίδας [38].
2. H σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία. Κληρονομείται
συνήθως με αυτοσωματικό επικρατητικό χαρακτήρα, εκδηλώνεται με χαμηλό ανάστημα, βραχύ αυχένα και κορμό με σχετικά μακριά άκρα.
3. Πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία. Οφείλεται σε μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τη σύνθεση
της πρωτεΐνης COMP του αρθρικού χόνδρου και του
κολλαγόνου τύπου IX. Κλινικά εκδηλώνεται με χαμηλό
ανάστημα χωρίς μακριά άκρα και ανάπτυξη εκφυλιστικής αρθροπάθειας συνήθως στο ισχίο [36].
4. Κληρονομική πολλαπλή εξόστωση. Χαρακτηρίζεται
από ανάπτυξη πολλαπλών εξοστώσεων στις μεταφύσεις των οστών οι οποίες αυξανόμενες σε μέγεθος και επεκτεινόμενες στα γειτονικά ανατομικά
μόρια πιθανόν ναν οδηγήσουν σε συμπίεση αγγείων, νεύρων. Ιδιαίτερη προγνωστική σημασία έχει η
αυξημένη τάση για κακοήθη εξαλλαγή των εξοστώσεων σε ποσοστό 3-5% των ασθενών [36].
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Οστεοπόρωση σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ
ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1, Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2, Θ. ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗΣ2, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ2,
Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ2
1
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
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Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
Περίληψη
Η οστεοπόρωση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, λόγω της συσχέτισής της με κατάγματα. Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός
και η εκτίμηση του πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της νόσου. Παρόλο που η οστεοπόρωση παραδοσιακά δεν ανήκει στη λίστα των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης. Οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας,
αν και συμβάλουν στη διάγνωση της οστεοπόρωσης σε διαβητικούς ασθενείς, δεν θεωρούνται ασφαλείς από μόνες τους. Όλοι οι
σχετιζόμενοι παράγοντες με το σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση της οστεοπόρωσης και τη μείωση του
κινδύνου κατάγματος σε διαβητικούς ασθενείς. Ασθενείς με χαμηλής ενέργειας κατάγματα ή οστεοπόρωση μπορεί να αντιμετωπιστούν
με φαρμακολογικές και μη θεραπείες. Πολλοί παράγοντες είναι διαθέσιμοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Η επιλογή της αρχικής θεραπείας πρέπει να εξατομικεύεται.
Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης, Oστεοπόρωση, Oστεοπενία, Kατάγματα, Oστική πυκνότητα

Osteoporosis in patients with type I or II diabetes mellitus
C. KYRIAKOPOULOS1, N. STAVROPOULOS2, TH. SARLIKIOTIS2, Α.F. MAVROGENIS2,
P.J. PAPAGELOPOULOS2
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2
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Summary
Osteoporosis is a major public health problem because of its associated fractures. Thus, identifying and evaluating populations at increased risk
of developing osteoporosis is critical to disease prevention and management. Although osteoporosis traditionally has not been listed as a
complication of diabetes, patients with either type 1 or type 2 diabetes are among those at increased risk for this disease. BMD measurements,
although supportive of the diagnosis of osteoporosis in diabetic populations, are notfoolproof assessment tools. All diabetes-related factors should
be considered in assessing osteoporosis, and fracture risk reduction should be recommended to diabetic patients. Patients with low-impact
fractures or osteoporosis should be offered treatment including both nonpharmacological and pharmacological therapies. Many agents are
available for the prevention and treatment of osteoporosis in the diabetic population. The decision to initiate therapy should be individualized.
Keywords: Diabetes mellitus, Οsteoporosis, Οsteopenia, Fractures, Bone mineral density

Εισαγωγή
Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να
έχουν πολλαπλές σκελετικές παθήσεις όπως οστεοπενία, οστεοπόρωση, νόσο Charcot και διάχυτη ιδιοπαθή σκελετική υπερόστωση. Περισσότερο από 60
έτη πριν, οι Albright και Reifenstein υποστήριξαν ότι ο
σακχαρώδη διαβήτης μπορεί να σχετίζεται με απώλεια

