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ΑΙΜΑ: ρ «αίθω» = πυρώνω, θερμαίνω
αίθω – ήσμαι (παθητ. παρακείμενος)
αίσμα – αίμα =  το πυρωμένο ή το θερμό υγρό του σώματος 

VI Περι Νούσων το Πρώτον, 24, σελ 188
Ιπποκράτης

ΑΙΜΑ: ένας από τους τέσσερις βασικούς χυμούς του ανθρώπου 
(φλέγμα, ξανθή και μέλαινα χολή), ο θερμότερος των άλλων 
ερυθρός το χρώμα, κυκλοφορών εντός των αγγείων, 
αυξανόμενος την Άνοιξη και κατά τη νεανική ηλικία

VI Περί Φύσιος Ανθρώπου, 4-8 σελ., 38-50
Ιπποκράτης

Αναιμία:  α(στερ) + (ν) + αίμα = η κατάσταση που υπάρχει ένδεια 
αίματος



Ορισμός: οργανική ένωση απαραίτητη για τη διατήρηση 
της ζωής.
Ετυμολογία: η έννοια της βιταμίνης διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά από τον Ολλανδό ιατρό Christiaan Eijkman 
(βραβείο Nobel 1897) για την ανακάλυψη του ότι η νόσος 
Beri – Beri (ανεπάρκεια VitB1-θειαμίνης) οφειλόταν στη 
χρήση αποφλοιωμένου ρυζιού. Πειραματικά χορήγησε 
εκχύλισμα πλήρους ρυζιού κατά της νόσου με θετικά 
αποτελέσματα. Ο πολωνός βιοχημικός Kazimirz Funk στη 
συνέχεια το 1912 κατόρθωσε να απομονώσει την 
υπεύθυνη ουσία που ήταν μία αζωτούχος ένωση (αμίνη) 
και την ονόμασε ζωτικής σημασίας αμίνη ή βιταμίνη (vita 
(ζωή)+amin (αμίνη) = vitamin

Βιταμίνη (Vitamin)



• Η ετυμολογία του σιδήρου προέρχεται είτε από το 
λατινικό sidus (γεν. sideris) που σημαίνει άστρο, είτε από 
την πόλη της Μ. Ασίας Σίδη (Σίδα), σίδαρος – σίδηρος = 
το μέταλλο από τη Σίδη, όπου εμφανίστηκε η 
σιδηρουργία για πρώτη φορά τον 11ο αιώνα π.Χ (εποχή 
του Σιδήρου)

• Ο Γαληνός τον 2ο μ.Χ. αιώνα χαρακτήριζε το σίδηρο 
τονωτικό «δώρο» του Θεού Άρη.

• Ο σίδηρος (iron αγγλ., ferrum-λατιν.) χημικό στοιχείο, 
μέταλλο, το πιο άφθονο κατά μάζα στον πλανήτη γη.

Μερικά … περί του Fe 1



• Ο σίδηρος αποτελεί το πιο βασικό συστατικό του 
αίματος.

• Πρώτος ο Syndeham (1624 – 1689) συνέστησε 
εμπειρικά το σίδηρο για τη θεραπεία της αναιμίας.

• Ο σίδηρος αναγνωρίστηκε ως απαραίτητο θρεπτικό 
στοιχείο για τους ζωϊκούς οργανισμούς μόλις το 1860. 
(Boussingault 1802 – 1887)

Μερικά … περί του Fe 2



• Ο ζωντανός ιστός όπως το αίμα και όχι το αδρανές 
πολυθρεπτικό διάλυμα όπως είναι το 
βιομηχανοποιημένο γάλα

• Το εύστοχα χαρακτηριζόμενο λευκό αίμα

A. Lucas
MRC. Childhood Nutrition Research Center.

Institute of Child Health, London UK, 1993

Μητρικό γάλα



• Προσφορά λευκώματος υψηλής βιολογικής αξίας   
(80% λευκωματίνη)

• Καλλίτερη απορρόφηση λίπους, Fe, Zn με σημαντική 
παρουσία ω3-λιπαρών οξέων (ΑΑ, DHA)

