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Η Ανάγκη για λήψη Σ.Δ.?
Απαιτητικές συνθήκες
εργασίας/ διάβίωσης

Μη ισορροπημένη
διατροφή

Έλλειψη χρόνου

Άγχος

Ελλείψεις σε θρεπτικά
συστατικά

Αυξάνεται η ανάγκη να εστιάσουμε
περισσότερο σε συγκεκριμένα θρεπτικά
συστατικά μέσα από τη λήψη
συμπληρωμάτων

Η επεξεργασία που
υπόκεινται τα τρόφιμα
(χρήση
παρασιτοκτόνων,
μόλυνση περιβάλλοντος)
ο τρόπος μαγειρέματος,
συντήρησης ή
αποθήκευσης των
τροφίμων
καταστρέφουν τις
βιταμίνες

Ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά
O συγχρονος τροπος ζωης αυξάνει την ανάγκη μας για:
-Επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
-Αύξηση της αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού μας
ενάντια στο οξειδωτικό στρες
-Ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος
-Ενέργεια και τόνωση

Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
Ποσότητα αυτοαναφερόμενης κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών σε σύγκριση με την ιδανική ποσότητα κατανάλωσης
(βάσει διατροφικών οδηγιών)

*1 ποτήρι χυμός = 2 φρούτα

Πηγή: www.iad.gr

Πως αμύνεται ο οργανισμός
Ο κυριότερος μηχανισμός άμυνας του οργανισμού είναι τα αντιοξειδωτικά
του συστήματα, οι αντιοξειδωτικές του ουσίες, με κυριότερες τη βιταμίνη Α
το β-καροτένιο, τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη Ε, το σελήνιο, τα διάφορα
φλαβανοειδή κ.ά. Οι ουσίες αυτές δρουν δεσμεύοντας και
εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες, μετατρέποντάς τες κατά αυτό τον
. τρόπο σε μη τοξικές.
.

Τι ονομάζουμε ελεύθερες ρίζες
•Οι ελεύθερες ρίζες είναι υψηλά αντιδραστικά μόρια, που μπορούν να
καταστρέψουν τις μεμβράνες των κυττάρων και τα εσωτερικά οργανίδια αυτού.
•Ονομάζουμε τα άτομα (ή τις ομάδες ατόμων) με ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια
που δεν βρίσκονται σε μορφή ζεύγους (μονήρη).
•Οι πλέον διαδεδομένες είναι αυτές του οξυγόνου.
•Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν με ένα μόριο- μη ελεύθερη ρίζα-(με σκοπό να
«ζευγαρώσουν» το μονήρες ηλεκτρόνιο τους) με αποτέλεσμα το σχηματισμό νέας
ελεύθερης ρίζας.
•Η δημιουργηθείσα ελεύθερη ρίζα αντιδρά με τη σειρά της περαιτέρω
σχηματίζοντας και νέες ελεύθερες ρίζες. Δημιουργούνται, δηλαδή, αλυσιδωτές
αντιδράσεις με συνέπεια την βλάβη του «υπό επίθεση» οξειδώσιμου
υποστρώματος.
•Το αποτέλεσμα της in vivo οξειδωτικής βλάβης σε μόρια σημαντικής βιολογικής
αξίας όπως πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες και DNA ονομάζεται οξειδωτικό
stress.
•Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών μπορούν να αναχαιτισθούνεξουδετερωθούν με την παρέμβαση των αντιοξειδωτικών.

Δράση των αντιοξειδωτικών
•Τα αντιοξειδωτικά καθυστερούν ή προλαμβάνουν την οξείδωση των λιπιδίων,
πρωτεϊνών, & DNA προσφέροντας στις ελεύθερες ρίζες το ηλεκτρόνιο που τους
λείπει.
•Οι βιταμίνες C & E αντιδρώντας με τις ελεύθερες ρίζες, μετατρέπονται οι ίδιες σε
ελεύθερες ρίζες, ασθενούς όμως δραστικότητας.
•Σημαντική είναι και η συνεργική δράση των αντιοξειδωτικών. Είναι γνωστό για
παράδειγμα ότι το συνένζυμο Q10 βοηθά στην «αναγέννηση» της βιταμίνης Ε.
•Υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών ενοχοποιείται στην αιτιολογία πλήθους
εκφυλιστικών ασθενειών, όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, ο
καρκίνος, το Alzheimer, αλλά και η διαδικασία του γήρατος ή και οξείες
καταστάσεις όπως οι τραυματισμοί ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, καταπληξία,
λοιμώξεις.

Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής
• τα προϊόντα εκείνα που παράγονται
βιομηχανικά και περιέχουν συμπυκνωμένα
ένα ή περισσότερα θρεπτικά συστατικά με
σκοπό να συμπληρώσουν «και όχι να
αντικαταστήσουν» το ημερήσιο
διαιτολόγιο του ανθρώπου, όταν αυτό δεν
είναι ισορροπημένο.

Τι είναι οι Βιταμίνες;
• Οργανικές ουσίες: Απαραίτητες για την φυσιολογική λειτουργία
του οργανισμού
• Αναγκαίες για ανάπτυξη, ζωτικότητα & ευεξία
• Δεν συντίθενται στο σώμα
(Αποκλειστικά από τις τροφές ή Διατροφικά Συμπληρώματα)

•
•
•
•

Απαιτούνται μικρές ποσότητες: mg ή μg
Aνεπάρκεια: επιπτώσεις Υγεία
Χωρίς θερμιδική αξία, Δεν παχαίνουν.
Τα σύνδρομα ανεπάρκειας Βιταμινών και
Ιχνοστοιχείων είναι πολύ σπάνια στις δυτικές
κοινωνίες. Όμως η ανεπαρκής πρόσληψη ορισμένων,
σχετίζεται με χρόνιες παθήσεις

Τι είναι τα Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία?
 Ζωτικά στοιχεία, 4% σωμ. Βάρους
 Βρίσκονται σε οστά, αίμα, ιστούς & κύτταρα.
 Συνεργό δράση με τις Βιταμίνες
 Δεν συντίθενται στον οργανισμό (προσλαμβάνονται από
τροφές & διατροφικά συμπληρώματα)

Ασβέστιο, Σίδηρος, Μαγνήσιο, Φωσφόρος,
Φθόριο, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο

Ιχνοστοιχεία
• Aπαιτούνται στον οργανισμό σε πολύ μικρές
ποσότητες & αφομοιώνονται δύσκολα από τροφές.
• Aναγκαία η συμπληρωματική λήψη μετάλλων &
ιχνοστοιχείων
Eλλειψή σε διαταραχές της υγείας:
οστεοπόρωση,αναιμία,κούραση,κατάθλιψη,
υποθυρεοειδισμός
Σελήνιο,Ψευδάργυρος,Μαγγάνιο,Χαλκός,
Νικέλιο,Βόριο,Χρώμιο,Πυρίτιο,Μολυβδένιο,
Βανάδιο, Κασσίτερος, Ιώδιο

Μορφές Βιταμινών
ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ
•
•
•
•

VITAMIN A
VITAMIN D
VITAMIN E
VITAMIN K

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ
• VITAMIN B1, B2, B3, B5, FOLIC
ACID B6, B12, BIOTIN
• VITAMIN C

Vitamin A (Ρετινόλη ή β-καροτίνη)
Ρόλος

Όραση, Προστασία Μεμβρανών & βλεννογόνου
Ανάπτυξη οστών, δοντιών,μαλλιών,νυχιών
Ανοσοποιητικό,Υγεία δέρματος(ακμή, ρυτίδες)

Πηγή

Συκώτι, βούτυρο,γάλα,αυγό,ηπατοϊχθυέλαιο
Καρότα,πεπόνι,βερύκοκκο,σπανάκι

Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης

Ξηροφθαλμία, Νυκταλωπία (δυσλειτουργία αμφιβληστροειδούς),
Ξηροδερμία, ευαισθησία σε μολύνσεις

Σ.Η.Δ.

700μg ή 2500IU(max:1050μg ή 3750IU)
(Τοξικότητα δοσολογία > 50.000IU)

Αλληλεπιδράσεις

Υπακτικά, Νεομυκίνη, κορτικοειδή, αντισυλληπτικά,Φάρμ μείωση
χοληστερόλης(Questran)

Vitamin D (Καλσιφερόλη ή Εργοστερόλη)
Ρόλος

Μεταβολισμό Ασβεστίου & Φωσφόρου: Ανάπτυξη
VitD+VITA+VITC: Πρόληψη κρυολογήματος
Θεραπεία επιπεφυκίτιδας, Ανάπτυξη κυττάρων

Πηγή

Λιπαρά ψάρια, αυγά, συκώτι,βούτυρο, γάλα

Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης

Ραχίτιδα, οστεομαλάκυνση, οστεοπόρωση

Σ.Η.Δ.

