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Ινσουλινοαντίσταση:

1.

Παρουσία VDR στο μυϊκό & λιπώδη ιστό (Pludowski P. et al., 2013; Norman AW, 2006).

2.

Aπευθείας διέγερση του γονιδίου του υποδοχέα της ινσουλίνης (Maestro B et al, 2000).
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Eξωκυττάρια και ενοδοκυττάρια ρύθμισης επιπέδων Ασβεστίου, πιθανή αυξημένη
αποφωσφορυλιώση του
GLUT-4, ελλάτωση ινσουλινοεξαρτώμενης μεταφοράς
γλυκόζης (Draznin B, 1993; Reusch JH et al., 1991).
Αύξηση της γονιδιακής έκφρασης του PPAR-δ, αύξηση οξείδωσης λιπαρών οξέων
(Dunlop TW, et al. 2005).
Δυσλειτουργία β-κυττάρων:

Παρουσία VDR στις παγκρεατικές νησίδες και δυνατότητα παραγωγής Κλασιτριόλης
(Johnson JA et al, 1994).
Παρουσία μεταβολιτών βιτ. D στον προαγωγέα του γονιδίου του υποδοχεά της
ινσουλίνης (Maestro B et al., 2003).
Σε πειραματόχωα η Καλσιτριόλη προάγει τη βιοσυνθετική ικανότητα των β-κυττάρων
& επιταγχύνει τη μετατροπή της προινσουλίνης σε ινσουλίνη (Bourlon BM et al., 1999,
Zeitz U et al., 2003).
Μέσω της ρύθμισης των επιπέδων Ασβεστίου στα β-κύτταρα του παγκρέατος, η βιτ. D
επηρεάζει τη φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης (Pittas AG et al., 2007, Bland R et al.,
2004).
Φλεγμονή:
Απενεργοποίηση των φλεγμονόδων κυτοκινών - λιποκυτοκινών που σχετίζονται με την
ινσουλινοαντίσταση (Pittas AG et al., 2004).
Προάγει την έκφραση της καλβιδίνης (προστασία έναντι της απόπτωσης) (Christakos S
et al., 2004).











Επιδημιολογικές μελέτες: έχουν συνδέσει τη συχνότητα εμφάνισης ΣΔ με
το γεωγραφικό πλάτος και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (Norman AW
et al., 1980).
Μελέτες παρατήρησης: αναφέρουν αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ
επιπέδων 25(OH)D στον ορό & ινσουλινοαντίστασης ή επιπολασμού ΣΔ2,
ανεξάρτητα από τη φυλή (Chiu KC et al., 2004; Hyponnen E et al., 2008; Lu
L et al. 2009).
Μελέτες παρέμβασης με συμπληρωματική χορήγηση βιτ. D δεν δείχνουν
τέτοιου είδους συσχέτιση (Avenell A et al., 2009; de Boer IH et al., 2008).
Σε άτομα με προ-διαβήτη, πρόσφατη μετανάλυση 10 RCTs, δεν έδειξε
στατιστικά σημαντική επίπτωση συμπληρωματικής χορήγησης βιτ. D
στους δείκτες ινσουλινοαντίστασης (π.χ HOMA IR) (Poolspup N et al.,
2016).
Η συμπληρωματική χορήγηση βιτ. D φαίνεται να έχει θετική επίπτωση σε
άτομα με ταυτόχρονη ανεπάρκεια βιτ. D & προ-διαβήτη (Poolspup N et
al., 2016).