• Χαμηλό νεφρικό φορτίο

• Παρουσία αντιλοιμωδών παραγόντων

• Προστασία από σηψαιμία, ΝΕΚ

• Μείωση κινδύνων αλλεργιών

• Συμβολή στο δεσμό μητέρας - βρέφους

Υπεροχή Μητρικού Γάλακτος



• Συνδέεται με την αίμη της Ηβ – Οξυαιμοσφαιρίνη (60%) 
(μεταφορά Ο2 από πνεύμονες→ ιστούς)
• Συνδέεται με την αίμη της μυοσφαιρίνης (5%)
(μεταφορά – αποθήκευση Ο2 στους μύες)
• Είναι συστατικό ενζύμων (5%) που μετέχουν σε αντιδράσεις 
παραγωγής ενέργειας (ΑΤΡ) και τις τρανσφερρίνης (< 0,1%)
• Συμμετέχει στη σύνθεση νευροδιαβιβαστών και μυελίνης 
(φυσιολογική νευροανάπτυξη Κ.Ν.Σ των 2 πρώτων ετών ζωής) 
• Αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή της φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος
• Αποθηκεύεται στον οργανισμό (ήπαρ, σπλήνα, ΜΟ, μύες) ως 
φερριτίνη (20%) και ως αιμοσιδηρίνη (10%)

Υπομνήσεις…. από τη φυσιολογία του Fe



Σιδηροπενία: η κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν 
αποθέματα Fe και η οποία προδιαθέτει στην ανάπτυξη 
συμπτωμάτων από την έλλειψη του. Συχνότατη στα βρέφη 
και τα νήπια.

Σιδηροπενική αναιμία: η αναιμία που προέρχεται από την 
ελαττωμένη σύνθεση Hβ λόγω έλλειψης Fe

Συχνότητα (2 πρώτα έτη ζωής):
• σιδηροπενία 34%
• σιδηροπενική αναιμία 16%

Μελέτη: Α΄ Παιδιατρική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
παιδικοί σταθμοί, Αττική, 2013



• Αιμορραγικά συμβάματα κατά τον τοκετό
• Άμεση περίδεση του ομφάλιου λώρου σε χρόνο ≤1 min
• Προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης <2500g, δίδυμία
• Κάπνισμα, υπέρταση μητέρας (IUGR)
• Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
• Σιδηροπενική αναιμία μητέρας
• Αποκλειστικός Μ.Θ χωρίς συμπλήρωμα Fe μετά τον 4ο-6ο μήνα.
• Αλλεργία στο γάλα της αγελάδας (αίμα στα κόπρανα)
• Χρήση μη τροποποιημένου (φρέσκου) γάλακτος αγελάδας <12 μηνών
• Νεογνά / βρέφη μητέρων vegetarian
• Νεογνά / βρέφη με ειδικά νοσήματα εντέρου (κοιλιοκάκη, σύνδρομο 
βραχέoς εντέρου)
• Νεογνά / βρέφη μεταναστών και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού status

Συχνότερες καταστάσεις με σιδηροπενία του ΝΓ



• Η περιεκτικότητα του μητρικού γάλατος σε Fe είναι 
χαμηλή όμως η βιοδιαθεσιμότητά του είναι ιδιαίτερα 
υψηλή (50%) λόγω της πρωτεΐνης λακτοφερρίνης που 
ενισχύει την απορρόφησή του.
• Η πρόληψη της σιδηροπενίας ανεξάρτητα της 
διατροφής επιτυγχάνεται κατά μεγάλο βαθμό με την 
καθυστερημένη απολίνωση του ομφάλιου λώρου κατά 
τη γέννηση.
• Καμία «προληπτική» χορήγηση συμπληρώματος Fe
στα βρέφη δεν δικαιολογείται χωρίς την ανίχνευση 
«μειωμένων» αποθεμάτων Fe αποθηκών ή 
πιστοποιημένης εργαστηριακής αναιμίας.

Επισημάνσεις!!!



• Καθυστερημένη (≥ 1min) απολίνωση του ομφάλιου 

λώρου στο νεογέννητο έχει ευνοϊκή επίδραση στα 

επίπεδα Fe ορού και άλλων αιματολογικών δεικτών 

(Ηβ, Ηt) τους επόμενους 3-6 μήνες ζωής.