5μg ή 200IU(max:7.5μg ή 300IU)

Αλληλεπιδράσεις

Βαρβιτουρικά,Υδαντοϊνες επιταγχύνουν διάσπαση Βιτ D
Καθαρτικά, Αντισπασμωδικά

(Τοξικότητα δοσολογία > 20.000IU & παιδιά: >1800IU)

Vitamin E (Τοκοφερόλη)
Ρόλος

Αντιοξειδωτική, Τροφοδότηση σώματος με οξυγόνο-αντοχή,
Μείωση κόπωσης, Πρόληψη & διάλυση θρόμβων, Επούλωση
τραυμάτων & εγκαυμάτων, Μειώνει κράμπες & μυϊκή

δυσκαμψία αθλητών
Διατροφική πηγή
Φύτρο σιταριού, φυτικά έλαια,καρύδια, δημητριακά
Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης
Σ.Η.Δ.
Αλληλεπιδράσεις

Αιμολυτική Αναιμία, πολυνευροπάθεια, μυοπάθεια, βλάβη
αμφιβληστροειδή, Δυσλειτουργίες Αναπαραγωγή
10 mg ή 15IU(max:30mg ή 45IU)
Αντισυλληπτικά, αντισπασμωδικοί παράγοντες, Φαινοβαρβιτόνη,
διφαινυλυδαντοϊνη, καρβαμαζεπίνη,
Διουρητική δράση πιθανόν να μειώσει πίεση αίματος

Vitamin Κ (Φυλλοκινόνη ή Μεναδιόνη)
Ρόλος

Πήξη αίματος: Βοηθά αποφυγή εσωτερικών αιμορραγιών,
Μειώνει υπερβολική έμμηνο ρύση

Διατροφική πηγή

Πράσινα λαχανικά, ηπατοϊχθυέλαια, Φύκια, αυγό

Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης

Αιμορραγίες, κοιλιακές ασθένειες, κολίτιδα

Σ.Η.Δ.

30 μg (max:90μg)
(Τοξική δοσολογία > 500 μg)

Αλληλεπιδράσεις

Αντισυλληπτικά, αντισπασμωδικοί παράγοντες,
Φαινοβαρβιτόνη, διφαινυλυδαντοϊνη, καρβαμαζεπίνη

Φυλλικό οξύ (Vit B9)
Ρόλος

Διατροφική πηγή

Παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων-Αναιμία,
μεταβολισμό πρωτεϊνών & Αξιοποίηση Σακχάρων
Μείωση επιπέδων Ομοκυστεϊνης (Κυκλοφορικό)
Μαγιά Μπύρας, Συκώτι, Σπανάκι, φρούτα, αυγά

Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης

Μεγαλοβλαστική Αναιμία,
Δυσχιδής ράχη έμβρυα,
ατονία, ανορεξία, αυπνίες, απώλεια μνήμης,

Σ.Η.Δ.

200 μg (max 600 μg ) Καμία τοξικότητα-Υδατοδιαλυτή

Αλληλεπιδράσεις

Οιστρογόνα, Dilantin,σουλφαμίδες, αντιβιοτικά, ασπιρίνη,
Τριαμτερένη(Διουρητικό), Σουλφασαλαζίνη(Κολίτιδα),
Αντισπασμωδικά
ΟΧΙ phenyntoin-Επιληψία

Βιταμίνη C
Ρόλος

Αντιοξειδωτική, Αναγέννηση Κολλαγόνου,
Απορρόφηση Σιδήρου, Πρόληψη μολύνσεων & κρυολογήματος.
Μείωση συνεπειών αλλεργιογόνων ουσιών

Διατροφική πηγή

Φρούτα (εσπεριδοειδή) & Λαχανικά

Κλινικά
Συμπτώματα
Έλλειψης

Σκορβούτο(ατονία, πόνοι αρθρώσεων), ουλίτιδα,
Γρίπη,

Σ.Η.Δ.

135 mg Υδατοδιαλυτή
(άνω των 10gr πιθανώς τοξική)

Αλληλεπιδράσεις

Οιστρογόνα, αντιβιοτικά, κάπνισμα, βαρφαρίνη, αμφεταμίνες

Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί συζήτηση για τον
πιθανό ρόλο των βιταμινούχων σκευασμάτων
• Ορισμένων μορφών καρκίνου
• Της καρδιαγγειακής νόσου
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Στη χρήση τους σε παχύσαρκους κατά την
απώλεια βάρους

ΠΟΙΕΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΤΟΞΙΚΕΣ (1) ?
• Η βιταμίνη Ε, η τοξικότητα της οποίας είναι χαμηλή ακόμη και σε μεγάλες
δόσεις (Meydani et al., Am. J. Clin. Nutr. 1998;68:311-8, Diplock, Am. J. Clin.
Nutr. 1995; 62S:1510S-1516, Weber et al, Nutrition 1997;13(5):450-460 κ.α).
• Σε αντίθεση με άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες η Ε, αποθηκεύεται στο σώμα
για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, σε ένα μεγάλο
ποσοστό οι ημερήσιες δόσεις καταλήγουν στα κόπρανα.
• Εξάλλου «χρησιμοποιείται» σαν αντιοξειδωτικό από τον οργανισμό μας.
• Το β-καροτένιο, δεν είναι τοξικό, ειδικά εάν το συγκρίνει κανείς με τη
βιταμίνη Α (Hathcock et al., Am. J. Clin. Nutr.1990;52:183-202, Diplock, Am. J.
Clin. Nutr. 1995;62S:1510S-1516). H συσσώρευση του μπορεί να μετατρέψει
το χρώμα του δέρματος σε κίτρινο (καροτενοδερμία)- κατάσταση που είναι
αναστρέψιμη με τη διακοπή χορήγησης του.

ΠΟΙΕΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΞΙΚΕΣ (2) ?
• Επίφοβη για υπερβιταμίνωση λιποδιαλυτή βιταμίνη Α- χρειάζεται κάποια
διακοπή στην λήψη της ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλες δόσεις. Είναι
όμως χρήσιμη βιταμίνη.

• Αμέσως μετά κατατάσσεται η βιταμίνη D . Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο
του R. Utiger (N. Engl. J. Med. 1998;338:828-829): ¨Οι άρρωστοι ενήλικες,
οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας και πιθανώς όλοι οι ενήλικες, χρειάζονται 800
με 1000 IU καθημερινά, ποσότητα κατά πολύ μεγαλύτερη από την ΣΗΔ¨.

• δεν υπάρχουν ομόφωνες και τεκμηριωμένες
γνώμες, στην Ιατρική Κοινότητα για τις ενδείξεις
των βιταμινών, και όπου υπάρχουν δεν έχει
καθοριστεί η ιδανική δοσολογία

Μεταβολισμός
• Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικό
επίπεδο κατανάλωσης των Βιταμινών
• Το αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο και
η δόση εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες (τόπος παραγωγής, τρόπος
μαγειρέματος, τρόπος συντήρησηςκ.λ.π.)

Κριτήρια λήψης συμπληρωμάτων
• χρησιμοποιούμε μόνο αυτά για τα οποία
υπάρχουν αποδεδειγμένες έγκυρες διπλές
τυφλές μελέτες με μετρήσιμο κλινικό
αποτέλεσμα.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα
διαθέσιμα στοιχεία και να εκτιμήσουμε
την πιθανότητα καλού αποτελέσματος ή
ζημίας σε συνάρτηση με το κόστος

Παράγοντες που επηρεάζουν την βαρύτητα
της ανεπαρκούς πρόσληψης συμπληρωμάτων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α. Θρεπτικοί Παράγοντες:
Υποκείμενη επάρκεια των αποθεμάτων του Θρεπτικού στοιχείου.
Βαρύτητα της Ανεπαρκούς Πρόσληψης και διάρκεια της στέρησης.
Ταυτόχρονες Ανεπάρκειες και άλλων Θρεπτικών Στοιχείων.
Β. Υποκείμενοι νόσοι
Πυρετός, λοίμωξη, τραυματισμός και γενικά αυξημένη καταβολική δραστηριότητα.
Δυσαπορρόφηση, ατελής πέψη.
Νόσοι που συνδέονται με υπερβολική απώλεια Θρεπτικών Στοιχείων (εντεροπάθεια, νεφρωσικό σύνδρομο,
εντερικά συρίγγια)
Νόσοι με αλλαγές του μεταβολισμού των Θρεπτικών Στοιχείων: (Σακχαρώδης Διαβήτης,
Υπερθυρεοειδισμός).
Γ. Φυσιολογικές Καταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις.
Εγκυμοσύνη
Θηλασμός
Εφηβική ηλικία
Γεροντική ηλικία
Πρωταθλητισμός

Αποθηκεύει το σώμα μας τις
βιταμίνες;
• Ο οργανισμός μας έχει την δυνατότητα να
αποθηκεύει τις Λιποδιαλυτές Βιταμίνες
Α,D,E ενώ, δεν ισχύει το ίδιο για τις
Υδατοδιαλυτές
όπου
απορροφά
τις
απαιτούμενες ποσότητες ενόσω είναι
παροδικά αποθηκευμένες στο αίμα, και
αποβάλλει τις υπερβάλλουσες από τα ούρα

