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Σκοπός

Η μέτρηση της βιταμίνης D στον ορό νοσηλευόμενων

ασθενών με ψυχική νόσο (διάγνωση σχιζοφρένειας

F20) σε σύγκριση με τα επίπεδα υγιών ανθρώπων.

Πίνακας 1: Δείγμα μελέτης.

Γράφημα 1. Υποομάδες σε σχέση με το πληθυσμό  άξονας (y) Vit D, 

άξονας (x)  ηλικιακή κατανομή.
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Οι μέσες τιμές της βιταμίνης D (ng/ml) ήταν

15,8±10,7 και 15,3±12,5 στους άνδρες και στις

γυναίκες ασθενείς, αντίστοιχα. Για την ομάδα

ελέγχου οι μέσες τιμές ήταν 22,4±7,9 στους

άνδρες και 26,4±13,9 στις γυναίκες. Οι τιμές της

βιταμίνης D στους ψυχιατρικούς ασθενείς και των

δύο ομάδων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου

διέφεραν στατιστικώς σημαντικά (άνδρες p=0,021

και γυναίκες p=0,006). (Γράφημα 1).

Τα ευρήματα της μελέτης συμφωνούν με αυτά

παρόμοιων μελετών επιβεβαιώνοντας χαμηλές

συγκεντρώσεις βιταμίνης D στον ορό ασθενών

με ψυχική νόσο (σχιζοφρένεια). Η παράμετρος

αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν καθώς η

μέτρησή της δεν συμπεριλαμβάνεται μέχρι

σήμερα στον συνήθη εργαστηριακό έλεγχο.

Ακόμη μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να

συσχετίσουν την έλλειψη της βιταμίνης D με

ειδικότερα δημογραφικά και κλινικά

χαρακτηριστικά.

Εισαγωγή

Η μείωση της βιταμίνης D (VDD) έχει συχνά

συσχετισθεί με παθολογικές γνωστικές διεργασίες και

εν γένει με ποικίλα ψυχικά νοσήματα1,2. Συχνότερες

αναφορές μειωμένων συγκεντρώσεων βιταμίνης D

αφορούν ασθενείς με σχιζοφρένεια χωρίς ωστόσο να

έχει αποσαφηνιστεί αν κάτι τέτοιο αφορά per se την

ίδια την παθολογία της νόσου η αν εμπλέκονται

διατροφικοί παράγοντες3.

Υλικό

Τα επίπεδα ορού της βιταμίνης D μετρήθηκαν στον ορό

45 ψυχιατρικών ασθενών του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊτείου»

(22 άνδρες και 23 γυναίκες) μέσης ηλικίας 59 ±14

ετών. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 49 υγιείς (24

άνδρες και 25 γυναίκες) μέσης ηλικίας 57 ±14 έτη.

(Πίνακας 1)

Μέθοδος

Η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D στον ορό

έγινε στον ανοσοβιοχημικό αναλυτή Architect

ci4100, της εταιρείας Abbott Laboratories Ltd, με τη

μέθοδο της μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης

χημειοφωταύγειας (CMIA) και σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή. Η στατιστική ανάλυση

των δεδομένων έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα

SPSS V.25.