• Οι συστάσεις αφορούν όλες τις γεννήσεις, είτε 

φυσιολογικού τοκετού είτε τοκετού με κ.τ, τελειόμηνων 

και πρόωρων νεογέννητων.

Cοchrane Database Syst Rev, 2013

Η καλλίτερη μέθοδος αποφυγής σιδηροπενίας



• Ευρίσκεται σε 2 κύριες μορφές με διαφορετική έκφραση 
από διατροφική άποψη
▪ Ο αιμικός (οργανικός, ζωικός, δισθενής) Fe: απορροφάται 
πιο εύκολα από τον εντερικό σωλήνα (x5) με ειδικό 
μηχανισμό από κανάλια του βλεννογόνου του εντέρου. Η 
απορρόφηση του επηρεάζεται από ουσίες που την 
αναστέλλουν ή την αυξάνουν. Η βιοδιαθεσιμότητα του είναι 
20-25%
▪ Ο μη αιμικός (ανόργανος, φυτικός τρισθενής) Fe:
απορροφάται απρόβλεπτα και ποικίλα, ανάλογα με την 
παρουσία άλλων ουσιών στα τρόφιμα, οι οποίες 
αναστέλλουν ή ευοδώνουν την απορρόφησή του. Η 
βιοδιαθεσιμοτητα τους είναι μόνο 1-5%

O σίδηρος στις τροφές



• Πηγές αιμικού Fe
Συκώτι, εντόσθια, κόκκινο 
κρέας, κρόκος αυγού, ψάρια, 
μαλάκια, οστρακόδερμα, 
σκούρο κρέας πουλερικών.

• Πηγές μη αιμικού Fe
Φυλλώδη πράσινα λαχανικά, 

όσπρια, δημητριακά ολικής 
άλεσης, σπανάκι, σουσάμι, 
σταφίδες, βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, αμύγδαλα, κακάο

O σίδηρος στις τροφές



• Προτίμηση τροφίμων που εκτός Fe διαθέτουν ταυτόχρονα 
αυξημένη vit C (λάχανα, μπρόκολα)

• Επιθυμητός συνδυασμός τροφών πλούσιων σε μη αιμικό Fe με 
τροφές πλούσιες σε vit C π.χ. φακές με ντομάτα, μανιτάρια με 
εσπεριδοειδή, αμύγδαλα με ακτινίδιο, κρέας μοσχάρι με χυμό 
πορτοκαλιού

• Ιδανικά το μαγείρεμα των λαχανικών θα πρέπει να γίνεται στον 
ατμό (τραγανά)

• Προετοιμασία οσπρίων και δημητριακών ολικής άλεσης
(μούλιασμα) πριν το μαγείρεμα με προσθήκη χυμού λεμονιού προς 
μείωση της συγκέντρωσης των phytates που αναστέλλουν την 
απορρόφηση των μετάλλων στο έντερο.

• Γάλα και γαλακτομικά προϊόντα εμποδίζουν την απορρόφηση 
κυρίως του μη αιμικού Fe. Αποφυγή συνδυασμού οσπρίων με τυρί, 
πράσινων λαχανικών με γιαούρτι

Συνδυασμός τροφών και αύξηση απορρόφησης 
Fe / οδηγίες



Η American Academy of Pediatrics (AAP) προτείνει να 

γίνεται έλεγχος για σιδηροπενική αναιμία για πρώτη 

φορά σε τελειόμηνα ΝΓ στην ηλικία των 9-12 μηνών και 

στη συνέχεια στην ηλικία των 2-5 ετών. Οι περίοδοι 

αυτές θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω του 

συνδυασμού «γρήγορης» ανάπτυξης και 

«ανεπαρκούς» διαιτητικής πρόσληψης

Προληπτικός έλεγχος



Δείκτες περιγραφής κατάστασης Fe
στον οργανισμό βρέφους 

Δείκτες Σιδηροπενία Σιδηροπενική αναιμία
Αιμοσφαιρίνη (Ηβ) g/dl Κ.Φ. ↓ (≤ 11g/dl)
Aιματοκρίτης (Ht) % Κ.Φ. ↓ (≤ 33%)
Μέσος όγκος ερυθρών fl (ΜCV) Κ.Φ. ↓ (< 70fl)
Συγκέντρωση Ηβ ΔΕΚ (CHr) (pg) ↓ ↓
Yποδοχέας τρανσφερρίνης (SΤfr) 
mg IL