τα ασφαλή επίπεδα πρόσληψης των
Συμπληρωμάτων Διατροφής
• οι ημερήσιες προσλήψεις αναφοράς (RDIs)
αναφέρονται στις ημερήσιες τιμές πρόσληψης
• To NOAEL είναι η ποσότητα εκείνη όπου δεν
παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες σε
μακροχρόνια χρήση
• Το LOAEL είναι το χαμηλότερο
παρατηρούμενο επίπεδο ανεπιθύμητων
ενεργειών, δηλ. η ποσότητα πρόσληψης, για
την οποία οι ανεπιθύμητες ενέργειες, έχουν
τεκμηριωμένα αναφερθεί σε ανθρώπους.

Αποτελέσματα μελετών

Το Φυλλικό Οξύ
• Χαμηλά επίπεδα Φυλικού οξέος του ορού σχετίστηκαν με
αυξημένο κίνδυνο Σ.Ν. (4 μελέτες πληθυσμών).
• Αυξημένη πρόσληψη Φυλικού και Β6 σχετίστηκαν με
ελάττωση κινδύνου για Σ.Ν.
• Το Φυλικό οξύ ελαττώνει τα επίπεδα ομοκυστεϊνης στο
πλάσμα κατά 26% και η προσθήκη Β12 κατά 7 % επιπλέον
(μετα-ανάλυση).
• Το φυλικό οξύ σε συνδυασμό με ψευδάργυρο και
αντιοξειδωτικές ουσίες βελτιώνει την λειτουργικότητα και
την ποιότητα του σπέρματος σε ασθενείς με όλιγοάσθενοτερατοσπερμία (Reprod Biomed 2003 Oct-Nov; 7 (4); 38591 )

Το Φυλλικό Οξύ
• Σε μελέτες πληθυσμού άνδρες και γυναίκες που ελάμβαναν
Πολυβιταμινούχα Σκευάσματα με Φυλικό Οξύ για
περισσότερο από 10 χρόνια ελάττωσαν τον κίνδυνο
καρκίνου του παχέως εντέρου.
• Η αυξημένη κατανάλωση τροφών που περιέχουν Φυλικό
Οξύ σχετίστηκε με την ελάττωση του κινδύνου καρκίνου του
μαστού μόνο σε γυναίκες που κατανάλωναν
οινοπνευματώδη τακτικά. (μελέτες πληθυσμού)
• Η συμπληρωματική χορήγηση Φυλικού Οξέως ελάττωσε τον
κίνδυνο πρωτογενών και υποτροπιαζόντων ανωμαλιών του
νευρικού σωλήνα του νεογνού.
• Η ιδανική ημερήσια δόση ορίστηκε στα 400μg

Βιταμίνη Ε
• Αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την
σχέση Βιταμίνης Ε και Σ.Ν.
• Σε τυχαιοποιημένες μελέτες η αυξημένη
πρόσληψη Βιταμίνης Ε σε καπνιστές μείωσε τον
κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.
• Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
και ελάμβαναν 800 IU ημερησίως, διαπιστώθηκε
ελάττωση του κινδύνου καρδιαγγειακών
συμβαμάτων.
• Η Βιταμίνη Ε μπορεί να είναι χρήσιμη στην
πρωτογενή πρόληψη της Σ. Ν. εφόσον
λαμβάνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
σε δόση > 100 IU

Βιταμίνη Ε
• 400mg Vit E σε συνδυασμό με Σελήνιο (225 mg)
ημερησίως σε ανοικτή τυχαιοποιημένη μελέτη
αύξησε την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
σε υπογόνιμους άνδρες
• Moslemi MK et al. Int J Gen Med. 2011
• Breininger E et al. Andrologia. 2011
• Fanaei H et al. Reprod Sci. 2011

Meta-Analysis: High-Dosage Vitamin E Supplementation may
Increase all-cause mortality.” Annals of Internal Medicine 2005
(volume 142, pages 37-46). E.R. Miller et al.

• 135,967 adults who had participated in 19
studies.
• older than 60 years of age. About 60% had heart
disease or a risk factor for heart disease, such as
tobacco use and high blood pressure

Meta-Analysis: High-Dosage Vitamin E Supplementation may
Increase all-cause mortality.” Annals of Internal Medicine 2005
(volume 142, pages 37-46). E.R. Miller et al (2)
• deaths reported in 19 randomized trials that compared vitamin E with either placebo
or no treatment.
• Each trial lasted longer than 1 year. Amounts of vitamin E tested in the trials ranged
from 16.5 IU daily to 2000 IU daily.
• intake of vitamin E in amounts of 400 IU or more daily for longer than 1 year
increased the risk for death.
• The review did not find the exact lowest amount of vitamin E that was associated
with increased risk for death.
• What are the implications of the study?
• Adults should avoid taking vitamin E preparations in amounts of 400 IU or more.

