ΠΑΙΓΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D
Τα ηειεπηαία 20-30 ρξόληα, ε παρπζαξθία έρεη πάξεη δηαζηάζεηο
«επηδεκίαο» ηόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Σηελ
Ειιάδα, ην πνζνζηό ππεξβαξόηεηαο θαη παρπζαξθίαο θαηά ηελ παηδηθή
θαη εθεβηθή ειηθία ππεξβαίλεη ην 30%.
Η βηηακίλε D παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνξξόθεζε ηνπ
αζβεζηίνπ από ηνλ νξγαληζκό θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πγεία ησλ νζηώλ
θαη ζηελ πξόιεςε εκθάληζεο νζηενπελίαο θαη νζηενπόξσζεο. Μειέηεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ελήιηθεο κε παρπζαξθία έδεημαλ όηη νη
ρακειέο ζπγθεληξώζεηο βηηακίλεο D ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλεο
ζπγθεληξώζεηο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ, γιπθόδεο θαη
ηλζνπιίλεο, θαζώο θαη κε απμεκέλε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή
αξηεξηαθή πίεζε.
Σύκθσλα κε κειέηεο ηεο Α’ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιαηξείνπ Αληηκεηώπηζεο Απμεκέλνπ Βάξνπο Σώκαηνο,
ην 65% (53% αγνξηώλ θαη 47% θνξηηζηώλ) ησλ ππέξβαξσλ θαη
παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη εθήβσλ έρνπλ αλεπάξθεηα ή έιιεηςε βηηακίλεο
D. Η βηηακίλε D καο πξνζηαηεύεη ζηελ ελήιηθε δσή από νζηενπελία,
νζηενπόξσζε θαη θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν. Γηα ην ιόγσ απηό ζπληζηάηαη
ηα ππέξβαξα θαη παρύζαξθα παηδηά λα ππνβάιινληαη ζε αηκαηνινγηθέο
εμεηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο Βηηακίλεο D.
Σύκθσλα κε ηνπο Παηδνελδνθξηλνιόγνπο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ έιιεηςε
βηηακίλεο D ζπλήζσο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην ζύκπησκα. Η δηάγλσζε
ηεο ππνβηηακίλσζεο D γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο
25-πδξνμπβηηακίλεο D ζην αίκα.
Η παρπζαξθία ζπλνδεύεηαη κε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο βηηακίλεο D, νη
νπνίεο κπνξεί λα πξνδηαζέζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηαβνιηθνύ
ζπλδξόκνπ θαη ζε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα θαηά ηελ
ελήιηθε δσή. Η απμεκέλε ζπρλόηεηα ππνβηηακίλσζεο D ζε παρύζαξθα
άηνκα νθείιεηαη ζηε κεησκέλε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, θαη θαηά
ζπλέπεηα ζε κεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην, θαζώο θαη ζην όηη ε βηηακίλε D
είλαη ιηπνδηαιπηή θαη παγηδεύεηαη ζην ιηπώδε ηζηό.

Είλαη ζεκαληηθό λα ειέγρνληαη νη ζπγθεληξώζεηο βηηακίλεο D ζε άηνκα
κε απμεκέλν βάξνο ζώκαηνο θαη λα ππνθαζίζηαηαη ζεξαπεπηηθά ε
έιιεηςε ή αλεπάξθεηά ηεο.
Γνλείο κε ππέξβαξα θαη παρύζαξθα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη
ηνλ Παηδνελδνθξηλνιόγν ηνπο άκεζα, θαζώο ε ππνβηηακίλσζε D κπνξεί
λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρνξήγεζε βηηακίλεο D από ην ζηόκα, αξρηθά ζε
πςειέο δόζεηο (δόζεηο εθόδνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δόζεηο
ζπληήξεζεο. Επηπξόζζεηα, ε ζεξαπεία κε βηηακίλε D θαη ε επάλνδνο ησλ
ζπγθεληξώζεώλ ηεο ζην θπζηνινγηθό, νδεγεί ζε απνθαηάζηαζε ησλ
κεηαβνιηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ειάηησζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ
ζηελ ελήιηθε δσή.
Σρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη D
Τξόθηκα κε ηελ πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλε D είλαη:






ην απγό,
ηα ιηπαξά ςάξηα (ζνινκόο, ζαξδέιεο, ηόλνο),
ηα ηρζπέιαηα,
ην ζπθώηη,
ηα καληηάξηα.

Ωζηόζν, ε πξόζιεςε βηηακίλεο D κέζσ ηεο ηξνθήο είλαη πνιύ
πεξηνξηζκέλε, ελώ ε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη απαξαίηεηε
γηα λα δηαζθαιηζζεί ε επάξθεηά ηεο. Η επαξθήο έθζεζε ζηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία παξεκπνδίδεηαη από ην γπαιί, ηα ξνύρα θαζώο θαη ηε ρξήζε
αληειηαθώλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ έρνπλ πξνβεί ζε
εκπινπηηζκό κε βηηακίλε D βαζηθώλ εηδώλ δηαηξνθήο, όπσο ην γάια θαη
ηα δεκεηξηαθά, ελώ παξάιιεια ελζαξξύλεηαη ε ρνξήγεζε ηεο βηηακίλεο
D σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο.
Τέινο, αθόκα θαη ζε ρώξεο κε ειηνθάλεηα, όπσο ε Ειιάδα, ε
ππνβηηακίλσζε D είλαη πνιύ ζπρλή. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κε
ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο καο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ καο
παξακέλνπκε ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ελώ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύκε
αληειηαθά, όηαλ είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηνλ ήιην.
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