↑↑ ↑↑↑

Κορεσμός τρασφερρίνης (Transf
sat) %

↓ ↓

Φερριτίνη ορού (SF) μg/L ↓ ↓↓ (<10μg/L)
Εψιδίνη (epcidin) - -
Fe ορού (μg/dL) - -



• Είναι πρωτεΐνη που παράγεται 
από το ήπαρ και αποτελεί 
τον κεντρικό ρυθμιστή του μεταβολισμού 
του σιδήρου. 

• Η παραγωγή της εξαρτάται από: 
▪ την ερυθροποιητική δραστηριότητα 

του μυελού, 
▪ το ποσό του αποθηκευμένου 

και κυκλοφορούντος σιδήρου
▪ τη φλεγμονή 
▪ την υποξία

• Η δράση της έγκειται σε αναστολή εξόδου σιδήρου από τα κύτταρα,
αποθήκευσής του μέσω δέσμευσης και αποδόμησης της φερροπορτίνης, 
ενός κυτταρικού μορίου υπεύθυνου για την έξοδο του σιδήρου από τα 
κύτταρα. 

• Ειδικότερα, η παραγωγή εψιδίνης μειώνεται σε καταστάσεις αναιμίας και 
υποξίας ενώ αυξάνεται στη φλεγμονή (μηχανισμός αναιμίας χρονίας νόσου).

ΕΨΙΔΙΝΗ



• TIBC (Total Iron Binding Capacity) (μg/dL) Αίμα / 
τρανσφερρίνη ορού

• Πρωτοπορφυρίνη IX των ερυθρών (μg/gHb): 
Ερυθρά αιμοσφαίρια

• Φερριτίνη ορού (μg/L) (αποθήκες Fe)

Eκτίμηση αποθεμάτων Fe στον οργανισμό



• Θηλάζοντα βρέφη: 1mg/kg/ημέρα PΟ
(> 4μηνών – ηλικία εισαγωγής τροφών πλούσιων σε Fe.)

• Βρέφη σε Τ.Δ: καμία χορήγηση

• Βρέφη 6-12 μηνών: 11mg/ημέρα/ PΟ
(Τροφές+σκεύασμα Fe)

• Πρόωρα βρέφη: εξατομίκευση δοσολογίας κατά τη 
νοσηλεία τους στις Μ.Ε.Ν.Ν. ανάλογα με το ΒΓ, τη ΔΚ, την 
ηλικία και τις συνυπάρχουσες νόσους.

• Σύσταση: 2-4mg/kg/ήμέρα PΟ από  1ο -12ο μήνα ζωής

ΑΑΡ, Οκτώβριος 2010

Οδηγίες χορήγησης Fe σε βρέφη



• Αλλεργική αντίδραση

• Επίταση κωλικών

• Δυσκοιλιότητα

• Διάρροια

• Διαταραχή εντερικής χλωρίδας

• «Σκουρόχρωμη» χρώση κοπράνων

Ανεπιθύμητες ενέργειες Fe



1. Φυσιολογικά βρέφη: αποκλειστικός Μ.Θ. για 4-6 μήνες

2. Βρέφη >6 μηνών: έναρξη κρέατος, εσπεριδοειδών, 
λαχανικών, εμπλουτισμένων δημητριακών

3. Πρόωρα βρέφη: premature formula, post discharge 
formula

4. Αποφυγή φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πριν την ηλικία 
των 12 μηνών

5. Παιδιά (1-2 ετών): κατανάλωση γάλατος <600ml/ημέρα 
(αγελαδινό, κατσικίσιο, γάλα σόγιας)

Κατευθυντήριες οδηγίες Μ.Θ, Τ. Δ.
και τροφών στον 1ο χρόνο ζωής



Σύσταση γαλάτων σε Fe, vit D και φολικό οξύ

Ανά 100ml
Έτοιμου
γάλατος

Μητρικό
γάλα

Μητρικό 
γάλα (+)

