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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η βιταμίνη D συμμετέχει σε πολλούς παθογενετικούς μηχανισμούς τόσο για το σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1 όσο και τον τύπου 2, όπως είναι η δυσλειτουργία των β-κυττάρων του 
παγκρέατος, η διαταραχή της δράσης της ινσουλίνης και η συστηματική φλεγμονή. Μελέτες 
παρατήρησης ασθενών-μαρτύρων έδειξαν ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην 
εγκυμοσύνη ή στην παιδική ηλικία σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο επίπτωσης του διαβήτη τύπου 
1. Σε μελέτες παρατήρησης αναφέρεται συσχέτιση μεταξύ ανεπάρκειας της βιταμίνης D και της 
επίπτωσης του διαβήτη τύπου 2. Σε ενήλικες με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη η βιταμίνη D 
ενδέχεται να επιβραδύνει την εξέλιξη σε διαβήτη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 (ΣΔ2) αυξάνεται με ανησυχητικό 
ρυθμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
δυσλειτουργία των β-κυττάρων του 
παγκρέατος, η αντίσταση στην ινσουλίνη και 
η συστηματική φλεγμονή αποτελούν 
βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς στην 
εμφάνιση και εξέλιξη του ΣΔ2. Εκτός όμως 

από τους τρείς αυτούς βασικούς 
παθογενετικούς μηχανισμούς, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η κατανόηση του ρόλου που 
ενδεχομένως να έχουν και άλλοι 
τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, οι 
οποίοι ενδέχεται να συμβάλλουν στην 
παθογένεια του ΣΔ2. Πειραματικά αλλά και 
επιδημιολογικά δεδομένα έδειξαν ότι η 
παχυσαρκία, η άσκηση, η κατανάλωση 
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αλκοόλ, το κάπνισμα και ιδιαίτερα οι 
διατροφικές συνήθειες του ατόμου μπορούν 
επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεια του ΣΔ2. Όσον αφορά τους 
διατροφικούς παράγοντες, σχετικά πρόσφατα 
βρέθηκε η παρουσία ισχυρής συσχέτισης 
μεταξύ αντίστασης στην ινσουλίνη και 
ανεπάρκειας της βιταμίνης D. Συγκεκριμένα 
βρέθηκε ότι η  βιταμίνη D ασκεί τόσο in vitro 
όσο και in vivo επιδράσεις στα β-κύτταρα του 
παγκρέατος και στην ευαισθησία στην 
ινσουλίνη. Συνεπώς σκοπός της παρούσα 
ανασκόπησης είναι η σύνοψη των 
υπαρχόντων βιβλιογραφικών δεδομένων 
σχετικά με τη συσχέτιση της βιταμίνης D και 
του ΣΔ2.  

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 

Πρόσφατα, αυξήθηκε το ερευνητικό 
ενδιαφέρον  όσον αφορά τις μη κλασικές 
θέσεις δράσεις της βιταμίνης D, βάσει 
ευρημάτων τα οποία δείχνουν την ύπαρξη 
υποδοχέων της βιταμίνης D σε ιστούς εκτός 
από τα οστά, το έντερο και τους νεφρούς [1]. 
Επιπλέον, αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη 
συμμετοχή της βιταμίνης D στην παθογένεια 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων [2], του 
καρκίνου [3] και του μεταβολικού συνδρόμου 
[4]. Πολλές συγχρονικές μελέτες έδειξαν μία 
σημαντική, αλλά όχι σταθερή, αύξηση του 
κινδύνου εμφάνισης ΣΔ2 καθώς και 
διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης σε 
καταστάσεις έλλειψης βιταμίνης D [5, 6]. Τα 
αποτελέσματα μελέτης που αφορούσε  μία 
κοινότητα ηλικιωμένων στην Ολλανδία [7] 
έδειξαν ότι άτομα με επίπεδα 25(OH) 
βιταμίνης D χαμηλότερα των 50 nmol/l 
έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 

