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 ΤΤ ΝΝ ΣΣ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ ΔΔ    

PABA Para – Amino – Venzoic acid (Πανα-αιζκμ-αεκγμσηυ μλφ) 

TPP  Thiamine pyrophosphate (Πονμθςζθμνζηή εεζαιίκδ) 

LTPP Lipo Thiamine pyrophosphate (Πονμθςζθμνζηή θζπμεεζαιίκδ) 

DPN Γζθςζθμνμ-πονζδζκμ-κμοηθεμηίδζμ (ζοκέκγοιμ I) 

TPN 

Total parenteral nutrition (Σνζθςζθμνμ-πονζδζκμ-κμοηθεμηίδζμ) 

(ζοκέκγοιμ II) 

FMN Flavin mononucleotide (Φθααζκμιμκμκμοηθεμηίδζμ) 

FAD Φθααζκμ-αδεκζκμ-δζκμοηθεμηίδζμ 

AMP Adenosine monophosphate (Αδεκοθζηυ μλφ) 

NADP 

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (Νζημηζκαιζδμ-

αδεκζημ-θςζθμνζηυ δζκμοηθεμηίδζμ) 

NAD 

Nicotinamide adenine dinucleotide (Νζημηζκαιζδμ-αδεκζημ-δζ-

κμοηθεμηίδζμ) 

APA Πανάβμκηαξ εκακηίμκ ηδξ ηαημήεμοξ ακαζιίαξ 

APF Animal Protein Factor (Εςζηυξ πνςηεΐκζηυξ πανάβμκηαξ) 

DNA Deoxyribonucleic acid (Γεμλονζαμκμοηθεσηυ μλφ) 

RNA Ribonucleic acid (Ρζαμκμοηθεσηυ μλφ) 

IU International Units (Γζεεκείξ Μμκάδεξ) 

mκ Υζθζμζηυ ημο ιζηνμφ 

γ Μζηνμβναιιάνζμ 
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ΔΔ ΤΤ ΥΥ ΑΑ ΡΡ ΗΗ  ΣΣ ΗΗ ΔΔ    

 Δπζεοιχ κα εηθνάζς, πένα απυ ηάεε ηοπζηυηδηα, ηζξ εενιυηενεξ εοπανζζηίεξ 

ιμο ζημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ηδξ Πηοπζαηήξ Γζαηνζαήξ ιμο η. Γδιμζεέκδ Νήηα 

βζα ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ, ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημο, ηδκ επζζηδιμκζηή 

ηαεμδήβδζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ ηαζ ηδξ 

ζοββναθήξ ηδξ ενβαζίαξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ πμθφηζιδ ζηήνζλή ημο ζε υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηςκ ζπμοδχκ ιμο ζημ Πνμπηοπζαηυ Πνυβναιια πμοδχκ. 

 Δπζπθέμκ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζά ημοξ ζηδ 

ζοββναθή αοηήξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, ηδκ θζθυθμβμ ηαζ αβαπδιέκδ εεία ιμο η. 

Λαγανίδμο Μανία ηαζ ηδκ επίζδξ θζθυθμβμ λαδενθμφθα ιμο Υαηγδγήζδ Δθέκδ. 

 Σέθμξ εηθνάγς απυ ηανδίαξ ηα ζέαδ ιμο ηαζ εοπανζζηχ ηδκ μζημβέκεζά ιμο βζα 

ηδκ αδζάημπδ ζηήνζλή ημοξ, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ αιένζζηδ αβάπδ πμο δείπκμοκ. 
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ    

 Γζα ηδκ μνεή θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο ζχιαημξ ηςκ γχςκ απαζημφκηαζ 40 

ιε 50 δζαζηδηζηά πνμσυκηα πνχηδξ ακάβηδξ απυ ηα μπμία ηα 16 είκαζ 

αζηαιίκεξ.(Ensminger et al., 1990) 

 Oζ ακεπάνηεζεξ αζηαιζκχκ οπήνλακ μζ ιεβαθφηενεξ αζηίεξ αζεεκεζχκ, 

κμζδνυηδηαξ ηαζ εακάημο δζα ιέζμο ηδξ ζζημνίαξ. Ζ πεθθάβνα, ημ ζημναμφημ ηαζ μζ 

απμδεηαηζζιέκμζ απυ ηδ κυζμ beri-beri ζηναημί, ηα πθδνχιαηα ηςκ πθμίςκ ηαζ 

μθυηθδνα έεκδ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ημ νμοκ ηδξ ζζημνίαξ. 

 Ζ ζδιακηζηυηδηα ηςκ δζαζηδηζηχκ παναβυκηςκ ζηδ βέκεζδ ηςκ αζεεκεζχκ 

ακαβκςνίζηδηε ημκ 18
μ
 αζχκα. Αθθά δ ζδιακηζηυηδηα αοηχκ ηςκ παναηδνήζεςκ δεκ 

ήηακ πθήνςξ ηαηακμδηή ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, υηακ μζ επζζηήιμκεξ 

εεχνδζακ επζεοιδηυ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ιζα αζμθμβζηή πνμζέββζζδ ζε ανηεημφξ 

ηφπμοξ ηςκ ενεοκχκ ημοξ ιε ηδ πνήζδ πεζναιαηυγςςκ ζημ ενβαζηήνζμ, ηαηά ηφνζμ 

θυβμ επίιοεξ ηαζ ιφεξ, ζκδζηά πμζνίδζα ηαζ μνκίεζα, ηα μπμία δζαηνέθμκηακ ιε 

ζζηδνέζζα πμο πενζείπακ ηαεανή πνςηεΐκδ, υπςξ ηαγεΐκδ ή αθαμοιίκδ, ηαεανυ θίπμξ, 

υπςξ θανδί, ηαζ ηαεανμφξ οδαηάκεναηεξ υπςξ δ δεληνίκδ ηαζ ακυνβακεξ μοζίεξ. 

Αοηά ηα ζζηδνέζζα απανηίγμκηακ απυ ζπεηζηχξ ηαεανέξ ενεπηζηέξ μοζίεξ (πνςηεΐκεξ, 

θίπδ, οδαηάκεναηεξ ηαζ ακυνβακεξ μοζίεξ) μζ άβκςζημζ πανάβμκηεξ ηςκ μπμίςκ είπακ 

ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ αθαζνεεεί. 

 Με αοηά ηα πδιζηυξ ηαεανά ζζηδνέζζα, υθμζ μζ ενεοκδηέξ ιμζνάζηδηακ ιζα 

ημζκή ειπεζνία : ηα πεζναιαηυγςα υπζ ιυκμ δεκ ηαηάθενακ κα εοδιενήζμοκ, αθθά 

δεκ ιπυνεζακ μφηε κα επζγήζμοκ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ ένεοκεξ ζοκεπίγμκηακ βζα 

ιαηνφ πνμκζηυ δζάζηδια. Ανπζηά μζ ενεοκδηέξ ελήβδζακ αοηέξ ηζξ απμηοπίεξ ηςκ 

γχςκ κα επζγήζμοκ ιε αάζδ ηδκ ιδ εοθδπηυηδηα ηαζ ηδ ιμκμημκία ηςκ ζζηδνεζίςκ. 