Συστάσεις
Tsang*

Term
Formula 1

Premature 
formula

Post
discharge 
formula

Term
Formula 2

Fe (mg) 0.05-0.2 0.5-1.8 1.33 0.7 1.6 1 1

Vit D (IU) ** 2 150-188 100-270 36 120 60 44

ΦΟΛΙΚΟ 
ΟΞΥ (μg)

5 30 - 9.6 35 31 15

*Tsang R.C. Executive Director, Cincinnati Medical Center, Ohio
**Τα 10μg είναι 400IU



• Στερεές τροφές εισάγονται στο διαιτολόγιο του κατά 

τον 4ο – 6ο μήνα ΔΗ και ποτέ πριν τον 4ο μήνα ΔΗ

• Το Department of Health (DOH) (1994) συνέστησε 

την εισαγωγή στερεών τροφών όταν το βρέφος φθάσει 

τα 5kg η όταν απωλέσει το αντανακλαστικό εξώθησης 

(extrusion reflex) ή όταν μπορεί να σιτιστεί με κουτάλι.

Πότε γίνεται η είσοδος ξένων στερεών τροφών 
στο διαιτολόγιο του πρόωρου νεογνού (;)



Δεδομένα
• Η πρόσληψη Fe το πρώτο 3μηνο της ανάπτυξης του 
Κ.Ν.Σ του εμβρύου έχει βαρύνουσα σημασία.

• Μελέτες εντοπίζουν την αφετηρία του αυτισμού στην 
εμβρυϊκή ζωή και επικεντρώνονται στη διατροφή της 
εγκύου.

• Σε παιδιά με αυτισμό παρουσιάζεται συχνότερα έλλειψη 
Fe από το γενικό πληθυσμό (;)

Αυτισμός και έλλειψη Fe
Μύθος ή πραγματικότητα; 1



• Πρόσφατη σχετικά μελέτη (2014) συσχετίζει τα 
χαμηλά επίπεδα Fe στην έγκυο με απώτερη ανάπτυξη 
αυτισμού στο παιδί της. Οι πιθανότητες μάλιστα 
αυξάνονται (x5) αν η μητέρα ήταν >35 ετών και ακόμα 
(x5) αν ήταν παχύσαρκη ή είχε σακχαρώδη διαβήτη.

Maternal intake of supplemental iron and risk of Autism Spectrum Disorder. 
Rebecca H. Schmidt et al Am J. Epidimiol, 2014 (;) 180 (9): 890-900.

• Αντίλογος: Έρευνα Latif, Heinz et Cook (2002)
Παιδιά με αυτισμό και συν. Asperger παρουσίαζαν 

έλλειψη Fe μόνο σε ποσοστό 15%

Αυτισμός και έλλειψη Fe
Μύθος ή πραγματικότητα; 2



Eτυμολογία: από το folic acid (λατ. Folium = φύλλο)

Κατηγορία: υδατοδιαλυτή βιταμίνη του συμπλέγματος Β

Άνακάλυψη: απομονώθηκε από φύλλα σπανακιού το 
1941

Δράση: ως συνένζυμο βιοχημικών αντιδράσεων 
(αιμοποίησης, σύνθεση νευροδιαβιβαστών)

Παραγωγή: ο οργανισμός δεν συνθέτει φυλλικό οξύ

Πηγές: λαχανικά, φασόλια ξερά, σπανάκι, εσπεριδοειδή, 
καρύδια, δημητριακά ολικής άλεσης, αυγά, σηκώτι, γάλα, 
μπύρα

Φυλλικό οξύ (ή φολικό οξύ ή vit B9) 1



Ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα
0,4mg (400μg) ενήλικες, 0,05mg (50μg) τελειόμηνα ΝΓ

Ανεπάρκεια του κατά την κύηση (23η -28η ημέρα)
Έμβρυο (συγγενείς ανωμαλίες Κ.Ν.Σ.)
- Νευρικός σωλήνας (neural tube defects)
- N.M. (anencephaly)
- Σ.Σ (spina bifida)

Στόχος: διατροφική επάρκεια του στην έγκυο γυναίκα 
(αύξηση των αναγκών φυλλικού οξέος κατά 50% σε 
κύηση/γαλουχία)

