
 

Άννα Λιώρη  

«Μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης D σε ελληνίδες εγκύους και μετανάστριες 

εγκύους» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η βιταμίνη D έχει αναδειχθεί ως μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προ-ορμόνες που 

μελετά η Ιατρική του 21ου αιώνα. Ο ρόλος της έχει ήδη αποδειχτεί σημαντικός όσον 

αφορά τον μεταβολισμό του ασβεστίου και τη σωστή ανάπτυξη των οστών. Ωστόσο, 

οι σχετικές μελέτες επεκτείνονται και στη σημασία που έχει η βιταμίνη D στην 

ανοσολογική λειτουργία και την μακροπρόθεσμη υγεία. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν 

δείξει ότι η βιταμίνη D συσχετίζεται με βιολογικές δράσεις όπως ο πολλαπλασιασμός, 

η διαφοροποίηση και η απόπτωση του κυττάρου. Οι ίδιες δράσεις είναι υψίστης 

σημασίας και για την αύξηση και την ανάπτυξη του εμβρύου. Κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, το φαινόμενο της έλλειψης βιταμίνης D κέντρισε το ερευνητικό 

ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκύων και νεογνών. Η έλλειψη βιταμίνης D 

κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει συσχετιστεί με επιπλοκές της όπως ο 

πρόωρος τοκετός, η προεκλαμψία, ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης (GDM) και μικρό 

έμβρυο για την ηλικία κύησης (SGA).  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αξιολόγηση των επιπέδων βιταμίνης D, τόσο σε 

υγιείς έγκυες Ελληνίδες και τα νεογνά τους όσο και σε υγιείς έγκυες μετανάστριες και 

τα νεογνά τους που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση πιθανής συσχέτισης 

μεταξύ των τιμών βιταμίνης D στις Ελληνίδες και της χορήγησης συμπληρωμάτων 

βιταμίνης στο καθημερινό τους διαιτολόγιο.  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 103 υγιείς έγκυες γυναίκες στο 

νησί της Λέσβου, οι οποίες παρακολουθήθηκαν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης 

τους και τα υγιή τελειόμηνα νεογνά τους. Το πλήθος των γυναικών διακρίνονται σε 

52 γυναίκες Ελληνίδες και 51 γυναίκες μετανάστριες. Μελετήθηκαν τα δημογραφικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εγκύων καθώς και η λήψη ή μη συμπληρωμάτων 

διατροφής. Εξετάστηκαν ακόμη τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των νεογνών 

τους. Τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D και της παραθορμόνης (PTH), όπως επίσης και οι 

παρακάτω βιοχημικοί δείκτες (Ca, P, αλβουμίνη) μετρήθηκαν στον ορό των εγκύων 

κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο πριν τον τοκετό και σε δείγμα αίματος από 

τον ομφάλιο λώρο, κατά τη διάρκεια του τοκετού.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά το σύνολο του πληθυσμού που μελετήθηκε, τα 

επίπεδα της 25(ΟΗ)D της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι ελαφρώς 

υψηλότερα (13,50 ±10,90 ng/dl) συγκριτικά με τα αντίστοιχα επίπεδα από το δείγμα 

αίματος του ομφαλίου λώρου (12,80 ± 7,80 ng/dl). Όλος ο πληθυσμός παρουσίαζε 

έλλειψη της 25(OH)D κατά τον τοκετό, ωστόσο ο πληθυσμός των Ελληνίδων εγκύων 

είχε στατιστικά υψηλότερα επίπεδα 25(OH)D στον ορό (17,90 ± 12,20 ng/dl) και 

στον πλακούντα (16,50 ± 6,70 ng/dl) σε σχέση με τις μη Ελληνίδες έγκυες (ορός 9,10 

± 7,10 ng/dl και πλακούντας 9,00 ± 7,10 ng/dl).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της υποβιταμίνωσης D είναι υψηλός, ακόμη 

και στη χώρα μας, αφού το νησί της Λέσβου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη 

είναι ένα νησί με μεγάλη ηλιοφάνεια. Επομένως, η ηλιακή έκθεση δεν είναι αρκετή 

για να εξασφαλίσει επαρκή ποσοστά βιταμίνης D σε μια έγκυο, ακόμη και αν αυτή 

προέρχεται από διαφορετικούς πληθυσμούς αλλά διαμένει στην ίδια τοποθεσία. 

Συμπερασματικά, στις έγκυες κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση συμπληρωμάτων 

βιταμίνης D, η οποία θα πρέπει να συνδυάζεται με διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D 

προκειμένου να υπάρχει επάρκεια αυτής, τόσο στις μητέρες όσο και στα νεογνά τους.  
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ABSTRACT  

“Evaluation of vitamin D levels in pregnant Greek women and pregnant 

immigrants” 

 

Vitamin D has emerged as one of the most controversial prohormones and nutrients of 

the 21st century. Its role has been proved to be rather significant as concerns calcium 

metabolism and bone health, however studies extend its importance to immune 

function and long-term health. Research has shown that vitamin D is associated with 

biological activities such as cell proliferation, differentiation and apoptosis. The same 

actions are of utmost importance for the growth and development of the fetus. The 

phenomenon of vitamin D deficiency has aroused research interest as it is constantly 

increasing in recent decades and special importance has been given to cases of 

pregnant women and newborns. Vitamin D deficiency during pregnancy has been 

linked to complications such as preterm birth, preeclampsia, gestational diabetes 

mellitus (GDM) and small for gestational age (SGA).  

PURPOSE OF THE STUDY: The evaluation of vitamin D levels in both healthy 

pregnant Greek women and their newborns as well as healthy pregnant immigrants 

and their newborns living in Greece, as well as the evaluation of a possible correlation 

between vitamin D supplementation in Greek women and Vitamin in their daily diet.  

MATERIAL AND METHOD: The study involved 104 healthy pregnant women on 

the island of Lesvos, who were monitored during their pregnancy, and their healthy 

full-term newborns. The number of women is divided into 52 Greek women and 52 

immigrant women. The demographic and social characteristics of pregnant women as 

well as the reception or not of nutritional supplements as well as the anthropometric 

characteristics of their newborns were studied. Levels of 25(OH)D and parathyroid 

hormone (PTH), as well as the following biochemical markers (Ca, P, albumin) were 

measured in the serum of pregnant women upon admission to the hospital before 

delivery, and in a blood sample from Umbilical cord during childbirth.  

RESULTS: For the total population studied, maternal 25(OH)D levels during 

childbirth are slightly higher (13.50 ± 10.90 ng/dl) compared to the corresponding 

levels in the blood sample umbilical cord (12.80 ± 7.80 ng/dl). The whole population 

was deficient in 25(OH)D during childbirth however the population of Greek 

pregnant women had statistically higher levels of 25(OH)D in serum (17.90 ± 12.20 

ng/dl) and placenta (16.50 ± 6.70 ng/dl) in relation to non-Greek pregnant women 

(serum 9.10 ± 7.10 ng/dl and placenta 9,00 ± 7,10 ng/dl).  

CONCLUSIONS: The prevalence of hypovitaminosis D is high even in our country, 

since the island of Lesvos where the study was conducted is an island with great 

sunshine. Therefore, sun exposure is not enough to provide adequate levels of vitamin 

D to a pregnant woman even if she comes from different populations but lives in the 

same location. In conclusion, pregnant women need to take vitamin D supplements, 

which should be combined with a diet rich in vitamin D in order to have adequate in 

both mothers and their babies.  
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