Σεθζηά, ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ αοηά ηα πδιζηυξ ηαεανά ζζηδνέζζα ήηακ εθθζπή ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ, πμθφ ιζηνχκ ζοβηεκηνχζεςκ, ηα 

ζδζαίηενα βκςνίζιαηα ηςκ μπμίςκ ήηακ άβκςζηα ζηδκ επζζηήιδ. Αοημί μζ πανάβμκηεξ 

ήηακ μοζζαζηζημί βζα ηδκ απμδμηζηή πνήζδ ηςκ ηφνζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ ηνμθχκ ηαζ 

βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ αθθά ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ. 
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 Ζ ακαηάθορδ, δ ζφκεεζδ ηαζ δ ειπμνζηή παναβςβή ηςκ αζηαιζκχκ ήνεε ζηδ 

ζοκέπεζα. Με αοηέξ ηζξ ελεθίλεζξ, δ επμπή ηςκ αζηαιζκχκ απμηέθεζε ιζα απανπή ζηδκ 

επζζηήιδ ηαζ ιζα κέα πνμζέββζζδ ηδξ δζαηνμθήξ είπε βεκκδεεί. 
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ΔΔ ΗΗ  ΑΑ ΓΓ ΧΧ ΓΓ ΖΖ   

  Μζα μνβακζηή έκςζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ αζηαιίκδ, εθυζμκ είκαζ 

απαναίηδηδ δ πανμοζία ηδξ ζηδ ηνμθή εκυξ ή πενζζζμηένςκ γχςκ, μζ ζζημί ηςκ 

μπμίςκ δεκ ιπμνμφκ ιε ιεηααμθζηέξ δζενβαζίεξ κα ηδκ ζοκεέζμοκ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ 

ηςκ αζηαιζκχκ ζημκ μνβακζζιυ είκαζ πμθφ ιζηνέξ ηαζ εεςνμφκηαζ αζήιακηεξ ςξ 

άιεζδ πδβή πανμπήξ εκένβεζαξ ή μζημδμιζηχκ θίεςκ. Οζ αζηαιίκεξ υιςξ είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ επζηέθεζδ ηςκ γςηζηχκ θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ. Με ημκ 

μνζζιυ αοηυ βίκεηαζ δζάηνζζδ απυ ηδ ιζα πθεονά απυ ηζξ μνιυκεξ μζ μπμίεξ 

ζοκεέημκηαζ απυ ημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά απυ άθθεξ 

μνβακζηέξ μοζίεξ, υπςξ ηα θεοηχιαηα, ηα θίπδ ηαζ μζ οδαηάκεναηεξ, μζ μπμίεξ 

απαζημφκηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηαζ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πδβέξ πμο 

πανέπμοκ εκένβεζα ηαζ ςξ μζημδμιζημί θίεμζ βζα ημκ μνβακζζιυ. 

  Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηυζμ ιζηνέξ πμζυηδηεξ είκαζ ζηακέξ κα θένμοκ ζε πέναξ 

ηδκ απμζημθή ημοξ είκαζ υηζ μ νυθμξ ηςκ πενζζζμηένςκ αζηαιζκχκ ζηζξ γςζηέξ 

θεζημονβίεξ είκαζ ζηδκ μοζία ηαηαθοηζηυξ. Γζάθμνεξ αζηαιίκεξ ηαζ ηονίςξ μζ 

αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, υπςξ δ εεζαιίκδ, δ νζαμθθακίκδ, ημ κζημηζκζηυ μλφ, 

ημ πακημεεκζηυ μλφ, δ πονζδμλίκδ η.ά., απμδείπεδηε υηζ απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ 

εκγφιςκ, ή δνμοκ ζε ζοκενβαζία ιε δζάθμνα έκγοια. 

  Ονζζιέκεξ απυ ηζξ αζηαιίκεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ιενζηά ιυκμ είδδ γχςκ, εκχ 

άθθεξ, είκαζ αέααζα απαναίηδηεξ βζα υθα ηα είδδ ηςκ γχςκ, δεκ είκαζ υιςξ ακαβηαία 

δ φπανλή ημοξ ζηδκ ηνμθή. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ, είηε ζοκεέημκηαζ απυ ημοξ ζζημφξ 

μνζζιέκςκ εζδχκ γχςκ, υπςξ π.π. δ αζηαιίκδ C, είηε ζοκεέημκηαζ απυ ημοξ 

μνβακζζιμφξ πμο ζοιαζχκμοκ ζημ πεπηζηυ ζφζηδια μνζζιέκςκ εζδχκ γχςκ, υπςξ 

θ.π. μζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β ζημ πεπηζηυ ζφζηδια ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ. 

  Τπάνπμοκ πενίπμο 16 αζηαιίκεξ, δ φπανλή ηςκ μπμίςκ έπεζ βεκζηά 

ακαβκςνζζηεί. Έπμοκ πνμηαεεί υιςξ ηαζ ιενζηέξ άθθεξ, ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα 

δζαθυνςκ πεζναιάηςκ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ αηυιδ ακαβκςνζζηεί, ακ ηαζ είκαζ πμθφ 

πζεακυκ δ ιεθθμκηζηή ένεοκα κα αολήζεζ ημκ οπάνπμκηα ηαηάθμβμ ηςκ αζηαιζκχκ. 
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  Ζ ηαλζκυιδζδ πμο έβζκε ηαηά ηζξ πνχηεξ ιεθέηεξ ηςκ αζηαιζκχκ ζε δομ ιεβάθεξ 

μιάδεξ, ηζξ θζπμδζαθοηέξ ηαζ ηζξ οδαημδζαθοηέξ, ιε ηνζηήνζμ ηδ δζαθοηυηδηά ημοξ ζε 

θζπανέξ μοζίεξ ηαζ ηα δζαθοηζηά οβνά ηςκ θζπχκ ή ζημ κενυ, ελαημθμοεεί κα 

πνδζζιμπμζείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα. 

Ληπνδηαιπηέο βηηακίλεο Τδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο 

Βζηαιίκδ Α Θεζαιίκδ (Β1) 

Βζηαιίκδ D Ρζαμθθααίκδ (Β2) 

Βζηαιίκδ Δ Πακημεεκζηυ μλφ (Β3) 

Βζηαιίκδ Κ Πονζδμλίκδ (Β6) 

 Κμααθαιίκδ (Β12) 

 Βζμηίκδ (Βζη. H) 

 Αζημναζηυ μλφ (Βζη. C) 

 Φοθθζηυ μλφ 

 Πανα – αιζκμ – αεκγμσηυ μλφ (PABA) 

 Ηκμζζηυθδ 

 Υμθίκδ 

 Νζαζίκδ (Βζη. PP) 

 

 Έηζζ ζηζξ θζπμδζαθοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αζηαιίκεξ A, D, E ηαζ K, μζ μπμίεξ 

ανίζημκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θίπμξ ηςκ ηνμθχκ ηαζ ιπμνμφκ κα εηποθζζημφκ απυ 

αοηέξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ μοζζχκ μζ μπμίεξ δζαθφμοκ ηα θίπδ. ηζξ οδαημδζαθοηέξ 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β ηαζ δ αζηαιίκδ C αζημναζηυ μλφ 

πμο ιπμνμφκ κα εηποθζζημφκ απυ ηζξ ηνμθέξ ιε ηδ αμήεεζα ημο κενμφ. 
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ΜΜ ΔΔ ΡΡ ΟΟ    ΠΠ ΡΡ ΧΧ ΣΣ ΟΟ   

ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΛΛ ΤΤ ΣΣ ΔΔ    ΒΒ ΗΗ ΣΣ ΑΑ ΜΜ ΗΗ ΝΝ ΔΔ    
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  AA  ((VVIITTAAMMIINN  AA))    

((AA λλ ηη ηη μμ εε ξξ νν θθ ζζ αα ιι κκ ηη θθ ήή ,,   αα ππ μμ εε ηη ηη θθ ήή ,,   ξξ εε ηη ηη λλ όό ιι εε ,,   αα μμ εε ξξ αα θθ ζζ όό ιι εε   ,, αα λλ ηη ηη ιι νν ηη κκ νν γγ όό λλ νν οο ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Πνχημζ μζ Κζκέγμζ πνζκ απυ 30 πενίπμο αζχκεξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδ αμηακζηή 

ζαηνζηή ημοξ, πνδζζιμπμίδζακ έκα παναζηεφαζια ημ μπμίμ ζήιενα εεςνείηαζ υηζ 

ήηακ πθμφζζμ ζε αζηαιίκδ Α. Δπίζδξ, μζ ανπαίμζ Κζκέγμζ βκχνζγακ ημ ιμονμοκέθαζμ, 

ημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφζακ ζηδκ πνυθδρδ ή ηδ εεναπεία ηδξ ναπίηζδαξ πμθφ πνζκ 

βίκεζ βκςζηυ μηζδήπμηε βζα ηα αίηζα αοηήξ ηδξ αζεέκεζαξ. 