οστικής μάζας και να οδηγεί σε οστεοπόρωση [1]. Η
οστεοπόρωση είναι ένα μείζων πρόβλημα υγείας, του
οποίου η επίπτωση αυξάνει σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Ωστόσο, παρόλο το μεγάλο αριθμό
μελετών, η σχέση μεταξύ διαβήτη και οστεοπόρωση
παραμένει αμφιλεγόμενη [2]. Επιπρόσθετα, καταστάσεις όπως το σύνδρομο Cushing, η ανεπάρκεια του
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παγκρέατος, το πολυαδενικό αυτοάνοσο σύνδρομο
τύπου ΙΙ, ασθενείς μετά από μεταμόσχευση, και η συγγενής αιμοχρωμάτωση μπορεί να οδηγήσουν σε δευτεροπαθή σακχαρώδη διαβήτη. Αυτές οι καταστάσεις
σχετίζονται και με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης.
Γενικότερα, υπάρχουν πολλές μελέτες που αφορούν τη συσχέτιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ
με οστεοπενία ή οστεοπόρωση καθώς και τη συσχέτιση σακχαρώδη διαβήτη και καταγμάτων.

Διαβήτης τύπου Ι
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι έχει συσχετιστεί
με χαμηλή οστική πυκνότητα. Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση ανήκουν στις επιπλοκές του σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά.
Οστεοπενία βρέθηκε σε μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε ποσοστό 50-60% σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι, ενώ οστεοπόρωση ανιχνεύθηκε σε
ποσοστό 14-20% [3]. Αναφορές υπάρχουν για υψηλές
τιμές οστικής εναλλαγής και απορρόφησης, αποδιδόμενες σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, υπομαγνησιαιμία, και μειωμένα επίπεδα 1-25 υδροξυχολικασιφερόλης [3,4]. Ωστόσο, μέχρι προσφάτως δεν
ήταν σαφές εάν αυτό μεταφράζεται και σε αυξημένη
επίπτωση καταγμάτων.
Αποτελέσματα από τη Nord–Trondelag Health Survey (Νορβηγία) έδειξαν σημαντική αύξηση καταγμάτων του ισχίου σε γυναίκες με τύπου Ι σακχαρώδη
διαβήτη (σχετικός κίνδυνος 6.9) σε σύγκριση με μη
διαβητικές γυναίκες [5]. Το χρονικό διάστημα που παρατηρείται σακχαρώδης διαβήτης παίζει ρόλο στην
μεταβολή της οστικής πυκνότητας. Φαίνεται να παρατηρείται χαμηλή οστική πυκνότητα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη από χρόνο >5 ετών. Στην Iowa Women’s Health Study, γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου Ι ήταν 12.25 φορές περισσότερο πιθανό να υποστούν κάταγμα σε σύγκριση με μη διαβητικές γυναίκες
[6]. Ο μηχανισμός της οστικής απώλειας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι δεν έχει ακόμη πλήρως καθοριστεί, εκτός από θεωρίες βασισμένες σε κυτταρικά
μοντέλα και σε μελέτες σε ζώα.
Ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας 1 (insulin-like growth factor 1, IGF-1) και άλλες κυτοκίνες
φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στο οστικό μεταβολισμό. Οι Boullion και συνεργάτες έδειξαν μείωση
των επιπέδων IGF-1, οστεοκαλσίνης και οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης σε εφήβους με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, αλλά όχι σε όλους τους
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δείκτες σε ενήλικες [6]. Η σχέση μεταξύ του IGF-1 και
οστεοκαλσίνης έχει διαπιστωθεί στους διαβητικούς
ασθενείς και των δύο τύπων. Ο IGF-1 έχει βρεθεί ότι
διεγείρει την οστεοβλαστική διαφοροποίηση, ωρίμανση και λειτουργία [7]. Στοιχεία σχετικά με μεταβολή
της παραθορμόνης σε ότι αφορά τα επίπεδά της στον
ορό και τη δράση της είναι πτωχά.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ο προχωρημένος καταρράκτης και η διαβητική νευροπάθεια διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση καταγμάτων [8,9]. Αυτές οι παθολογικές καταστάσεις
αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αύξηση των πτώσεων, λόγω εξασθένησης της όρασης και διαταραχών
στην βάδιση και την ισορροπία του σώματος. Η αρχική
προσβολή της νόσου, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου
Ι, συμβαίνει συχνά σε νεαρή ηλικία, όταν η οστική μάζα βρίσκεται σε στάδιο αύξησης. Έτσι, η χαμηλή οστική
μάζα μπορεί να θεωρηθεί πιθανή επιπλοκή και του
διαβήτη τύπου Ι [10].