Φυλλικό οξύ ( ή φολικό οξύ ή vit B9) 2



• Η Food and Drug Administration (FDA), USA: 
γνωστοποιεί δια νόμου τη συνιστώμενη ημερήσια παροχή 
των ωφέλιμων συστατικών των τροφίμων (Recommended 
Daily Allowances – RDAS)
• Χαρακτηρισμός τροφίμου με βάση την RDAs

Πτωχό 5%, καλό 10-19%, πολύ καλό >20%
• Έναρξη προσθήκης φυλλικού οξέος σε τρόφιμα (αλεύρι, 
δημητριακά, ρύζι) FDA, 1996
• Αποτέλεσμα, περιορισμός της αναιμίας εγκύων και 
νεογέννητων

1. Folic Acid Fortification fact and folly, US, FDA, 2001
2. Eichholzer M et al. Folic acid a public – health challenge, Lancet 2006

Πολιτικές πρόσληψης 3



• Χορήγηση φυλλικών σκευασμάτων 1-3 μήνες πριν 
από τη σύλληψη και στη συνέχεια κατά το 1ο 3μηνο της 
κύησης

• Εξασφάλιση επάρκειας του στην έγκυο / θηλάζουσα: 
0.4mg (400μg)/ημέρα/ΡΟ

• Στα πρόωρα ΝΓ: 1-2mg (1000-2000μg)/εβδομάδα/Ρ0

• Στα τελειόμηνα ΝΓ: 0.06mg (60μg)/ημέρα/ΡΟ

Kατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης
φυλλικού οξέος

4



Πηγές από το 1992…

• Κέντρα Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων

• Διεύθυνση φαρμάκων και Τροφίμων

• Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΗΠΑ)

• Υπουργεία Υγείας (Ηνωμένου Βασιλείου)

• Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Αυστραλία)

• Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ)

Kατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης
φυλλικού οξέος
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Σύσταση γαλάτων σε Fe, vit D και φολικό οξύ

Ανά 100ml
Έτοιμου
γάλατος

Μητρικό
γάλα

Μητρικό 
γάλα (+)

Συστάσεις
Tsang*

Term
Formula 1

Premature 
formula

Post
discharge 
formula

Term
Formula 2

Fe (mg) 0.05-0.2 0.5-1.8 1.33 0.7 1.6 1 1

Vit D (IU) ** 2 150-188 100-270 36 120 60 44

ΦΟΛΙΚΟ 
ΟΞΥ (μg)

5 30 - 9.6 35 31 15

*Tsang R.C. Executive Director, Cincinnati Medical Center, Ohio
**Τα 10μg είναι 400IU



• Είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη που λειτουργεί ουσιαστικά σαν 
ορμόνη

• Ο χρόνος ημίσειας ζωής της είναι 15 ημέρες

• Ο ρόλος της στο μεταβολισμό των οστών είναι σημαντικός

• Υπάρχει στις τροφές ως D2 (ergocalciferol) ενώ παράγεται και 
στο δέρμα από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ως D3

(cholecalciferol) – βιταμίνη του ήλιου

• Η ηλιακή ακτινοβολία (ultraviolet B - UVB) είναι η 
σημαντικότερη πηγή vit D στον άνθρωπο (>90%)

• Συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 400IU για τον πρώτο χρόνο 
ζωής και 600IU για τις εγκύους και θηλάζουσες μητέρες.

Μερικά…... περί βιταμίνης D



Σχ. Χ. Γκούβας

Η βιοχημεία της βιταμίνης



• Επηρεάζει τη λειτουργία σχεδόν 2000 γονιδίων

• Ρυθμίζει την απορρόφηση Ca και P (σημαντική δράση)

• Απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη οστών και δοντιών

• Διευκολύνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

• Αυξάνει τις αντιστάσεις του οργανισμού σε λοιμώξεις

• Αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης (ομαλή ανάπτυξη 
εγκεφάλου)

Ιδιότητες vit D



• Μειώνει τον κίνδυνο για Σ.Κ.Π (Journal of the 
American Medical Association, 2006)

• Μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών (Circulation, 
2008)

• Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων 
γρίπης (American Journal of Clinical Nutrition, 2010) 

Αποδεδειγμένη κλινική δράση vit D



Σολωμός, σκουμπρί, σαρδέλες, τόνος, γαρίδες, κρόκος 
αυγού, ενισχυμένα δημητριακά, μανιτάρια, τυρί, 
βούτυρο, μαργαρίνη, ενισχυμένο γάλα