 Ο Ηππμηνάηδξ πνζκ απυ 25 πενίπμο αζχκεξ οπμζηήνζγε υηζ ημ ζοηχηζ εεναπεφεζ 

ηδ κοηηαθςπία. 

  ηδ δζαηνμθή ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ αθθά ηαζ ζηδ δζαηνμθή ηςκ ακενχπςκ, δ 

αζηαιίκδ Α ηαηαηάζζεηαζ πνχηδ ιεηαλφ ηςκ αζηαιζκχκ ςξ πνμξ ηδ ζπμοδαζυηδηά 

ηδξ. Ζ πανμοζία ηδξ είκαζ ακαβηαία ζηδ δζαηνμθή υθςκ ηςκ γχςκ εκχ πμθθέξ θμνέξ 

ηαηά ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή παναηδνείηαζ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α ζηα 

ζζηδνέζζα ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ. 

  Ζ αζηαιίκδ Α είκαζ απαναίηδηδ αηυιδ ηαζ βζα ηδκ απθή ζοκηήνδζδ ηςκ 

ακαπηοβιέκςκ γχςκ. Βέααζα, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ απθή ζοκηήνδζδ, απαζημφκηαζ 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ, ηδκ ακαπαναβςβή ηαζ ηδκ παναβςβή 

βάθαηημξ. 

Γ Ο Μ Ζ  

  Ζ αζηαιίκδ Α, βκςζηή πδιζηχξ ςξ νεηζκυθδ, είκαζ ιία αηυνεζηδ ιμκμζεεκήξ 

αθημυθδ, πμο απμηεθείηαζ απυ έκα α-ζμκμ-κζηυ δαηηφθζμ ηαζ ιζα αηυνεζηδ πθεονζηή 

αθοζίδα ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης ζοκηαηηζηυ ηφπμ : 

  



Οη βηηακίλεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δωηθό νξγαληζκό 2010 

 

εθίδα | 13  

 

Βηηακίλε Α (C20H29OH) 

  Ζ αζηαιίκδ Α είκαζ ςπνμηίηνζκδ ηνοζηαθθζηή ζηυκδ, πμο δεκ δζαθφεηαζ ζημ 

κενυ αθθά είκαζ δζαθοηή ζημ θίπμξ ηαζ ημοξ δζάθμνμοξ δζαθφηεξ ημο θίπμοξ. 

Καηαζηνέθεηαζ εφημθα ιε μλείδςζδ ηαηά ηδκ έηεεζή ηδξ ζημκ αένα ηαζ ημ θςξ. Ζ 

εοπάεεζα αοηή επζηαπφκεηαζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. ε ράνζα ηςκ βθοηχκ κενχκ 

(πμηάιζα, θίικεξ) ανέεδηε ιζα ζοββεκήξ έκςζδ ειπεζνζημφ ηφπμο C20H27OH, δ μπμία 

έπεζ αζμθμβζηή εκένβεζα πμθφ πζμ ιζηνή απυ αοηήκ ηδξ αζηαιίκδξ Α ηαζ μκμιάγεηαζ 

δετδνμνδηζκυθδ ή αζηαιίκδ Α2. Ζ αζηαιίκδ Α απακηά ιυκμ ζημ γςζηυ ααζίθεζμ είηε 

εθεφεενδ είηε ιε ιμνθή εζηένα. 

  Ζ αζηαιίκδ Α παναζηεοάγεηαζ ζοκεεηζηά ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα ηδκ 

πνμιδεεοημφιε ζε ηαεανή ηαηάζηαζδ. 

  Ζ αζηαιίκδ Α δεκ απακηά ζηζξ θοηζηέξ ηνμθέξ ςξ ηέημζα, αθθά ιε ηδκ πνυδνμιδ 

ιμνθή ηςκ ηανμηζκχκ, μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηέξ ςξ πξνβηηακίλεο Α, αθμφ ιπμνμφκ κα 

ιεηαηναπμφκ ιέζα ζημ ζχια ζε αζηαιίκδ Α. Οζ ακάβηεξ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ζε 

αζηαιίκδ Α ζηακμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ηανμηζκχκ, ηαευζμκ 

ημ ζζηδνέζζυ ημοξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ. 

  Οζ πνμαζηαιίκεξ Α πενζθαιαάκμοκ ηδκ α-, α-, β- ηανoηίκδ ηαζ ηδκ 

ηνοπημλακείκδ, δ μπμία είκαζ δ οδνμλο-α-ηανμηίκδ. Απυ αοηέξ δ α- ηανμηίκδ είκαζ δ 

πζμ δζαδεδμιέκδ ηαζ εεςνείηαζ ηαζ δ πζμ ζδιακηζηή, επεζδή έπεζ ζδιακηζηά 

ιεβαθφηενδ εκένβεζα απυ ηδ αζηαιίκδ Α ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ ηανμηίκεξ.  
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β-Καξνηίλε 

  Ζ ηαεανή α ηανoηίκδ είκαζ ηυηηζκμο πνχιαημξ, ηα δζαθφιαηά ηδξ υιςξ είκαζ 

ηζηνζκμπμνημηαθυπνςια. Όθεξ μζ πνμαζηαιίκεξ Α είκαζ αδζάθοηεξ ζημ κενυ, αθθά 

δζαθφμκηαζ ζηα θίπδ ηαζ ημοξ δζαθφηεξ ηςκ θζπχκ. Οζ ηανμηίκεξ ηαηαζηνέθμκηαζ 

εφημθα ιε μλείδςζδ ηαηά ηδκ έηεεζή ημοξ ζημκ αένα ηαζ ημ θςξ ημο ήθζμο, ζδζαίηενα 

ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. ηα θοηά, ηα ηανμηζκμεζδή ζοκήεςξ ζοκμδεφμκηαζ απυ 

πθςνμθφθθδ, ακ ηαζ ιενζηά θοηζηά πνμσυκηα, υπςξ ηα ηανυηα, δ κημιάηα ηαζ 

μνζζιέκμζ ιφηδηεξ πενζέπμοκ ηανμηζκμεζδή ηαζ υπζ πθςνμθφθθδ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

  Ζ ιεηαηνμπή ηδξ ηανμηίκδξ ζε αζηαιίκδ Α ζοκηεθείηαζ ζημ ημίπςια ημο θεπημφ 

εκηένμο υπςξ ηαζ ζημ ήπαν. Θεςνδηζηά έκα ιυνζμ α- ηανμηίκδξ πνέπεζ κα δίκεζ ηαηά 

ηδκ οδνυθοζδ δφμ ιυνζα αζηαιίκδξ Α. Ωζηυζμ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

ιεηαηνμπήξ δεκ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ ηαζ επζπθέςκ μζ ηανμηίκεξ δεκ απμννμθμφκηαζ απυ 

ημκ εκηενζηυ ζςθήκα ηυζμ απμηεθεζιαηζηά υζμ δ αζηαιίκδ Α. 

