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Καλογερόπουλος Δημήτριος
, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος

Λιθόστρωτο 38, 281 00 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Κεφαλληνίας 6946977200

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑQ Ωτορινολαρυγγολογία παίδων και ενηλίκων, ΩΡΛ Αλλεργικές παθήσεις

Η προδιάθεση στις λοιμώξεις και η συχνή υποτροπή των λοιμώξεων έχει σχέση με την
έλλειψη της βιταμίνης D3 και αυτό είναι γνωστό περισσότερο από εκατό χρόνια. Σύμφωνα
με σύγχρονες επιδημιολογικές μελέτες υπάρχουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ των εποχιακών
διακυμάνσεων των επιπέδων της βιταμίνης D3 και της συχνότητας ποικίλων λοιμωδών
νόσων
[1]

Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει βρεθεί ότι τα χαμηλά επίπεδα του
κύριου μεταβολίτη της βιταμίνης D3 , της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό που
παρατηρούνται σε ποικίλους πληθυσμούς κατά τη χειμερινή περίοδο σχετίζονται με αύξηση
των οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων [2].

Οι διακυμάνσεις των επιπέδων του κύριου μεταβολίτη της βιταμίνης D3 , της 25-(OH) D3
έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες πληθυσμιακές κοινότητες. Τα επίπεδα της 25-(OH) D3
αυξάνουν κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού και βαθμιαία ελαττώνονται το
φθινόπωρο και το χειμώνα
[3].
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Η ηλιακή ακτινοβολία έχει αναγνωριστεί ως κύριος δημιουργός της βιταμίνης D3 στους
ανθρώπους. Η υπεριώδης ακτινοβολία Β [UVB (290-315 nm)] του ηλιακού φάσματος
φωτολύει την 7-διυδροχοληστερόλη του δέρματος προς την προβιταμίνη D3, η οποία με τη
σειρά της μετατατρέπεται μέσω θερμικής διαδικασίας σε βιταμίνη D3 .

Το γεωγραφικό πλάτος και η εποχή επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της ηλιακής
ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της γης και ιδιαιτέρως της UVB

Ο Webb και οι συνεργάτες (1988), ερευνώντας την επίδραση του γεωγραφικού πλάτους και
της εποχής του έτους στη δερματική σύνθεση της βιταμίνης D3 κατοίκων της Βοστώνης
των ΗΠΑ [42.2°N (Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος)] βρήκαν ότι, ο ρυθμός μετατροπής της
προ-βιταμίνης D3 προς πρε-βιταμίνη D3 τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι η μεγίστη. Από τον
Αύγουστο έως τον Οκτώβριο η μετατροπή ελαττώνεται. Ανίχνευσαν μικρή παραγωγή
πρε-βιταμίνης D3 Από το Νέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Παρόμοια μελέτη που έγινε στο
Edmonton του Καναδά [52°N (Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος)] έδειξε ότι η μετατροπή της
πρε-βιταμίνης D3 διακόπηκε μετά τα μέσα του Οκτωβρίου και δεν επέστρεψε, παρά μόνον
κατά τα μέσα Απριλίου
[4].

Σε μια άλλη μελέτη που έγινε στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ , ηλικίας από 20-94 ετών, υπήρχε
αύξηση των επιπέδων της 25-OH D3 από το ναδίρ που ήταν τον Απρίλιο – Μάϊο, γύρω στα
72.9 nmol/l έφτασαν στο ζενίθ τον Οκτώβριο στα 95.8 nmol/l [5].
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Μελέτες από διάφορες περιοχές της γης έχουν επιβεβαιώσει μια σημαντική εποχιακή
διακύμανση στα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 . Στην Ιρλανδία με βόρειο γεγραφικό
πλάτος 53°N, ο πληθυσμός της βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο έλλειψης βιταμίνης D3. Οι
Ιρλανδικές μελέτες, που έγιναν στο παρελθόν απέδειξαν σημαντική εποχιακότητα των
επιπέδων της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό καθώς κατά ευεργετικά αποτελέσματα της
συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης D3 στην αύξηση των συγκεντρώσεων της
25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό [6].

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες επιδημιολογικές έρευνες οι εποχιακές διακυμάνσεις των
επιπέδων της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι
κατά τη διάρκεια του χειμώνα περνούν πολλές ώρες κλεισμένοι στους χώρους εργασίας και
στις κατοικίες τους, φορούν κλειστά ενδύματα με επακόλουθο την ελαχιστοποίηση της
έκθεσης του δέρματός τους στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης η υπεριώδης ακτινοβολία Β
περιορίζεται τους χειμερινούς μήνες και ποικίλλει κατά εποχή, ανάλογα με το γεωγραφικό
πλάτος της κάθε χώρας [7].

Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 , κατά τους χειμερινούς μήνες περιορίζει τον
κίνδυνο πρόκλησης οξέων λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Γιαυτό από τον
Οκτώβριο στα παιδιά άνω των 6 μηνών χορηγούνται 1000ΙU βιταμίνης D3 και στους
ενήλικες χορηγούνται 4000 ΙU βιταμίνης D3. Η βιταμίνη D3 ανήκει στις λιποδιαλυτές
βιταμίνες και ως τοιαύτη απορροφάται καλύτερα από το έντερο, όταν χορηγείται υπό
μορφή σταγόνων σε ελαιόλαδο.

Το D3-Gkelin drops είναι φυσική βιταμίνη D3 σε ελαιόλαδο, χωρίς χημικά συντηρητικά ή
χτρωστικές ή βελτιωτικά της γεύσης. Μία σταγόνα
D3-Gkelin drops
περιέχει 1000ΙU βιταμίνης D3.
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