μεταβολικού συνδρόμου σε σύγκριση με τα 
άτομα που είχαν υψηλότερα επίπεδα 25(OH) 
βιταμίνης D πλάσματος. Δεδομένα από τη 
συγχρονική μελέτη NHANES (National 
Health and Nutrition Examination Survey) III 
[8] κατέδειξαν μία αντίστροφη σχέση μεταξύ 
επιπέδων βιταμίνης D και επίπτωσης ΣΔ2, 
δείχνοντας το ρόλο της βιταμίνης D στην 
παθογένεια της αντίστασης στην ινσουλίνη. 
Ωστόσο, μία προοπτική μελέτη [9] στο γενικό 
πληθυσμό της Δανίας έδειξε ότι χαμηλά 
επίπεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D δε 
σχετίζονται σημαντικά με την επίπτωση του 
διαβήτη μετά από στάθμιση των συγχυτικών 
παραγόντων. 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν ότι η 
συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων 25(ΟΗ) 
βιταμίνης D και μεταβολικού συνδρόμου 
είναι περισσότερο σαφής σε υπέρβαρα και 
παχύσαρκα άτομα παρά σε φυσιολογικού 
βάρους άτομα [10]. Η παραπάνω συσχέτιση 
επιβεβαιώθηκε από την μελέτη των Blum και 
συν. [11], οι οποίοι μέτρησαν τις 
συγκεντρώσεις της 25(ΟΗ) βιταμίνης D στον 
ορό και στον υποδόριο λιπώδη ιστό 
παχύσαρκων ατόμων, τα οποία είχαν 
υποβληθεί σε χειρουργείο γαστρικής 
παράκαμψης, καταδεικνύοντας την ύπαρξη 
μίας αντίστροφης σχέσης μεταξύ των 
επιπέδων της 25(ΟΗ) βιταμίνης D με το 
σωματικό βάρος και την παχυσαρκία. Σε μία 
πρόσφατη μελέτη βρέθηκε η παρουσία 
ισχυρής σχέσης μεταξύ των επιπέδων της 
25(ΟΗ) βιταμίνης D και της παρουσίας 
παχυσαρκίας σε ασθενείς με σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών˙ συγκεκριμένα η 
έλλειψη της βιταμίνης D δεν παρουσίαζε 
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άμεση συσχέτιση με την εμφάνιση αντίστασης 
στην ινσουλίνη, αλλά η παρουσία της 
παχυσαρκίας θεωρήθηκε ο καλύτερος 
προβλεπτικός παράγοντας για τα επίπεδα της 
25(ΟΗ) βιταμίνης D [12]. Είναι γνωστό ότι τα 
παχύσαρκα άτομα έχουν μικρότερη έκθεση 
στο ηλιακό φως επειδή ασκούνται και 
κινούνται λιγότερο σε σύγκριση με τα 
νορμοβαρή  άτομα [13]. Οι Wortsman και 
συν. [14] στην προσπάθεια να εξηγήσουν το 
μηχανισμό για την παρουσία χαμηλών 
επιπέδων 25(ΟΗ) βιταμίνης D στην 
παχυσαρκία, έκαναν την υπόθεση ότι η 
παχυσαρκία θα μπορούσε είτε να μεταβάλλει 
την παραγωγή της 25(ΟΗ) βιταμίνης D στο 
δέρμα ή την εντερική απορρόφησή της. 
Αντίθετα, οι Manco και συν. [15] έδειξαν ότι 
τα επίπεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D δε 
σχετίζονται αιτιολογικά με την παχυσαρκία 
σε άτομα που υποβλήθηκαν σε βαριατρική 
επέμβαση, στα οποία διαπίστωσαν ότι 
παρόλο που υπήρχε ταχεία βελτίωση όσον 
αφορά την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η 
αλλαγή αυτή δε σχετιζόταν με τα επίπεδα της 
25(ΟΗ) βιταμίνης D. 

Έχουν προταθεί αρκετοί μηχανισμοί 
για την ερμηνεία του ρόλου της βιταμίνης D 
στην παθογένεια της αντίστασης στην 
ινσουλίνη. Η βιταμίνη D ενδέχεται να επιδρά 
ευνοϊκά στην ευαισθησία στην ινσουλίνη 
μέσω επαγωγής της έκφρασης των υποδοχέων 
ινσουλίνης και ενισχύοντας την 
ενδοκυττάρια μεταφορά της γλυκόζης [16]. 
Οι Zhou και συν. [17] σε κυτταροκαλλιέργειες 
έδειξαν ότι η βιταμίνη D ασκεί 
προστατευτική δράση όσον αφορά την 
εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη. 
Φαίνεται λοιπόν ότι η 25(ΟΗ) βιταμίνη D 
συμβάλλει έμμεσα στην περιφερική 
αντίσταση στην ινσουλίνη σε ιστούς που έχει 

στόχο η ινσουλίνη [18-20], και επηρεάζει τη 
μεταγωγή της σηματοδοτικής αλληλουχίας 
της ινσουλίνης [21], μειώνοντας την έκφραση 
του μεταφορέα γλυκόζης-4 [22]. Τέλος, 
φαίνεται ότι η αδιπονεκτίνη, τα επίπεδα της 
οποίας σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με 
τον δείκτη μάζας σώματος [23],  αποτελούν 
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ υποβιταμίνωσης 
D και αντίστασης στην ινσουλίνη. Πράγματι, 
σε άτομα με επηρεασμένη ανοχή στη γλυκόζη 
βρέθηκαν  χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και 
αδιπονεκτίνης ανεξάρτητα από την παρουσία 
παχυσαρκίας [24].  