Λ ΔΗ ΣΟ Τ Ρ Γ Η Δ  

  Ζ αζηαιίκδ Α ανπζηά ακαβκςνίζηδηε ηαζ ιεθεηήεδηε ςξ πανάβμκηαξ πμο: 

  πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ, 

  παίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ζε ηαηάζηαζδ οβείαξ ημο επζεδθίμο ηςκ 

αθεκκμβυκςκ ιειανακχκ ημο ζχιαημξ ηαζ έηζζ απμθεφβεηαζ δ 

ηεναηζκμπμίδζή ημοξ ηαζ  

  δζαδναιαηίγεζ γςηζηυ νυθμ ζηδ θεζημονβία ηδξ υναζδξ. 
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 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ   Α  

 Ζ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α ακαζηέθθεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ιεζχκεζ ημ ζςιαηζηυ 

αάνμξ. Με πανυιμζμ ηνυπμ δ αζηαιίκδ Α ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηακμκζηή ακάπηολδ ηςκ 

μζηχκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ηςκ μζηχκ, δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α 

πνμηαθεί ιεηααμθέξ ζημ ζπήια ημοξ. 

 Έηζζ εθαηηςιαηζηή ακάπηολδ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ ηαζ ιενζηχκ άθθςκ 

μζηχκ ιέζα απυ ηα μπμία πενκμφκ κεφνα, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ άζηδζδ πίεζδξ 

πάκς ζηα κεφνα ηαζ ηεθζηά ημκ εηθοθζζιυ ημοξ, ιε επαηυθμοεμ ηδκ εηδήθςζδ 

δζαθυνςκ κεονζηχκ δζαηαναπχκ, υπςξ αζηάεεζα ημο ζχιαημξ ηαζ ζπαζιμφξ. 

 Όπςξ πνμακαθένεδηε δ αζηαιίκδ Α επίζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ζε 

ηαηάζηαζδ οβείαξ ηςκ αθεκκμβυκςκ ιειανακχκ ημο ακαπκεοζηζημφ, πεπηζημφ, 

μονμπμζδηζημφ ηαζ βεκκδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιαηζχκ. Γεκ έπεζ υιςξ 

δζεοηνζκζζηεί μ νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ Α, ιε υνμοξ αζμπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ, ζηδ 

θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο επζεδθζαημφ ζζημφ ηαζ είκαζ άβκςζημ ηζ επζηεθεί 

πνάβιαηζ δ αζηαιίκδ Α βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ επζεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ζε ηαηάζηαζδ 

οβείαξ. Καηά ηδκ έθθεζρδ αζηαιίκδξ Α μζ αθεκκμβυκεξ ιειανάκεξ ηεναηζκμπμζμφκηαζ 

ηαζ απμλδναίκμκηαζ ηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή είκαζ πμθφ εοπαεείξ ζε ιμθφκζεζξ. 

Κονίςξ υιςξ, υπςξ είκαζ θακενυ, θυβς ηδξ δοζθεζημονβίαξ ημοξ εηδδθχκμκηαζ 

δζάθμνεξ δζαηαναπέξ ηαζ ακςιαθίεξ. 

 Καηά ηδκ έθθεζρδ αζηαιίκδξ Α, θυβς ηεναηζκμπμίδζδξ ηςκ επζεδθζαηχκ ζζηχκ, 

εθαηηχκεηαζ δ ακηίζηαζή ημοξ ζηδκ εζζαμθή ιμθοζιαηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ 

έηζζ μζ παεήζεζξ, εζδζηυηενα ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, ηείκμοκ κα είκαζ πζμ 

ζμαανέξ. Έηζζ, ιυζπμζ ηαζ πμζνίδζα ζηα μπμία πμνδβμφκηαζ ζζηδνέζζα ιε ακεπανηή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Α, ζοπκά πεεαίκμοκ απυ πκεοιμκία. 

 Δλαζηίαξ ημο βεβμκυημξ αοημφ δ αζηαιίκδ Α μκμιάζηδηε ηαζ αληηινηκνγφλνο 

αζηαιίκδ. Ζ μκμιαζία αοηή δε δζηαζμθμβείηαζ, ηαευζμκ είκαζ ιεκ ακαβηαία δ 

πμνήβδζδ ιέζα απυ ηδκ ηνμθή επανηχκ πμζμηήηςκ αζηαιίκδξ Α βζα κα δζαηδνδεεί δ 

ηακμκζηή δφκαιδ ακηίζηαζδξ ημο μνβακζζιμφ ζηζξ ιμθφκζεζξ, αθθά δ πμνήβδζδ 
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ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ δεκ αολάκεζ ηδκ ακηίζηαζδ ηαζ μφηε πνμθαιαάκεζ ηζξ 

πνμζαμθέξ. 

 Οζ δζαηαναπέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ θυβς ηδξ ηαηήξ θεζημονβίαξ ηςκ επζεδθίςκ 

πμο έπμοκ αθθμζςεεί είκαζ μζ παναηάης: 

 Ξεξνθζαικία. Απμηεθεί πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ ηαζ 

παναηδνείηαζ ζδζαίηενα ζηα παζδζά ηαζ ημοξ 

επίιοεξ (ανμοναίμοξ). Αοηή παναηηδνίγεηαζ 

απυ λδνυηδηα ημο ηεναημεζδμφξ ηαζ ημο 

επζπεθοηυημξ, ευθςζδ ημο ηεναημεζδμφξ 

πζηχκα, ζπδιαηζζιυ εθηχκ ηαζ ηοθθυηδηα. Ζ 

λδνμθεαθιία δεκ είκαζ ημζκυ ζφιπηςια ζηα 

άθθα γχα, ακ ηαζ ανίζημκηαζ ηαζ ζε αοηά 

αθθμζχζεζξ ημο ηεναημεζδμφξ.  

 Κεξαηηλνπνίεζε ησλ επηζειίσλ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. οιααίκεζ θυβς 

ηαηήξ απμννμθδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ επζεδθίςκ πμο αθθμζχεδηακ ηαζ μδδβεί ζε 

πεπηζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ δζάννμζα. 

 πδιαηζζιυξ ιίζσλ ζηα κεθνά ηαζ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ. Σα ηεναηζκμπμζδιέκα 

ηφηηανα πμο απμπςνίγμκηαζ απυ ηα αθθμζςιέκα επζεήθζα απμηεθμφκ εζηίεξ βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ θίεςκ, ηαζ πανάθθδθα πανειπμδίγεηαζ δ ηακμκζηή έηηνζζδ ηαζ απμαμθή 

ηςκ μφνςκ. 

 Κεναηζκμπμίδζδ ηςκ επζεδθίςκ ημο ακαπαναβςβζημφ ζοζηήιαημξ, πνμηαθεί 

αλαπαξαγσγηθέο αλσκαιίεο ηαζ ζηα δφμ θφθα : 

 ηα εδθοηά ημ πμζμζηυ ζφθθδρδξ είκαζ παιδθυ, ζηδκ πενίπηςζδ 

ζφθθδρδξ ηα κεμβκά βεκκζμφκηαζ κεηνά ή ηυζμ αζεεκζηά χζηε κα πεεαίκμοκ 

θίβμ ιεηά ημκ ημηεηυ. Δπίζδξ ζοιααίκμοκ απμαμθέξ θυβς εηθοθζζιμφ ημο 

πθαημφκηα. Έπμοκ αηυιδ παναηδνδεεί ζε ηάπμζα είδδ ηαζ ακςιαθίεξ 

δζάπθαζδξ ηςκ ειανφςκ. 