Μελέτες παρατήρησης: δείχνουν αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ HbA1c &
επιπέδων βιτ. D σε άτομα με ΣΔ2 (Olt S, 2015; Kostoglou I et al., 2013),
βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας πλάσματος, ινσουλίνης &
HOMA-IR μετά από θεραπεία με βιτ. D (Talaei A et al, 2013).
Μελέτες παρέμβασης: δεν επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήματα.
(George PS et al.,2012).
Μελέτη «SUNNY»: DBRCT μελέτη με 275 άτομα ΣΔ2, έδειξε ότι η
συμπληρωματική χορήγηση για 6 μήνες βιτ. D είχε θετικές επιπτώσεις
στο γλυκαιμικό έλεγχο μόνο σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια βιτ. D
(Krul Poel YH et al., 2015).
Από πρόσφατη μετανάλυση 23 RCTs, δεν προέκυψε βελτίωση εν γένη του
γλυκαιμικού ελέγχου με χορήγηση βιτ. D, παρά μόνο σε όσους έιχαν πολύ
κακό γλυκαιμικό έλεγχο (Krul Poel YH et al., 2016).
Ανάλογες μελέτες σε ασθενείς ΣΔ2 με συνοδά νοσήματα (π.χ τελικού
σταδίου νεφροπάθεια), είναι ελάχιστες και δεν οδηγούν προς το παρόν
σε ασφαλή συμπεράσματα (Ibrahim MA et al., 2015; Perez-Diaz I et al.,
2015).

Βιτ. D & Γενετική προδιάθεση:
1.

1.

1.

Πολυμορφισμοί του γονιδίου του VDR (π.χ BsmI, ApaI, FoqI,
TaqI) (Garcia D et al., 2007): αντικρουώμενες μελέτες,
φαίνεται
να
υπάρχει
αλληλπίδραση
μεταξύ
των
πολυμορφισμών αυτών, περιβαντολλογικών παραγόντων &
φυλής (Tizaoui K et al., 2014).
Πολυμορφισμοί του γονιδίου της VDBP: χαμηλά επίπεδα
VDBP έχουν περιγραφεί σε ασθενείς ΣΔ1, αλλά ο ρόλος τους
στην παθογένεση του ΣΔ1 δεν έχει διευκρυνηστεί ακόμη
(Blanton D et al. 2011).
Πολυμορφισμοί των CYP2R1,CYP27B1,DHCR7: Οι
περισότερες αλλά όχι όλες οι μελέτες επιβεβαιώνουν
συσχέτιση με την παθογένεση ΣΔ1 (Hussein AG et al., 2012).



Βιτ. D & Ανοσορυθμιστικός ρόλος: Τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα δεν
επαληθεύονται σε ανθρώπινες μελέτες (Takiishi T et al., 2013).

Grammatiki M et al., 2017







Μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ1 σε παιδιά μητέρων με
χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D στο τελευταίο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης (Sorensen IM et al., 2012; 2016), αλλά όχι και στο
1ο τρίμηνο(Miettinen MA et al., 2012).
Προοπτική μελέτη των Hyppönen E et.al (2001),κατέδειξε ότι ο
σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ1 στην ηλικία των 30 ετών σε
άτομα που κατά την παιδική τους ηλικία λάμβαναν
συμπληρωματική θεραπεία βιτ. D ήταν μόλις 0.12(CI 0.030.51) συγκριτικά με όσους δεν λάβαναν συμπλήρωμα.
Δεν υπάρχουν αρκετές ανάλογες μελέτες RCTs, σχετικά με την
επίδραση της συμπληρωματικής χορήγηση βιτ. D σε
εγκυμονούσες και σε παιδιά κατά τα πρώτα στάδια της ζωής
τους, όσον αφορά το μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ1
(Grammatiki M et al., 2017).







Οι μελέτες παρατήρησης συμφωνούν ότι διαβητικά
άτομα με καλό γυκαιμικό έλεγχο παρουσιάζουν και
μεγαλύτερα επίπεδα 25(OH)D3 (Al Sawah S ετ αλ., 2016;
Lamichhane AP et al., 2015).