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΗ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

Μελέτες τόσο παρατήρησης όσο και σε 
ζωικά πειραματικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η 
έλλειψη βιταμίνης D αναστέλλει την 
παγκρεατική σύνθεση και έκκριση ινσουλίνης 
[25]. Επιπλέον, η χορήγηση συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D σε ζωικά πειραματικά μοντέλα 
διόρθωνε την παρατηρούμενη ανεπάρκεια 
στην έκκριση ινσουλίνης, επιβεβαιώνοντας 
τον ρόλο της βιταμίνης D στην σύνθεση και 
έκκριση της ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του 
παγκρέατος [26, 27]. Σε συμφωνία με τα 
παραπάνω βρίσκονται τα αποτελέσματα 
μελετών που έδειξαν ότι ο επιπολασμός του 
διαβήτη διπλασιάστηκε σε ποντίκια όταν 
αυτά τρέφονταν με δίαιτα ελλειπή σε 
βιταμίνη D στα πρώτα χρόνια της ζωής [28, 
29].  

Μελέτες παρατήρησης περιέγραψαν τη 
σχέση μεταξύ γεωγραφικού πλάτους, 
πρόσληψης βιταμίνης D και επίπτωσης του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1) [30, 31]. 
Μία μελέτη, που πραγματοποιήθηκε υπό τη 



140 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
 

 
ΤΟΜΟΣ 21ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2016 

χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε 
μείωση κατά 33% του κινδύνου ανάπτυξης 
ΣΔ1 σε παιδιά που έλαβαν συμπληρώματα 
βιταμίνης D σε σύγκριση με εκείνα τα οποία 
δεν έλαβαν συμπληρώματα [32]. Επιπλέον, η 
κατανάλωση μουρουνέλαιου, μια σημαντική 
πηγή βιταμίνης D, στον πρώτο χρόνο ζωής, 
μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ1 στην 
παιδική ηλικία [33]. Μία ακόμη μελέτη βρήκε 
ότι η πρόσληψη 2.000 IU βιταμίνης D στον 
πρώτο χρόνο ζωής μείωσε κατά 80% τον 
κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ1 [34]. Πιο πρόσφατα, 
η μελέτη Diabetes Autoimmunity Study in 
the Young (DAISY) έδειξε ότι η παρουσία 
αυτοαντισωμάτων στα νησίδια του 
παγκρέατος σε παιδιά σχετίζεται αντίστροφα 
με τη διατροφική πρόσληψη βιταμίνης D από 
τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
[35]. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι το 
μουρουνέλαιο, που καταναλώνεται συχνά 
από τις εγκύους, σχετίζεται με μειωμένο 
κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ1 στους απογόνους 
τους [36]. Μία πρόσφατη μετα-ανάλυση από 
τους Zipitis & Akobeng [37], έδειξε ότι τα 
συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να δρουν 
προστατευτικά κατά της εμφάνισης ΣΔ1 στη 
βρεφική ηλικία.  

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 
βιταμίνη D είναι σημαντική τόσο για τη 
σύνθεση όσο και την απελευθέρωση της 
ινσουλίνης [38, 39]. Σε αρουραίους, η έλλειψη 
της βιταμίνης D επάγει βλάβη στην έκκριση 
της ινσουλίνης καθώς και στην ανοχή στη 
γλυκόζη, η οποία διορθώνεται μερικώς μετά 
την αναπλήρωση των επιπέδων της βιταμίνης 
D [40, 41]. Σε άτομα υψηλού κινδύνου 

εμφάνισης ΣΔ2 και με τιμές αναφοράς 
25(ΟΗ) βιταμίνης D ορού 26,5 nmol/L, η 
συμπληρωματική χορήγηση (2.000 UI μία 
φορά ημερησίως) βιταμίνης D, συσχετίστηκε 
με βελτιωμένη λειτουργία των β-κυττάρων 
του παγκρέατος [42]. Σε μία τυχαιοποιημένη, 
ελεγχόμενη, διπλά τυφλή μελέτη παρέμβασης 
σε άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη και 
έλλειψη βιταμίνης D (25(OH) βιταμίνης D 
ορού < 50 nmol/L), χορηγήθηκαν 
συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνη D 
(4.000 UI ημερησίως για 6 μήνες) και 
παρατηρήθηκε βελτίωση στα επίπεδα ορού 
της 25(OH) βιταμίνης D και στην ευαισθησία 
στην ινσουλίνη, σε σύγκριση με τους 
μάρτυρες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
επιδράσεις στο λιπιδαιμικό προφίλ, τη C-
αντιδρώσα πρωτεΐνη και την έκκριση 
ινσουλίνης [43]. Δεδομένα από μία 
συγχρονική μελέτη έδειξαν ότι άτομα με 
επίπεδα 25(OH) βιταμίνης D ορού ≥ 80 
nmol/L είχαν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης 
ΣΔ2 σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν 
επίπεδα 25(OH) βιταμίνης ≤ 37 nmol/L [44].  