 ηα ανζεκζηά δ έθθεζρδ αζηαιίκδξ Α πνμηαθεί εηθοθζζιυ ημο αθαζηζημφ 

επζεδθίμο ηςκ ζςθδκίζηςκ ηςκ υνπεςκ, ιε απμηέθεζια ηδ ααειζαία εθάηηςζδ 
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ηδξ ζπενιαημβέκεζδξ ηαζ ηδκ πζεακή πθήνδ ηαηάπαοζή ηδξ, εθυζμκ δ έθθεζρδ 

αζηαιίκδξ Α είκαζ ζμαανή ηαζ παναηεηαιέκδ. 

 Ζ αζηαιίκδ Α, υπςξ ακαθένεδηε, παίγεζ επίζδξ γςηζηυ νυθμ ζηδ θεζημονβία ηδξ 

υναζδξ. Έκα απυ ηα ααζζηά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Α ζημκ άκενςπμ ηαζ 

ηα γχα είκαζ δ λπθηαισπία. Αοηή απμηεθεί ηαηάζηαζδ ηςκ ιαηζχκ ηαηά ηδκ μπμία δ 

υναζδ είκαζ ηακμκζηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, αθθά είκαζ οπεναμθζηά 

ακεπανηήξ ή απμοζζάγεζ εκηεθχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ή ημ αιοδνυ θςξ 

(εζπενζκυ διίθςξ). 

 Ο νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ Α ζηδκ υναζδ έπεζ ζπέζδ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ 

ξνδνςίλεο. Ζ νμδμρίκδ ή μπηζηή πμνθφνα, υπςξ επίζδξ μκμιάγεηαζ, είκαζ δ 

πνςζηζηή ηςκ νααδυιμνθςκ ηοηηάνςκ ημο αιθζαθδζηνμεζδμφξ πζηχκα ημο ιαηζμφ, 

ηα μπμία νααδία είκαζ μζ οπμδμπείξ θςηεζκχκ ενεεζζιάηςκ ηαηά ημ αιοδνυ θχξ. Ζ 

νμδμρίκδ είκαζ ζφκεεηδ πνςηεΐκδ πμο έπεζ ςξ πνμζεεηζηή μιάδα ηδ αζηαιίκδ Α – 

αθδεΰδδ. 

 Καηά ηδ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηδξ υναζδξ δ νμδμρίκδ δζαζπάηαζ ζηα 

ζοζηαηζηά ηδξ. Ζ θςημπδιζηή αοηή ακηίδναζδ ζοκμδεφεηαζ απυ κεονζηή δζέβενζδ, δ 

μπμία ιέζα απυ ηα μπηζηά κεφνα ιεηααζαάγεηαζ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ δδιζμονβεί ηδκ 

μπηζηή αίζεδζδ. ημ ζημηάδζ δ νμδμρίκδ ακαζοκηίεεηαζ. Ζ ζηακυηδηα κα αθέπεζ 

ηακείξ ζημ αιοδνυ θςξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ακαζφκεεζδξ ηδξ νμδμρίκδξ. 

Καηά ηδκ ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Α δ ηαπφηδηα ακαζφκεεζδξ ηδξ νμδμρίκδξ 

ιεζχκεηαζ, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ υναζδξ ζημ αιοδνυ θςξ, 

δδθαδή ηδκ πνυηθδζδ κοηηαθςπίαξ. 

 Σα γχα πμο οπμθένμοκ απυ κοηηαθςπία λακαανίζημοκ ηδκ ηακμκζηή ημοξ 

υναζδ, υηακ πμνδβδεμφκ ζε αοηά επανηείξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Α. 

 Σα εζδζηυηενα ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο βηηακίλεο Α πμο ανίζημκηαζ ζε υθα 

ηα είδδ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ έπμοκ ςξ ελήξ: 
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 ημοξ λεαξνχο κφζρνπο ζφζθζλδ ημο μπηζημφ κεφνμο, πμο πνμηαθείηαζ απυ 

ζηέκςζδ ημο πυνμο ηςκ ηνακζαηχκ μζηχκ ιέζα απυ ημκ μπμίμ πενκά αοηυ ηαζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηφθθςζδ.  

 ηα αλαπηπγκέλα βννεηδή εθαθνά 

ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α, ζοκμδεφεηαζ απυ 

ηναπφ ηνίπςια ηαζ θεπζδχδεξ δένια. Όηακ δ 

ακεπάνηεζα παναηείκεηαζ, πνμζαάθθμκηαζ ηα 

ιάηζα, ιε απμηέθεζια οπεναμθζηή νμή 

δαηνφςκ, ιαθάηοκζδ ηαζ εμθενυηδηα ημο 

ηεναημεζδμφξ πζηχκα ηαζ λήνακζδ ημο 

επζπεθοηυηα. 

 ηα βννεηδή αλαπαξαγσγήο δ ακεπάνηεζα είκαζ δοκαηυκ κα μδδβήζεζ ζε 

ζηεζνυηδηα ηαζ ηα γχα πμο ηομθμνμφκ ζε απμαμθή ή ζηδ βέκκδζδ κεηνχκ ή 

αζεεκζηχκ ή ηοθθχκ ιυζπςκ. Λζβυηενμ ζμαανέξ ακεπάνηεζεξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια 

ηδ βέκκδζδ ιυζπςκ ιε πμθφ θίβεξ εθεδνείεξ ζε αζηαιίκδ Α. ηα γχα αοηά είκαζ 

επζηαηηζηή ακάβηδ κα δμεεί ηαηά ηδ βέκκδζή ημοξ πνςηυβαθα πθμφζζμ ζε αζηαιίκδ Α 

ηαζ ακηζζχιαηα, δζαθμνεηζηά δ εοαζζεδζία αοηχκ ηςκ γχςκ ζηζξ ιμθφκζεζξ μδδβεί 

ζε δζάννμζεξ ηαζ ηεθζηά, ακ δ ακεπάνηεζα δεκ επακμνεςεεί, ηα γχα αοηά πμθφ ζοπκά 

πεεαίκμοκ απυ πκεοιμκία. 

 ηα πξφβαηα, επζπνυζεεηα πνμξ ηδ κοηηαθςπία, ζμαανέξ πενζπηχζεζξ 

ακεπάνηεζαξ πνμηαθμφκ πανυιμζα ζοιπηχιαηα πνμξ ηα αμμεζδή, δδθαδή βέκκδζδ 

αζεεκζηχκ ή κεηνχκ αικχκ. Ωζηυζμ, ζηα πνυααηα δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκδ πενίπηςζδ 

δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ A, θυβς επανημφξ πνυζθδρήξ ηδξ ηαηά ηδ αυζηδζδ. 