Διαβήτης τύπου ΙΙ
Αρχικά, θεωρείτο ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ είχε προστατευτικό ρόλο στα οστά, λόγω της
διαπίστωσης φυσιολογικής ή αυξημένης οστικής μάζας στους εν λόγω ασθενείς. Όμως αυτές οι αναφορές ήταν βασισμένες σε απλές μόνο μετρήσεις της
οστικής πυκνότητας και όχι σε καλά σχεδιασμένες μελέτες σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού.
Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη γενικά έχουν
αυξημένο κίνδυνο πτώσεως λόγω περιφερικής νευροπάθειας, πιθανής υπογλυκαιμίας, νυκτουρίας και
εξασθένισης της όρασης. Πολλοί ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ είναι παχύσαρκοι και στατικοί, με τους παράγοντες συντονισμού και ισορροπίας
σώματος, που προστατεύουν από πτώσεις, να απουσιάζουν. Επομένως, ασθενείς παχύσαρκοι, με σχετικά
υψηλή οστική πυκνότητα πιθανόν να έχουν και υψηλή
επίπτωση καταγμάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η παχυσαρκία συμβάλλει στην ελάττωση των πτώσεων και των καταγμάτων
ισχίου [11,12]. Οι οστικές μεταβολές ποιοτικά φαίνεται
να είναι συνυφασμένες με τις μικροαγγειακές μεταβολές που συμβαίνουν στο σακχαρώδη διαβήτη [9].
Οι Scwartz και συνεργάτες σε μια μεγάλη προοπτική
μελέτη σε ηλικιωμένες γυναίκες διαπίστωσαν ότι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ έχουν μεγαλύτερη επίπτωση καταγμάτων σε περιοχές όπως ισχίο,
βραχιόνιο και ποδοκνημική σε σύγκριση με τις μη δια-

Οστεοπόρωση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ

βητικές γυναίκες [13]. Επίσης, η οστική απώλεια είναι
μεγαλύτερη σε ασθενείς με αρρύθμιστο σακχαρώδη
διαβήτη σε σύγκριση με εκείνες με καλή ρύθμιση [14].
Συμπερασματικά, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία
φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων
και στους δύο τύπους σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος
όμως είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι. Η χαμηλή οστική πυκνότητα εξηγείται
από την ινσουλινοπενία και την υπεργλυκαιμία και σχετίζεται με την εξασθένηση του οστικού σχηματισμού.
Επιπλέον, η κακή ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα
μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβληστροειδοπάθεια και
νευροπάθεια θέτοντας έτσι τους ασθενείς σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Από την άλλη, η υψηλή οστική
πυκνότητα στον τύπο ΙΙ προστατεύει σε ότι αφορά τα
κατάγματα, όμως ο από παλιά υπάρχων διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο των πτώσεων, επομένως και τον κίνδυνο των καταγμάτων.

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης
Ο σακχαρώδης διαβήτης που παρατηρείται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει αναφερθεί να σχετίζεται με οστική απώλεια σε προοπτικές μελέτες.
Ωστόσο, σε μια μελέτη σε Ισπανίδες με σακχαρώδη
διαβήτη κύησης διαπιστώθηκε ότι το 40% εκ των 20
εξεταζόμενων με DEXA είχε οστική απώλεια μέσα στο
πρώτο τρίμηνο μετά τον τοκετό [15]. Η προχωρημένη
ηλικία με υψηλές τιμές στη δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πιθανόν να
σχετίζεται με αύξηση της οστικής απώλειας. Μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων.