Η πρώτη ένδειξη της σχέσης της 
βιταμίνης D με την καρδιαγγειακή νόσο 
προήλθε από ασθενείς με νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου. Διαπιστώθηκε ότι σε 
αιμοκαθαιρόμενα άτομα, η καρδιαγγειακή 
θνητότητα ήταν 10 έως 20 φορές υψηλότερη 
από το γενικό πληθυσμό. Σε ασθενείς που 
έλαβαν 1α-βιταμίνη D και το ανάλογο της 
βιταμίνης D, παρακαλσιτρόλη, παρατη-
ρήθηκε ότι η θνητότητα από καρδιαγγειακή 
νόσο ήταν σημαντικά μειωμένη [45]. Οι 
Wang και συν. [46] εξέτασαν συμμετέχοντες 
της μελέτης Framingham Offspring (n=1.739), 
οι οποίοι δεν είχαν καρδιαγγειακή νόσο τη 
στιγμή της ένταξής τους στη μελέτη (η μέση 
ηλικία ήταν τα 59 έτη, όλα τα άτομα ήταν 
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λευκής φυλής και το 55% ήταν γυναίκες). Τα 
μέσα επίπεδα 25(ΟΗ) βιταμίνης D τη στιγμή 
της ένταξής στη μελέτη ήταν 19,7 ng/mL και 
το 37% των ατόμων είχαν επίπεδα ≤15 
ng/mL. Σε μία περίοδο παρακολούθησης 5,4 
ετών, 120 συμμετέχοντες είχαν υποστεί 
καρδιαγγειακά συμβάματα. Eπίπεδα 25(ΟΗ) 
βιταμίνης D <15 ng/mL σχετίστηκαν με 
μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 
συμβάματα μετά από στάθμιση της ηλικίας 
και του φύλου (σχετικός κίνδυνος: 2,04, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 1,42-2,94). Με 
περαιτέρω στάθμιση ως προς τους κλασικούς 
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και 
νεφρικής λειτουργίας, ο κίνδυνος 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν ακόμα 
αυξημένος (σχετικός κίνδυνος: 1,62, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης:1,11-2,36).  

Σε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση 18 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών για 
τη βιταμίνη D, παρατηρήθηκε ότι η 
πρόσληψη συνήθων δόσεων συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D (από 300 IU έως 2.000 IU 
ημερησίως) σχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο 

θνητότητας (σχετικός κίνδυνος: 0,93, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης:0,87-0,99) [47].  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η βιταμίνη D συμμετέχει σε πολλούς 
παθογενετικούς μηχανισμούς τόσο για το 
ΣΔ1 όσο και τον ΣΔ2, όπως είναι η 
δυσλειτουργία των β-κυττάρων του 
παγκρέατος, η διαταραχή της δράσης της 
ινσουλίνης και η συστηματική φλεγμονή. 
Μελέτες παρατήρησης ασθενών-μαρτύρων 
έδειξαν ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D στην εγκυμοσύνη ή στην 
παιδική ηλικία σχετίζεται με μειωμένο 
κίνδυνο επίπτωσης του ΣΔ1. Όμοια, σε 
μελέτες παρατήρησης αναφέρεται συσχέτιση 
μεταξύ ανεπάρκειας της βιταμίνης D και της 
επίπτωσης του ΣΔ2. Ωστόσο, για να 
προσδιορίσουμε καλύτερα τον ρόλο της 
βιταμίνης D στην πρόληψη και τη ρύθμιση 
του διαβήτη απαιτούνται μεγάλες προοπτικές 
μελέτες παρέμβασης. 
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REVIEW 

Vitamin D and diabetes mellitus 

 

A. Papazafiropoulou, I. Papageorgiou, D. Sfadou, Α. Μelidonis 

First Department of Internal Medicine and Diabetes Center, General Hospital Tzaneio, Piraeus, 
Greece 

 

ABSTRACT  

Vitamin D is thought to have effects on various mechanisms related to the pathophysiology of both types 
of diabetes, including pancreatic beta cell dysfunction, impaired insulin action and systemic inflammation. 
Observational studies have shown that vitamin D supplementation in pregnancy or early childhood is 
associated with reduced risk of incident type 1 diabetes. An association between vitamin D insufficiency 
and incident type 2 diabetes has been reported in longitudinal observational studies. Vitamin D may retard 
the progression to diabetes in adults with glucose intolerance. 
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