  ημοξ αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο, εηηυξ απυ ηδ κοηηαθςπία, είκαζ δοκαηυκ κα 

ζοιαμφκ επζπθέμκ ηαζ άθθεξ ακςιαθίεξ ζηα ιάηζα, υπςξ λδνμθεαθιία ηαζ 

ηοθθυηδηα. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζαζημφκ κεονζηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ 

αζηάεεζα ηαζ ζπαζιμί.  
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  ημοξ ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α πνμηαθεί δζαηαναπή 

ζημκ ηφηθμ ημο μίζηνμο, εκχ ζηα γχα πμο ηομθμνμφκ είκαζ δοκαηυκ κα έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ βέκκδζδ κεηνχκ ή αζεεκζηχκ ηαεχξ ηαζ ηοθθχκ ηαζ 

παναιμνθςιέκςκ πμζνζδίςκ. ε θζβυηενμ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ ακεπάνηεζαξ, 

ιεζχκεηαζ δ υνελδ ηαζ ηαεοζηενεί δ ακάπηολδ. Όπμο μζ ρνίξνη εηηνέθμκηαζ ζημ 

φπαζενμ ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα αμζηήζμοκ πθςνυ πυνημ, δεκ είκαζ πζεακυ κα 

πανμοζζαζηεί ακεπάνηεζα, εηηυξ εκδεπμιέκςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Υνίξνη 

πμο εηηνέθμκηαζ ζημ ζηάαθμ ιε ζοιποηκςιέκεξ ηνμθέξ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ 

πνμζθαιαάκμοκ επανηείξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Α. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ακ 

πενζθδθεεί ζημ ζζηδνέζζμ, ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ πμίνςκ πμζμζηυ 5% αιεχξνπ 

ρφξηνπ κεδηθήο θαιήο πνηφηεηαο, ηυηε εθμδζάγμκηαζ ηα γχα ιε επανηείξ πμζυηδηεξ 

αζηαιίκδξ Α, δζαθμνεηζηά εα πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζημ ζζηδνέζζμ είηε ζοκεεηζηή 

αζηαιίκδ Α είηε παναζηεφαζια πμο πενζέπεζ αζηαιίκδ Α. ημοξ ρνίξνπο 

αλαπαξαγσγήο ημ πμζμζηυ ιδδζηαθεφνμο πνέπεζ κα ηοιαίκεηαζ απυ 10-15%. 

 ηα νξληζνεηδή, ηαηά ηδκ ακεπάνηεζα 

αζηαιίκδξ Α, δ εκδζζιυηδηα είκαζ ορδθή. Ανπζηά 

ζοιπηχιαηα είκαζ: ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ, 

ελαζεέκδζδ, ηναπφ πηένςια, ηθμκζγυιεκμξ 

αδιαηζζιυξ. Οζ δαηνοσημί αδέκεξ λεναίκμκηαζ ηαζ 

ζηαιαημφκ ηζξ εηηνίζεζξ ημοξ, μπυηε είκαζ δοκαηυκ 

κα πνμηθδεεί ιυθοκζδ πμο ηαηαθήβεζ ζε 

απέηηνζια, πμο πνμλεκεί ζοβηυθθδζδ ηςκ 

αθεθάνςκ. Δπίζδξ ακαπηφζζμκηαζ θεοηέξ 

θθφηηαζκεξ (θμοζηάθεξ) ζηζξ ζημιαηζηέξ βςκίεξ.  

 ηζξ αλαπηπζζφκελεο φξληζεο εθαηηχκεηαζ δ 

παναβςβή ααβχκ ηαζ δ εηημθαπηζηυηδηα. Δθυζμκ 

ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ ζοιποηκςιέκςκ ηνμθχκ 

ζηα ζζηδνέζζα ηςκ μνκζεμεζδχκ ζηενείηαζ ή έπεζ 

ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Α ή ζε πνμαζηαιίκεξ Α, δ ακεπάνηεζά ημοξ ζε 

αζηαιίκδ Α απμηεθεί ζμαανυ πνυαθδια ζηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή. ηα ζζηδνέζζα 
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ηςκ μνκζεμεζδχκ εηηυξ απυ ηίηνζκμ ηαθαιπυηζ, πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ άιεπξν 

ρφξηνπ κεδηθήο (κεδηθάιεπξν) άξηζηεο πνηφηεηαο ζε πμζμζηυ 2-5% ηαζ επζπθέμκ 

ζοκεεηζηή αζηαιίκδ Α ή παναζηεφαζια πμο πενζέπεζ αζηαιίκδ Α. 

Ζ  Β Η ΣΑΜ Η ΝΖ  Α   ΣΖ Ν ΔΦ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 ηδκ εθαξκνζκέλε δηαηξνθή δεκ είκαζ πζεακυκ κα πανμοζζαζημφκ ζε 

ακαπηοβιέκα αμμεζδή ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ, εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ 

παναηεηαιέκδξ ζηένδζδξ αζηαιίκδξ Α. Σα γχα πμο αυζημοκ, βεκζηά, πνμζθαιαάκμοκ 

απυ ηδ αμζηή ημο πυνημο ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ απυ ηζξ ακαβηαίεξ πνμαζηαιίκεξ ηαζ 

ηακμκζηά ζοβηεκηνχκμοκ εθεδνείεξ ηονίςξ ζημ ήπαν. Δπίζδξ ακ πμνδβείηαζ ζηα 

αμμεζδή εκζζνςιέκδ ηνμθή ηαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ λδνυ πυνημ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ 

πεζιενζκχκ ιδκχκ, είκαζ απίεακμ κα πανμοζζαζηεί ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α. 

 Δλάθθμο, επεζδή ηα γχα ιπμνμφκ κα απμεδηεφζμοκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ 

αζηαιίκδξ Α ζημ ήπαν ηαζ ζε άθθμοξ ζζημφξ, εθυζμκ παίνκμοκ ιέζα απυ ηδκ ηνμθή 

άθεμκεξ πμζυηδηεξ ηανμηζκχκ, δ πνμκζηή δζάνηεζα ιέπνζ κα ειθακζζημφκ 

ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ, εα ελανηάηαζ απυ ηα οπάνπμκηα απμεέιαηα αζηαιίκδξ Α 

ζημ ζχια ημοξ ηαηά ηδκ έκανλδ πμνήβδζδξ ημο ακεπανημφξ ζζηδνεζίμο ζε αζηαιίκδ 

Α. Έηζζ ζε ζπεηζηά πεζνάιαηα ιε αγειάδεο ανέεδηε υηζ υηακ αοηέξ είπακ δζαηναθεί 

βζα ανηεηυ πνυκμ πνμδβμοιέκςξ ιε ηνμθέξ πθμφζζεξ ζε ηανμηίκεξ, πνεζάζηδηε, απυ 

ηδκ ανπή πμο πμνδβήεδηε ακεπανηήξ ηνμθή ζε ηανμηίκεξ, κα πενάζμοκ πενζζζυηενεξ 

απυ 200 διένεξ βζα κα ελακηθδεμφκ ηα απμεέιαηά ημοξ ηαζ κα ειθακζζημφκ ηα 

ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ. 

 Ζ απμεήηεοζδ αοηή ηδξ αζηαιίκδξ Α ζημ ζχια ηςκ γχςκ είκαζ ιεβάθδξ 

πναηηζηήξ ζδιαζίαξ ζηδ δζαηνμθή, ηαευζμκ πανέπεζ έκα ιέζμ ιε ημ μπμίμ μζ 

εθεδνείεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πενζυδμο ακεπανημφξ 

δζαηνμθήξ ιε αζηαιίκδ Α. Γζα πανάδεζβια, γχα πμο αυζημοκ ζε ηαθά αμζημηυπζα 

ιπμνμφκ κα απμεδηεφζμοκ άθεμκεξ εθεδνείεξ βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, πμο είκαζ δοκαηυκ ηα ζζηδνέζζά ημοξ κα πενζέπμοκ 

ακεπανηείξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Α. 
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 Σα λεαξά δψα, επεζδή έπμοκ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκδ Α ελακηθμφκ ηζξ 

εθεδνείεξ ημοξ ηαζ οπμθένμοκ απυ έθθεζρδ πμθφ πζμ βνήβμνα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

ακαπηοβιέκα. Έηζζ ζε ζπεηζηά πεζνάιαηα, ηαηά ηδ πμνήβδζδ ακεπανημφξ ζε αζηαιίκδ 

Α ζζηδνεζίμο, ιυζπμζ δθζηίαξ 3-5 ιδκχκ πανμοζίαζακ λπθηαισπία πενίπμο ιεηά 

απυ 56 διένεξ, εκχ πνεζάζηδηακ βζ’ αοηυ 6 ιήκεξ ζε ιυζπμοξ δθζηίαξ 12 ιδκχκ. 