Vitamin B12

Association of biochemical B12 deficiency with metformin therapy and
Vitamin B12 supplements. The National Health and Nutrition Examination
Survey1999-2006 (Reinstatler et al. Diabetes Care, vol 35, 2012)

OBJECTIVE To describe the prevalence of biochemical B12 deficiency in
adults with type 2 diabetes on metformin compared with those not taking
metformin and those without diabetes, and explore whether this
relationship is modified by vitamin B12 supplements.
RESEARCH DESIGN AND METHODS
adults 50 years of age with (n = 1,621) or without type 2 diabetes (n = 6,867)
during 1999–2006.
Those with diabetes were classified according to their current metformin
use.
Biochemical B12 deficiency was defined as serum B12 concentrations <148
pmol/L and borderline deficiency was defined as >148 to <221 pmol/L.

Association of biochemical B12 deficiency with metformin therapy and Vitamin B12
supplements. The National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2006
(Reinstatler et al. Diabetes Care, vol 35, 2012) (2)

• RESULTS
• Biochemical B12 deficiency was present in 5.8% of those
with diabetes using metformin compared with 2.4% of
those not using metformin (P = 0.0026) and 3.3% of
those without diabetes (P = 0.0002).
• Among those with diabetes, metformin use was
associated with biochemical B12 deficiency (adjusted
odds ratio 2.92; 95% CI 1.26–6.78).
• Consumption of any supplement containing B12 was not
associated with a reduction in the prevalence of
biochemical B12 deficiency among those with diabetes,
whereas consumption of any supplement containing B12
was associated with a two-thirds reduction among those
without diabetes.

Association of biochemical B12 deficiency with metformin therapy and
Vitamin B12 supplements. The National Health and Nutrition Examination
Survey 1999-2006
(Reinstatler et al. Diabetes Care, vol 35, 2012) (3)

• CONCLUSIONS
• Metformin therapy is associated with a higher
prevalence of biochemical B12 deficiency. The
amount of B12 recommended by the Institute of
Medicine (IOM) (2.4 mg/day) and the amount
available in general multivitamins (6 mg) may
not be enough to correct this deficiency among
those with diabetes.

Cigarette smoking, alcohol use and adverse pregnancy outcomes:
implications for micronutrient supplementation
(Cogswell ME et al. J Nutr 2003)

‘’…pregnant smokers have lower circulating concentrations of vitamin C, βcarotene, vitamin B12, vitamin B6, and folate compared with pregnant
nonsmokers, possibly due to lower dietary intake, increased utilization, or
decreased absorption of these micronutrients…’’

Βιταμίνη D
• Σε τυχαιοποιημένες μελέτες η
συμπληρωματική χορήγηση Βιταμίνης D
• 1) Μειώνει την απώλεια οστικής μάζας σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
• 2) Σε δόση 800 IU ημερησίως μειώνει τα
ποσοστά καταγμάτων σε ηλικιωμένα
άτομα.

Vitamin D Levels and Mortality in Type 2 Diabetes
Joergensen C et al. Diabetes Care 2010
OBJECTIVE— To evaluate vitamin D as a predictor of all-cause and cardiovascular
mortality and risk of progression to micro- or macroalbuminuria in type 2 diabetic
patients.
RESEARCH DESIGN AND METHODS—
*289 type 2 diabetic patients with normoalbuminuria (n 172), microalbuminuria (n
73), and macroalbuminuria (n 44)
*followed for a median (range) of 15.0 (0.2–23) years.
*Mean SD age was 54 + 9 years.
*Plasma 25-hydroxyvitamin D3 levels were determined by high-performance liquid
chromatography/tandem mass spectrometry on baseline samples. Severe vitamin D
deficiency was defined as the lower 10th percentile (13.9 nmol/l).