Στη μελέτη των Aljabri KS et al., (2010), όπου
εξετάστηκαν 80 παιδιά και ενήλικες με ΣΔ1,η
αναπλήρωση της βιτ. D για 12 εβδομάδες σε ανεπαρκή
άτομα οδήγησε στη βελτίωση της HbA1c, ειδικά όταν τα
επίπεδα 25(ΟΗ)D3 ήταν μεγαλύτερα από 51nmol/l.
Περισσότερες μελέτες παρέμβασης χρειάζονται για να
μπορεί να προταθεί η συμπληρωματική χορήγηση βιτ.
D σε μη καλά ρυθμισένους ασθενείς με ΣΔ1 ή/και με
ανεπάρκεια βιτ. D (Grammatiki M et al., 2017).
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Νεφρική νόσος:
Αυξημένος κίνδυνος διαβητικής νεφροπάθειας με ασθενείς με ανεπάρκεια βιτ. D.
H θεραπεία με βιτ. D ελαττώνει την αλβουμινουρία σε διαβητικά άτομα (έως και
18%).
Περαιτέρω παρεμβατικές μελέτες απαιτούνται όσον αφορά το όφελος της
συμπληρωματικής χορήγησης βιτ. D στην πρόληψη της έπτωσης της νεφρικής
λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Διαβητική Νευροπάθεια:
Η συμπληρωματική χορήγηση φαίνεται να βελτιώνει τα νευροπαθητικά
συμπτώματα.
Χρειάζεται ωστόσο στενή παρακολούθηση της συμπληρωματικής χορήγησης,
ειδικά σε ασθενείς με ΣΔ1 λόγω ανεπαρκών στοιχείων.
Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
Αυξημένος κίνδυνος διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με ασθενείς ΣΔ1 με
ανεπάρκεια βιτ. D.
Οι πολυμορφισμοί του γονιδίου του VDR μπορεί να σχετίζονται με τον κίνδυμο
αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς ΣΔ1.
Λίγα ανάλογα δεδομένα για ασθενείς με ΣΔ2.
Πιθανόν λογική η συμπληρωματική χορήγηση βιτ. D σε ασθενείς ΣΔ1 με
ανεπάρκεια.
Grammatiki M et al., 2017 & 2018
Giustina A et al., 2018









Τα επίπεδα 25(ΟΗ)D, αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα
μακροαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με ΣΔ2 (Grammatiki M et al.,
2017).
Μελέτη «FIELD»: 9524 ασθενείς με ΣΔ2, στα 5 χρόνια παρακολούθησης τα
επίπεδα 25(ΟΗ)D παρέμειναν ανεξάρτητος προγωνστικός παράγοντας
μακροαγγειακών επεισοδίων. Τιμές 25(ΟΗ)D <36 nmol/l σχετίστηκαν με
21% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης CVD συγκρητικά με τιμές >63 nmol/l
(Herrmann M et al., 2015).
Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί συχέτιση των επιπέδων 25(ΟΗ)D με τον
επιπολασμό καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς ΣΔ1, όπως
φαίνεται και από τη προοπτική μελέτη «EURODIAB» στα πρώτα 7-9
χρόνια παρακολούθησης (Engelen L et al., 2015).
Η συμπληρωματική χορήγηση βιτ. D όσον αφορά την ελαχιστοποίηση
κινδύνου εμφάνισης CVD σε διαβητικούς ασθενείς, χρήζει περαιτέρω
μελέτης (Grammatiki M et al., 2017; 2018).







The vitamin D and type 2 diabetes (D2d) study
(ClinicalTrials gov Identifier NCT01942694).
The VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL)
(ClinicalTrials.gov Identifier NCT01633177).
The vitamin D for established type 2 diabetes (DDM2)
(ClinicalTrials.gov Identifier NCT01736865).







Τα ενθαρρυντικά στοιχεία από τις μελέτες σε ζώα, επιδημιολογικές
και παρατήρησης σε διαβητικούς ασθενείς, δεν φαίνονται να
επιβεβαιώνονται από πρόσφατες RCTs μελέτες, παρά την
ανομοιογένεια των τελευταίων.
Προς το παρόν ο τακτικός έλεγχος των επιπέδων βιτ. D
σε
διαβητικά άτομα δε τεκμηριώνεται πλήρως, αλλά ασθενείς ΣΔ1 &
ΣΔ2 με ανεπάρκεια βιτ. D καλό είναι να τίθονται σε συμπληρωματική
θεραπεία με βάση τις συστάσεις για το γενικό πληθυσμό.
Αξίζει μελλοντικά να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ βιτ. D &
άλλων οστικών ορμονών όπως Σκληροσίνης, Οστεοποντίνης,
Οστεοπροτεγερίνης & Φρακταλίνης, που φαίνεται να εμπλέκονται
στην ινσουλινοαντίσταση (Gioustina A et al., 2018).

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