 Πενζπηχζεζξ ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Α έπμοκ ακαθενεεί ζε βννεηδή πμο 

δζαηνέθμκηακ ζημ ζηάαθμ ιε ζζηδνέζζα ηα μπμία πενζείπακ ιεβάθδ ακαθμβία ηανπχκ 

ζζηδνχκ ηαζ άθθςκ θηςπχκ ζε αζηαιίκδ Α ζοιποηκςιέκςκ ηνμθχκ. Κάης απυ αοηέξ 

ηζξ ζοκεήηεξ πνέπεζ κα πνμζηίεεηαζ ζημ ζζηδνέζζμ ζοκεεηζηή αζηαιίκδ Α ή 

παναζηεφαζια πμο πενζέπεζ αζηαιίκδ Α. 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  ΕΧ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ  A 

 Πθμφζζεξ πδβέξ ζε αζηαιίκδ Α είκαζ ημ επαηέιαην δζαθυνςκ ρανζχκ ηαζ ζδίςξ 

ημο ααηαθάμο. Απυ ηζξ οπυθμζπεξ ηνμθέξ γςζηήξ πνμέθεοζδξ, ημ ζπθψηη, ημ 

βνχηπξν, μ θξφθνο ηνπ αβγνχ ηαζ ημ πιήξεο γάια είκαζ επίζδξ πθμφζζεξ πδβέξ, ακ 

ηαζ δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε αζηαιίκδ Α ελανηάηαζ απυ ηδκ επανηή ζε ηανμηίκεξ 

δζαηνμθή ηςκ γχςκ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηζξ πνμαζηαιίκεξ Α, βεκζηά μζ πξάζηλεο ηξνθέο είκαζ ελαζνεηζηέξ 

πδβέξ α-ηανμηίκδξ. Σα ηανμηζκμεζδή ζηα θοηά ζοκήεςξ ζοκμδεφμκηαζ απυ 

πθςνμθφθθδ, ακ ηαζ ιενζηά θοηζηά πνμσυκηα, υπςξ ηα θαξφηα δ ληνκάηα ηαζ 

μνζζιέκμζ ιφηδηεξ πενζέπμοκ ηανμηζκμεζδή αθθά υπζ πθςνμθφθθδ. Ζ πενζεηηζηυηδηα 

θμζπυκ ζε πθςνμθφθθδ ιπμνεί κα εεςνείηαζ ςξ δείηηδξ ηδξ πανμοζίαξ ηανμηζκχκ ηαζ 

βζ’ αοηυ ηα θοθθχδδ πυνηα κεανήξ δθζηίαξ έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα. 

 Απυ ηδκ πθεονά ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ είκαζ εειζηυ μζ ζακμί πμο 

πνδζζιμπμζμφιε βζα ηνμθέξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ, κα έπμοκ πνάζζκμ πνχια, ζακ 

έκδεζλδ ηδξ φπανλδξ ζε αοημφξ ηανμηζκχκ ηαζ υηζ αοημί δε ανάπδηακ υζμ ήηακ 

εηηεεεζιέκμζ ζημκ ήθζμ. Γζ’ αοηυ, υηακ βίκεηαζ ζδζμπαναβςβή ζακμφ, δεκ πνέπεζ κα 

παναιέκεζ ζημκ ήθζμ παναπάκς πνμκζηυ δζάζηδια, πανά ιυκμ υζμ πνεζάγεηαζ βζα κα 

λεναεεί, δεδμιέκμο υηζ μζ πνμαζηαιίκεξ ηδξ αζηαιίκδξ Α ηαηαζηνέθμκηαζ απυ ηδκ 
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έηεεζδ ημο πυνημο ζηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ αθθά ηαζ ζε ορδθή εενιμηναζία. 

(Καξακήηξνο, 2004) 

 Σα πυνηα ηςκ ροπακεχκ έπμοκ βεκζηά ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε ηανμηίκεξ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πυνηα ηςκ αβνςζηςδχκ, ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ροπακεή 

έπμοκ ιεβαθφηενδ ακαθμβία θοθθχιαημξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ αθαζημφξ. 

 Δηηυξ απυ ημ ηίηνζκμ ηαθαιπυηζ, πμο πενζέπεζ ηνοπημλακείκδ μζ πζμ πμθθέξ 

απυ ηζξ ζοιποηκςιέκεξ ηνμθέξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δζαηνμθή ηςκ 

αβνμηζηχκ γχςκ, πναηηζηά ζηενμφκηαζ πνμαζηαιζκχκ Α. 

 Οζ ηανμηίκεξ ανίζημκηαζ επίζδξ ζε μνζζιέκμοξ γςζημφξ ζζημφξ, υπςξ ζημ 

ζςιαηζηυ θίπμξ ηςκ αβεθάδςκ ηαζ ηςκ αθυβςκ, αθθά υπζ ζημ θίπμξ ηςκ πνμαάηςκ 

ηαζ ηςκ πμίνςκ. Δπίζδξ ανίζημκηαζ ζηα θηενά ηςκ πηδκχκ, ημκ ηνυημ ημο ααβμφ ηαζ 

ημ αμφηονμ. 

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ αηυιδ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ θοθχκ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα ιεηαηνμπήξ ηςκ πνμαζηαιζκχκ Α ζε 

αζηαιίκδ Α. Δλαζνεηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ δζαθμνά πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ 

Φνζζθακδζηή αβεθάδα ηαζ ηδκ αβεθάδα Jersey. Ζ αβεθάδα ηδξ Φνζζθακδζηήξ θοθήξ 

ιεηαηνέπεζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηζξ πνμαζηαιίκεξ Α ζε αζηαιίκδ Α, βζ’ αοηυ ηαζ ημ 

ζςιαηζηυ θίπμξ, υπςξ ηαζ ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ αοηήξ είκαζ οπυθεοημ, εκχ δ 

αβεθάδα ηδξ θοθήξ Jersey έπεζ ζςιαηζηυ θίπμξ ηίηνζκμ ηαζ βάθα ηίηνζκμο πνχιαημξ, 

δζυηζ ιεηαηνέπεζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηά ηζξ ηίηνζκεξ ηανμηίκεξ ζηδ ζπεδυκ άπνςιδ 

αζηαιίκδ Α. οκεπχξ ημ πνχια ημο βάθαηημξ δεκ είκαζ έκδεζλδ ηδξ δοκαιζηυηδηάξ 

ημο ζε αζηαιίκδ Α, δζυηζ αοηή ζοκδέεηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ πνμαζηαιζκχκ Α ηαζ ηδξ 

ίδζαξ ηδξ αζηαιίκδξ Α. 

 ημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ δζαηνμθήξ δίκμκηαζ απυ ηδ ιζα δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

δζαθυνςκ γςμηνμθχκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ ακάβηεξ ηςκ δζαθυνςκ αβνμηζηχκ γχςκ, 

βζα ηζξ ηανμηίκεξ ζε πζθζμζηά ημο βναιιανίμο ακά πζθζυβναιιμ ηνμθήξ, εκχ βζα ηδ 

αζηαιίκδ Α ζε δζεεκείξ ιμκάδεξ. Μζα δζεεκήξ ιμκάδα (International Unit, IU) 
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ακηζζημζπεί πνμξ ηδ δναζηζηυηδηα 0,3β ηνοζηαθθζηήξ αζηαιίκδξ Α αθημυθδξ. 