Πηγές βιταμίνης D



• Προωρότης
• Αποκλειστικός Μ.Θ
• Μητέρα σε vegetarian δίαιτα
• Γνωστή ανεπάρκεια εγκύου μητέρας σε vit D
• Εποχή του έτους (φθινόπωρο – χειμώνας)
• Αποφυγή έκθεσης δέρματος στον ήλιο
• Σκουρόχρωμο  δέρμα
• Παθήσεις του εντέρου με δυσαπορρόφηση (Κ.Ι.Ν. 
κοιλιοκάκη)
• Φάρμακα (αντισπασμωδικά)

Παράγοντες κινδύνου για ανεπάρκεια
vit D στα βρέφη



• Ασυμπτωματικά (περισσότερα)

• Κρανιόφθιση

• Υπασβεστιαιμικοί σπασμοί

• Ραχίτιδα (αργότερα)

Σημεία ανεπάρκειας vit D στα νεογνά



Κατηγορίες Vit D Παρατηρήσεις

Έγκυες/θηλάζουσες χωρίς 
έλλειψη vit D 600IU -

Έγκυες/θηλάζουσες με έλλειψη 
vit D 2000ΙU -

Θηλάζοντα και μερικώς 
θηλάζοντα βρέφη (όταν formula 
<1LT)

400IU -

Βρέφη σε φόρμουλα - -

Oδηγίες χορήγησης vit D
(Recommendations) 1



Oδηγίες χορήγησης vit D
(Recommendations)

Κατηγορίες Vit D Παρατηρήσεις
Πρόωρα θηλάζοντα βρέφη 
>1700g

400IU Προσθήκη 2 γευμάτων 
/ημέρα post discharge 
formula (22kcal/oz)

Πρόωρα βρέφη >1700 formula 400IU Post discharge formula 
(22kcal/oz)

Πρόωρα θηλάζοντα βρέφη
< 1700g

400IU Χρήση HMF
(ενισχυτής)

Πρόωρα βρέφη <1700g - Xρήση Premature formula 
(24 kcal/oz)

Mικρά πρόωρα βρέφη <1200g 800-1000IU Xρήση premature formula 
(24kcal/oz)

ESPGHAN Committee on Nutrition, 2010
AAP, 2015
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Σύσταση γαλάτων σε Fe, vit D και φολικό οξύ

Ανά 100ml
Έτοιμου
γάλατος

Μητρικό
γάλα

Μητρικό 
γάλα (+)

Συστάσεις
Tsang*

Term
Formula 1

Premature 
formula

Post
discharge 
formula

Term
Formula 2

Fe (mg) 0.05-0.2 0.5-1.8 1.33 0.7 1.6 1 1

Vit D (IU) ** 2 150-188 100-270 36 120 60 44

ΦΟΛΙΚΟ 
ΟΞΥ (μg)

5 30 - 9.6 35 31 15

*Tsang R.C. Executive Director, Cincinnati Medical Center, Ohio
**Τα 10μg είναι 400IU



• Τα επίπεδα 25(ΟΗ) D3 (ng/ml) στο αίμα είναι ο πλέον 
αξιόπιστος δείκτης

• Συμπληρωματικά: Ca, P, AΦ ειδικά για πρόωρα με 
ΒΓ<1500g προς έλεγχο της σωστής επιμετάλλωσης 
των οστών τους (κάθε 2-4 εβδομάδες)

• Τιμές ΑΦ > 500 IU/L χρήζουν στενής 
παρακολούθησης

Έλεγχος της επάρκειας της vit D



• Φυσιολογικές:   >30ng/ml

• Ανεπάρκεια: 20 – 30ng/ml

• Έλλειψη: < 20ng/ml

Τιμές 25(ΟΗ) D3 στον ορό



• Έκθεση στο ηλιακό φως 5-30min μεταξύ 10πμ-3μμ 
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα (πρόσωπο, χέρια, πόδια 
ή πλάτη), χωρίς αντηλιακό συνήθως οδηγεί σε επαρκή 
σύνθεση vit D την άνοιξη και το καλοκαίρι
• Τα αντηλιακά με (SPF-sun protector factor) > 8)
«μπλοκάρουν» την παραγωγή της
• Η ικανότητα παραγωγής vit D δεν είναι η ίδια σε όλα τα 
σημεία του δέρματος
• Η δυνατότητα παραγωγής vit D μειώνεται με την ηλικία
• Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως βρεφών < 6 μηνών
• Το σοβαρό θέμα του καρκίνου του δέρματος είναι πάντα 
επίκαιρο