Vitamin D Levels and Mortality in Type 2 Diabetes
Joergensen et al. Diabetes Care 2010 (2)
RESULTS—

Median (range) vitamin D level was 35.7 (5–136.7) nmol/l.
Vitamin D levels were not associated with age, sex, estimated glomerular filtration rate, urinary
albumin excretion rate (UAER), or A1C at baseline,
During follow-up, 196 (68%) patients died. All-cause mortality was increased in patients with
severe vitamin D deficiency (hazard ratio 1.96 [95% CI 1.29 –2.98]). The association
persisted after adjustment for UAER, A1C, diabetes duration, and conventional
cardiovascular risk factors (2.03 [1.31–3.13]).
Severe vitamin D deficiency was associated with increased cardiovascular mortality (1.95 [1.11–
3.44]), and the association persisted after adjustment (1.90 [1.15–3.10]).
Severe vitamin D deficiency at baseline did not predict progression to micro- or
macroalbuminuria.

Vitamin D Levels and Mortality in Type 2 Diabetes
Joergensen et al. Diabetes Care 2010 (3)
• CONCLUSIONS— In type 2 diabetic patients,
severe vitamin D deficiency predicts increased risk of
all-cause and cardiovascular mortality, independent
of UAER and conventional cardiovascular risk
factors. Whether vitamin D substitution improves
prognosis remains to be investigated.

Calcium Plus Vitamin D Supplementation and the Risk of
Incident Diabetes in the Women’s Health Initiative
IAN H. DE BOER et al. Diabetes Care 31:701–707, 2008
Randomly assigned postmenopausal women
to receive 1,000 mg elemental calcium plus
400 IU of vitamin D3 daily, or placebo, in a
double-blind
fashion.
Among
33,951
participants without self-reported diabetes at
baseline.
We examined the effect of calcium plus
vitamin D supplementation on the incidence
of drug-treated diabetes in postmenopausal
women

Calcium Plus Vitamin D Supplementation and the Risk of
Incident Diabetes in the Women’s Health Initiative
IAN H. DE BOER et al. Diabetes Care 2008 (2)

• Over a median follow-up time of 7 years, 2,291
women were newly diagnosed with diabetes. The
hazard ratio for incident diabetes associated with
calcium/vitamin D treatment was 1.01 (95% CI 0.94
–1.10) based on intention to treat.
• Calcium plus vitamin D3 supplementation did not
reduce the risk of developing diabetes over 7 years of
follow-up in this randomized placebo-controlled
trial. Higher doses of vitamin D may be required to
affect diabetes risk.

Vitamin D effects on bone and muscle.
Int J Vitam Nutr Res 2011 Bischoff-Ferrari H et al..
Increasing data suggest that higher 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D]
serum concentrations are advantageous for health. At present, strong
evidence for causality is available for fracture and fall prevention,
while promising epidemiologic and mechanistic studies suggest a key
role of vitamin D in the preservation of cardiovascular health, and the
prevention of cancer and other common chronic disease. For lower
extremity function, fall prevention, hip bone density, and for fracture
prevention optimal benefits are observed with 25(OH)D levels of at least
75 nmol/L to 100 nmol/L . This threshold may be reached in 50 % of
adults with 800 to 1000 IU vitamin D per day.

Multivitamins and Bariatric surgery

After bariatric surgery, what vitamins should be measured and
what
supplements
should
be
given?
(Pournaras D, C Le Roux. Clin. Endocrinol. 2008)
Although calorie malabsorption does not occur in most bariatric procedures,
micronutrient deficiencies are possible. Multivitamin supplementation is
essential following bariatric surgery. The recommendation would be to screen
for multivitamin deficiencies prior to surgery and to monitor vitamin levels
postoperatively at regular intervals.
Practices can vary, but our practice is to monitor calcium, vitamin B12,
ferritin, folate and iron indices with blood tests at 3, 6, 12, 24 months
postoperatively and yearly thereafter for all patients who undergo bypass
typed bariatric operations

Table 1. Summary of the different bariatric procedures including the nutritional
challenges imposed by each type of procedure and the current policy for vitamin
supplementation and monitoring (LAGB, laparoscopic adjustable gastric banding; SG,
sleeve gastrectomy; RYGB, Roux-en-Y gastric bypass; BPD, biliopancreatric diversion)
(Pournaras D, C Le Roux. Clin. Endocrinol. 2008)
Protein
calorie
malabsorption

Vitamin
deficiency

Vitamin Vitam
supplem in
ents
monit
oring

LAGB

no

infrequent

Yes

no

SG

no

infrequent

yes

yes

RYGB

rare

frequent

yes

yes

BPD

yes

Very
frequent

yes

yes

Banding sleeve
% RDA

BPD % RDA

Vitamin A

100

1000

Vitamin B1

150

500

Vitamin B2

150

500

Vitamin B3

100

200

Vitamin B6

150

500

Vitamin B9

150

200

Vitamin B12

300

1000

Vitamin C

200

400

Vitamin D

100

750

Vitamin E

100

1000

Vitamin K

25

100

calcium

100

200

iron

50

1000

zinc

33

300

copper

50

200

selenium

33

66

Multivitamins to prevent Cancer
and Cardiovascular Disease

Routine Vitamin Supplementation To Prevent Cancer and
Cardiovascular Disease: Recommendations and Rationale.
Clinical Guidelines by US Preventive Services Task Force
Ann Intern Med. 2003;139:51-55