Παθοφυσιολογία
Η ανεπαρκής επιμετάλλωση του σκελετού κατά την
εφηβεία έχει ενοχοποιηθεί ως ένας μηχανισμός που
μπορεί να εξηγήσει τη χαμηλή οστική πυκνότητα σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Η οστεοπενία κατά την έναρξη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
υποδεικνύει την παρουσία ενός ενεργού μηχανισμού
πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων του σακχαρώδη
διαβήτη. Μερικοί συγγραφείς κάνουν λόγο για «αυτοανοσοποίηση» και «αυτοαντιφλεγμονώδη διεργασία», μηχανισμοί που φαίνεται να παρατηρούνται πριν
την έναρξη του σακχαρώδη διαβήτη και να παίζουν
ρόλο στην οστική απώλεια και επιμετάλλωση κατά την
εφηβεία. Οι Moyer-Mileur και συνεργάτες σε μια ανα-

δρομική μελέτη με 1 έτος παρακολούθησης, επιβεβαίωσαν ότι οι έφηβοι με σακχαρώδη διαβήτη τύπου
Ι έχουν χαμηλότερη οστική μάζα και μικρότερο μέγεθος οστού παρόλο την φυσιολογική ανάπτυξη [16].
Η μικροαγγειοπάθεια και η μακροαγγειοπάθεια υποστηρίζεται ότι συμβάλλει στην οστεοπόρωση και τη χαμηλή οστική μάζα στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι [9]. Η αμφιβληστροειδοπάθεια οδηγεί σε
χαμηλή οστική μάζα, αφού περιορίζει την άσκηση με
επακόλουθο τη μείωση της μυϊκής ισχύος [17]. Η νεφροπάθεια είναι μια άλλη νοσολογική οντότητα που
σχετίζεται με χαμηλή οστική πυκνότητα σε ασθενείς με
διαβήτη τύπου Ι. Οι Clausen και συνεργάτες μελέτησαν
τη σχέση μεταξύ οστικής μάζας και νεφρικής λειτουργίας σε άνδρες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Η οστική μάζα στους ασθενείς με φυσιολογική νεφρική απέκκριση λευκωματίνης ήταν φυσιολογική, ενώ ήταν μειωμένη στο μηριαίο αυχένα, τον τροχαντήρα και το τρίγωνο του Ward σε ασθενείς με αυξημένη νεφρική
απέκκριση λευκωματίνης [18]. Η απέκκριση της υδροξυπρολίνης είναι αυξημένη σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη και σχετίζεται με την παρουσία μικρολευκωματινουρίας [19]. Επιπλέον, σε διαβητικούς ασθενείς
με χρονία νεφρική νόσο σταδίου 5, διαπιστώθηκε αυξημένη επίπτωση ανεπάρκειας της 25-διυδροξυβιταμίνης D, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25-διυδροξυβιταμίνης D και των Z scores [20].
Η υπερκαλιουρία μπορεί να θεωρηθεί ένας πιθανός
παράγοντας για οστεοπόρωση σε ασθενείς με μη σωστά ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη Ι ή ΙΙ [21, 22]. Η
υπερκαλιουρία και η μειωμένη εντερική απορρόφηση
του ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει σε αντισταθμιστική
αύξηση των επιπέδων της παραθορμόνης PTH [23].
Η ανεπάρκεια μαγνησίου έχει ενοχοποιηθεί σε αυτό
το λειτουργικό υποπαραθυροειδισμό και εν μέρει εξηγεί τη χαμηλή οστική εναλλαγή [24].
Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι συχνή στους διαβητικούς τύπου ΙΙ και απαιτείται η χορήγηση διαιτητικού συμπληρώματος. Η ινσουλίνη είναι ένας πιθανός μηχανισμός
που εξηγεί τη χαμηλή οστική μάζα στους διαβητικούς τύπου Ι. Οι Tuominen και συνεργάτες μέτρησαν την οστική
πυκνότητα σε άνδρες και γυναίκες μέσης και μεγάλης
ηλικίας, που ανέπτυξαν σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ
μετά τα 30 έτη ζωής και θεραπεύτηκαν με ινσουλίνη [25].
Ο IGF-1 είναι ένα πολυπεπτίδιο με παρόμοια μοριακή
δομή με την ινσουλίνη που παίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, και
συνεχίζει να έχει αναβολική δράση στους ενήλικες [26].
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Ο IGF-1 και ο insulin growth factor-binding protein-3
(IGFBP-3) εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα στον ορό
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι σε σύγκριση
με ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ή μη διαβητικούς. Επιπλέον, θετική συσχέτιση έχει διαπιστωθεί
μεταξύ IGF-1, IGFBP-3 και οστικής πυκνότητας [27].
Η λεπτίνη είναι μια πρωτεΐνη που έχει καθοριστικό
ρυθμιστικό ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν μελέτες που εμπλέκουν τη λεπτίνη με την οστική
πυκνότητα, και πιο συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ λεπτίνης και οστικής πυκνότητας σε μη διαβητικούς ασθενείς και αρνητική συσχέτιση μεταξύ λεπτίνης και δεικτών οστικής ανακατασκευής σε διαβητικούς [28]. Επίσης, η λεπτίνη φαίνεται
να μειώνει την οστεοκλαστογένεση εμποδίζοντας την
έκφραση των κυτοκινών που τη ρυθμίζουν [29].
Γενικότερα, ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα
έχουν και χαμηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης.
Η παραθορμόνη και η οστεοκαλσίνη είναι σημαντικά
μειωμένες στον ορό ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ. Δείκτες οστικής απορρόφησης όπως ασβέστιο ούρων, υδροξυπρολίνη και τελοπεπτίδιο έχουν
βρεθεί υψηλότεροι σε διαβητικούς ασθενείς σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ενώ διασταυρούμενοι
δεσμοί έχουν βρεθεί στα ούρα σε υψηλότερα επίπεδα
στην ομάδα ελέγχου. Επίσης, τα C-τελικά τελοπεπτίδια
(CTx) δεν διαφέρουν στους διαβητικούς ασθενείς σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μειωμένο οστικό
σχηματισμό με φυσιολογική οστική απορρόφηση και
φυσιολογική επιμετάλλωση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Ο χαμηλός ρυθμός οστικής εναλλαγής
υποστηρίζεται και από την παρατήρηση ότι τα κατάγματα έχουν μεγαλύτερο χρόνο πώρωσης σε διαβητικούς ασθενείς [31]. Αναφορικά με τους διαβητικούς
τύπου ΙΙ, κάποιοι θεωρούν ότι η χαμηλή οστική εναλλαγή μπορεί να επιβραδύνει την οστική απώλεια, εξηγώντας έτσι και την υψηλότερη οστική πυκνότητα που
παρατηρείται σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αυξάνει την οστική ευθραυστότητα, ανεξαρτήτως της οστικής πυκνότητας,
μέσω της συσσώρευσης βλαβών εκ κοπώσεως [32].
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Μη φαρμακευτικές θεραπείες
• Ασβέστιο
• Βιταμίνη D (μεταβολίτες)
• Άσκηση
• Χειρουργική θεραπεία
Φαρμακευτικές θεραπείες
• Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
• Επιλεκτικοί τροποποιητές της δράσης των
οιστρογονικών υποδοχέων (SERMS)
• Καλσιτονίνη
• Διφωσφονικά
• Αναβολικοί παράγοντες
• Συνδυασμένη αγωγή
Πίν. Θεραπεία της σχετιζόμενης με σακχαρώδη διαβήτη οστεοπόρωσης.