Vit D3 και ηλιακή ακτινοβολία (UVB)



Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Queensland’s 
Queensland Brain Institute ανακάλυψαν πρόσφατα 
συσχέτιση μεταξύ έλλειψη vit D κατά την κύηση (20η

εβδομάδα) και αυξημένης πιθανότητας απόκτησης παιδιού 
με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην ηλικία των 6 ετών.
Ο καθηγητής John McGrath, βασικός ερευνητής στη μελέτη 
αυτή καταλήγει ότι ενδεχομένως η έλλειψη της vit D να 
συνοδεύεται από νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Gestational vitamin D deficiency and autism-related traits: the Generation R Study
AAE Vinkhuyzen, DW Eyles, TH Burne, LME Blanken, CJ Kruithof, F Verhulst, VW 
Jaddoe, H Tiemeier, J.J. Mcgrath, Molecular Psychiatry 23, 240-246, 2018

Αυτισμός και έλλειψη vit D. 
Μύθος ή πραγματικότητα



• Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί το golden standart μια υγιούς 
ζωής.
• Σύσταση για παράταση του Μ.Θ στο 2ο εξάμηνο της ζωής με 
προοπτική έως το 2ο έτος ζωής.
• Η έλλειψη Fe σε νεογνά και βρέφη αποτελεί συχνό αλλά 
εύκολα αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα.
• Ο εργαστηριακός έλεγχος για έλλειψη Fe στα βρέφη και 
ειδικά τα θηλάζοντα μέχρι πρόσφατα ήταν ανεπαρκής
• Η έλλειψη Fe τον 1ο χρόνο ζωής έχει αρνητική επίδραση στη 
νευροαναπτυξιακή ανάπτυξη των βρεφών και ιδίως των 
πρόωρων.
• Η καθυστερημένη απολίνωση του ομφάλιου λώρου (≥ 1min)
αποτελεί την καλλίτερη μέθοδο αποφυγής σιδηροπενίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1



• Προτείνονται σωστοί συνδυασμοί τροφίμων για την 
καλλίτερη απορρόφηση του Fe.

• O προσδιορισμός της φερριτίνης ορού είναι ο καλλίτερος 
δείκτης των αποθεμάτων Fe.

• Αυτισμός και έλλειψη Fe. Υπάρχει βάση για συζήτηση (;)

• Η εξασφάλιση επάρκειας φυλλικού οξέος στην έγκυο / 
θηλάζουσα μητέρα και το πρόωρο βρέφος θεωρείται 
απαραίτητη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2



• Η χορήγηση vit D στα θηλάζοντα και στα πρόωρα βρέφη 
θα πρέπει να θεωρείται ως «εμβολιασμός». 
• Η 25 (ΟΗ) D3 αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη 
επάρκειας της vit D.
• Υπάρχει πανδημία έλλειψης vit D σε παγκόσμιο επίπεδο 
και αφορά όλες τις ηλικίες.
• Αυτισμός και έλλειψη vit D, μύθος ή πραγματικότητα (;)
• Εγρήγορση στο θέμα ηλιακής ακτινοβολίας (UVB), 
απορρόφησης vit D3 από το δέρμα και καρκίνου δέρματος 
(χρυσή τομή)
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Fe, vit D και 
φυλλικού οξέος χρήζουν περαιτέρω μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3



«Ασκέειν, περί τα νουσήματα, δύο, 
ωφελέειν η μη βλάπτειν»

Επιδημιών Α΄ το πρώτον ΙΙ5
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο Κώος»



«όπου φάρμακα πολλά και 
ιατροί πολλοί, ενταύθα και 
νόσοι πλείστες»

Ξενοφών ο Αθηναίος
Σωκρατικός Φιλόσοφος και 

Ιστορικός 430-355 π.Χ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