The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)
concludes that the evidence is insufficient to
recommend for or against the use of supplements
of vitamins A, C, or E; multivitamins with folic
acid; or antioxidant combinations for the
prevention of cancer or cardiovascular disease.
This is a grade I recommendation

Routine Vitamin Supplementation To Prevent Cancer
and Cardiovascular Disease: Recommendations and
Rationale. Clinical Guidelines by US Preventive Services
Task Force Ann Intern Med. 2003;139:51-55 (2)

• The USPSTF recommends against the use of –carotene supplements, either alone or
in combination, for the prevention of cancer or cardiovascular disease. This is a
grade D recommendation. The USPSTF found good evidence that –beta
carotene supplementation provides no benefit in the prevention of cancer or
cardiovascular disease in middle-aged and older adults. In two trials restricted to
heavy smokers, -carotene supplementation was associated with higher incidence of
lung cancer and higher all-cause mortality. The USPSTF concludes that –carotene
supplements are unlikely to provide important benefits and might cause harm in
some groups

Multivitamins and pregnancy

Folic Acid for the Prevention of Neural Tube Defects:
U.S. Preventive Services Task Force Recommendation
Statement Ann Intern Med. 2009;150:626-631
U.S. Preventive Services Task Force* recommends that
all women planning or capable of pregnancy take a daily
supplement containing 0.4 to 0.8 mg (400 to 800 g) of folic
acid. (Grade A) for the prevention of neural tube defects.

Vitamins C and E to Prevent Complications
of Pregnancy-Associated Hypertension
N Engl J Med , 2010
Vitamin C and E supplementation initiated in the 9th to 16th week of
pregnancy in an unselected cohort of low-risk, nulliparous women did not
reduce the rate of adverse maternal or perinatal outcomes related to
pregnancy-associated hypertension

Τι είδους συμπληρώματα τελικά
πρέπει να παίρνουμε;
• Το ιδανικό χάπι, συγκρίνοντας πάντα τα υπέρ
και τα κατά, καταλήγουμε ότι θα πρέπει να
περιλαμβάνει Βιταμίνες ή Ιχνοστοιχεία που δεν
υπερβαίνουν τις RDIs κάθε στοιχείου

Σε ποιες ομάδες πρέπει να τα
σκεφτούμε

• Στους χρόνιους πάσχοντες.
• Στους ηλικιωμένους λόγω μειωμένης απορρόφησης
κυρίως Βιταμίνης D και B12
• Στους χορτοφάγους κυρίως Fe και B12.
• Στους κατοίκους βιομηχανικών περιοχών με
ατμοσφαιρική επιβάρυνση και καθημερινό stress
κυρίως Βιταμίνη C.
• Σε υπογόνιμους άνδρες σαν συμπληρωματική αγωγή
(φυλικό, Ε, Zn)
• Στους καθημερινούς καταναλωτές αλκοόλ
• Σε αυτούς που κάνουν εξαντλητικές δίαιτες μικρότερες
των 800 Kcal /day.
• Στις εγκύους κυρίως Φυλικό οξύ
• Σε αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό

Τι είδους συμπληρώματα τελικά
πρέπει να παίρνουμε (3)
• Οι πολύ υψηλές δόσεις (>50/πλάσιο) της RDIS
μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και γενετικές
βλάβες

Ιδανικό Συμπλήρωμα διατροφής

Έγκριση
από τον
ΕΟΦ

Συμπερασματικά
• κατάλληλη αγωγή υγείας όσον αφορά την σωστή και
ισορροπημένη διατροφή.
• σωστή ενημέρωση από αρμόδιους επιστημονικούς
φορείς για τα συμπληρώματα διατροφής για το τι
είναι, τι περιέχουν και τι κάνουν.
• Τα συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν το ημερήσιο
διαιτολόγιο.
• Υπάρχουν μόνο λίγες νοσολογικές οντότητες που
σχετίζονται θετικά με συγκεκριμένες Βιταμίνες ή
Ιχνοστοιχεία.
• Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες και πιο
εμπεριστατωμένες μελέτες τόσο για την χρησιμότητα
όσο και την δοσολογία των Συμπληρωμάτων
Διατροφής.