Πρόληψη - Αντιμετώπιση
Η πρόληψη της οστεοπόρωσης δεν απαιτεί μόνο
την αναγνώριση του πληθυσμού υψηλού κινδύνου αλλά και τον έλεγχο με ειδικά προγράμματα. Οι τεχνικές
μέτρησης της οστικής πυκνότητας είναι η διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία ακτίνων Χ (DXA: αξονικός
και περιφερικός σκελετός, σπονδυλική στήλη, μηριαίο,
κερκίδα), η μονής ενέργειας απορροφησιομετρία ακτίνων Χ (SXA: αντιβράχιο, πτέρνα), η απλή φωτονιακή
απορροφησιομετρία (SPA: κερκίδα), η ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (QCT: σπονδυλική στήλη, μηριαίο, κερκίδα), και οι υπολογιστικοί υπέρηχοι (QUS:
πτέρνα, επιγονατίδα). Η κάθε μέθοδος έχει το δικό
της διαγνωστικό προφίλ και έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού είναι καθοριστική προκειμένου να τροποποιηθούν ή εξαλειφθούν
τυχόν υπάρχοντες προδιαθεσικοί παράγοντες ή παράγοντες κινδύνου. Η εξακρίβωση του αν πρόκειται
για πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή οστεοπόρωση είναι
καθοριστική και για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης (Πίνακας).
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών, έχει σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση
των ιατρών πάνω στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των
Οστών. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα του εκδότη.
- Ξένες δημοσιεύσεις. Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα κατόπιν συνεννοήσεως με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
- Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων στις
οποίες θα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
- Κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.
- Ερευνητικές εργασίες.
- Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (Case Reports).
- Σεμινάρια, στρογγύλες τράπεζες, συμπόσια.
- Επίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
- Γράμματα προς τον Εκδότη.
Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500
λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα
να δημοσιεύει άρθρα ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και οι κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και
τα επίκαιρα θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τον Εκδότη τις 400 λέξεις.
Σύνταξη των κειμένων: Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί, στη μία μόνο όψη, με περιθώρια
τουλάχιστον 3.5 εκ. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται ο τίτλος, η Ελληνική
περίληψη με τους όρους ευρετηρίου, η Αγγλική περίληψη, το κείμενο, οι
βιβλιογραφικές παραπομπές, οι πίνακες, οι εικόνες και οι λεζάντες των
εικόνων. Η αρίθμηση των σελίδων αρχίζει από τη σελίδα με τον τίτλο. Οι
αριθμοί αναγράφονται στο άνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του άρθρου, 2) το
όνομα του (ων) συγγραφέα (ων), 3) το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, 4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα, 5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της
εργασίας.
Ελληνική περίληψη και όροι ευρετηρίου: Η περίληψη πρέπει να
είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού.
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Αγγλική περίληψη (Summary): Στην Αγγλική περίληψη πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και τα ονόματα των συγγραφέων. Η περίληψη πρέπει
να είναι εκτεταμένη και να αποτελεί πραγματική σύνοψη του κειμένου. Την
αγγλική περίληψη συνοδεύουν οι όροι ευρετηριασμού επίσης στα Αγγλικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική σειρά. Πρέπει
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να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές που
θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα σημείο του κειμένου χρειάζονται
πολλές παραπομπές, τότε αναφέρονται με χρονολογική σειρά. Αναγράφονται κατά σειρά τα επώνυμα, τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων,
το έτος δημοσιεύσεως (σε παρένθεση), ο τίτλος της εργασίας, το όνομα
του περιοδικού, ο τόμος και η πρώτη σελίδα του άρθρου, με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus π.χ.
Handler NM (1985) Osteoarthritis as a public health problem.
Clin Rheum Dis 11:175
Προκειμένου για βιβλίο θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία εκδόσεως, ο τίτλος, ο εκδοτικός οίκος και η πόλη που εκδόθηκε
το βιβλίο π.χ.
Rasmussen Η. Bordier PJ (1974). The Physiological and Cellular
Basis of Metabolic Bone Disease. Williams and Wilkins. Baltimore.
Καλούνται οι συγγραφείς να ερευνούν την Ελληνική βιβλιογραφία και
να αναφέρονται στους Έλληνες συγγραφείς.
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα ο
καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα, ώστε
για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.
Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμματα)
πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπιντογράφο. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά. Οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω
μέρος του οποίου να σημειώνεται με απλό μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως μπαίνει στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Εάν χρησιμοποιηθούν εικόνες
ασθενών θα πρέπει τα πρόσωπά τους να μην διακρίνονται, αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για
τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Εάν μία φωτογραφία έχει δημοσιευθεί
αλλού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άδεια του εκδότη που έχει το
copyright αναδημοσίευσης της φωτογραφίας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της. Οι λεζάντες των
σχημάτων και των φωτογραφιών δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα,
σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Γλώσσα: Ως γλώσσα του περιοδικού θεωρείται η νεοελληνική και ως
σύστημα γραφής το μονοτονικό. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως
όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ξενικός σε παρένθεση.
Τα άρθρα που υποβάλλονται θα θεωρούνται για δημοσίευση με την
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ό,τι
δημοσιεύεται στο «ΟΣΤΟΥΝ» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται σε 3 πλήρη αντίγραφα, με συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση: «ΟΣΤΟΥΝ», Διευθυντή
Σύνταξης, Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι.
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