Ηζμδφκαιδ πνμξ ηδ δζεεκή ιμκάδα είκαζ δ δναζηζηυηδηα 0,6β α- ηανμηίκδξ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   Α  

 Οζ θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ, βεκζηά, απμεδηεφμκηαζ εφημθα ζημ γςζηυ ζχια. Γζα 

ημ θυβμ αοηυ μζ αζηαιίκεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα εηδδθχζμοκ ημλζηέξ πανεκένβεζεξ υηακ 

πμνδβμφκηαζ ζε οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ ηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ γςζηυ 

ζχια δεκ ιπμνεί κα απμαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά αοηέξ ηζξ αζηαιίκεξ υηακ αοηέξ 

πμνδβμφκηαζ ζε πμζυηδηεξ ιεβαθφηενεξ απυ υζεξ είκαζ μζ ακάβηεξ ημο γχμο. 

 Σα ημλζηά ζοιπηχιαηα ελαζηίαξ οπεναμθζηήξ πμνήβδζδξ αζηαιίκδξ Α 

ειθακίγμκηαζ υηακ δ διενήζζα δυζδ αοηήξ είκαζ 50 έςξ 500 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ 

ηζξ ιεηααμθζηέξ ακάβηεξ ημο γςζημφ μνβακζζιμφ. 

 Σα ζοιπηχιαηα αοηά θυβς οπεναμθζηήξ θήρδξ αζηαιίκδξ Α παναηηδνίγμκηαζ 

απυ απχθεζα ηδξ υνελδξ, θηςπή υναζδ, οπένιεηνδ εοαζζεδζία, πηχζδ ημο 

ηνζπχιαημξ, λδνυηδηα ηαζ λεθθμφδζζια ημο δένιαημξ (ιε ηκδζιυ), μίδδια ηαηά 

ιήημξ ηςκ ιαηνχκ μζηχκ, δζάννμζα, καοηία, δζεφνοκζδ ημο ήπαημξ ηαζ ημο ζπθήκα 

ηαζ εάκαημ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  DD  ((VVIITTAAMMIINN  DD))  

((ΑΑ λλ ηη ηη ξξ ξξ αα ρρ ηη ηη ηη θθ ήή ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Σμ ιμονμοκέθαζμ, ημ μπμίμ ήηακ βζα πμθφ ηαζνυ βκςζηυ ςξ πναηηζηή 

πανασαηνζηή, ανέεδηε ημ έημξ 1824 κα είκαζ ζδιακηζηυ ζηδ εεναπεοηζηή αβςβή ηαηά 

ηδξ ναπίηζδαξ. Ωζηυζμ, δ εεναπεία έπαζε ηδκ εφκμζα ηςκ επαββεθιαηζχκ ζαηνχκ 

επεζδή μζ ίδζμζ δεκ ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ ηδ δνάζδ ημο. 

 Λίβα πνυκζα ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Α έβζκε θακενυ υηζ ηαζ δ 

ναπίηζδα ζοκδέεηαζ ιε ηνμθζηή ακεπάνηεζα. Αοηυ απμδείπεδηε ημ 1922 απυ ημκ Mc 

Collum ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο. Αοημί πνδζζιμπμζχκηαξ ιμονμοκέθαζμ, ημ μπμίμ 

πνμδβμοιέκςξ είπακ μλεζδχζεζ ιέπνζ κα ηαηαζηναθεί δ αζηαιίκδ Α, χζηε κα ιδκ 

ιπμνεί κα εεναπεφζεζ ηδκ λδνμθεαθιία, δζαπίζηςζακ πςξ ημ ιμονμοκέθαζμ πμο 

μλεζδχεδηε ελαημθμοεμφζε κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ βζα ηδ εεναπεία ηδξ ναπίηζδαξ, 

δδθαδή ημ ιμονμοκέθαζμ εηηυξ απυ ηδ αζηαιίκδ Α πενζείπε ηαζ ιζα άθθδ αζηαιίκδ ιε 

ακηζνναπζηζηή δνάζδ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Με ημκ υνμ αζηαιίκδ D είκαζ βκςζηά πενίπμο 10 

δζαθμνεηζηά πανάβςβα ζηενμθχκ, ημ ηαεέκα απυ ηα 

μπμία είκαζ ζε εέζδ κα επζηεθέζεζ ημκ θοζζμθμβζηυ νυθμ 

αζηαιίκδξ D. Γδθαδή, ηδκ πνμαβςβή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ 

μζηχκ ηαζ ημο ζχιαημξ βεκζηά, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ 

ηδξ ναπίηζδαξ ζηα κεανά γχα. Απυ ηζξ δζάθμνεξ αοηέξ 

ιμνθέξ ηδξ αζηαιίκδξ D, μζ ζπμοδαζυηενεξ, απυ άπμρδ 

ηακμκζημφ εθμδζαζιμφ ηςκ γχςκ ιε ηζξ ηνμθέξ, είκαζ δ βηηακίλε D2 ή θαιζηθεξφιε, 

πμο πανάβεηαζ απυ ηδ δνάζδ ηδξ ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο πάκς ζηδκ 

εξγνζηεξφιε (θπηνζηεξφιε) ηαζ δ βηηακίλε D3, πμο πανάβεηαζ απυ ηδ δνάζδ ηδξ 

οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ πάκς ζηδκ 7-δευδξνρνιεζηεξφιε (δσνζηεξφιε). Γδθαδή, 

πνυδνμιεξ μοζίεξ ή αθθζχξ πνμαζηαιίκεξ ηςκ αζηαιζκχκ D2 ηαζ D3 είκαζ ακηίζημζπα μζ 
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ζηενυθεξ ενβμζηενυθδ ηαζ 7-δετδνμπμθδζηενυθδ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ηαιζά αλία 

αζηαιίκδξ D πςνίξ ηδκ επίδναζδ πάκς ζε αοηέξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ. 

 Κάης απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο πανέπεηαζ απυ ηδκ οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία ζημ ιυνζμ ηςκ ζηενμθχκ, δζακμίβεηαζ μ δαηηφθζμξ Β ημο ζηενακζημφ 

ζηεθεημφ ημοξ ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ μ αζηαιίκεξ D2 ηαζ D3, μζ μπμίεξ έπμοκ ημοξ 

παναηάης ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ : 

 

 

 

οπενζχδδξ 

αηηζκμαμθία 

 

Δξγνζηεξόιε                                                                       Bηηακίλε D2 (Καιζηθεξόιε, C28H44O) 

 

 

οπενζχδδξ 

αηηζκμαμθία 

 

7-δεϋδξνρνιεζηεξόιε                                                                    Βηηακίλε D3 (C27H44O) 

 Οζ αζηαιίκεξ D δεκ δζαθφμκηαζ ζημ κενυ, αθθά δζαθφμκηαζ ζηα θίπδ ηαζ ημοξ 

δζαθφηεξ ηςκ θζπχκ. Οζ δφμ ιμνθέξ D2 ηαζ D3 είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζηαεενέξ ζηδκ 

μλείδςζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ αζηαιίκδ Α ηαζ ηζξ ηανμηίκεξ. Ζ ιμνθή D3 είκαζ πζμ 

ζηαεενή απυ ηδ D2. 
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 Όηακ παναζηεοάζιαηα πμο πενζέπμοκ αζηαιίκδ D πνμζηεεμφκ βζα ακάιεζλδ 

ζηα ζοκήεδ ιίβιαηα ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ, δ δναζηζηυηδηα ηδξ αζηαιίκδξ D 

δζαηδνείηαζ, υηακ απμεδηεφεηαζ ζοκήεςξ βζα ιενζημφξ ιήκεξ, αηυιδ ηαζ ηαηά ημ 

ηαθμηαίνζ. Δπίζδξ, δ αλία ζε αζηαιίκδ D ημο πυνημο πμο έπεζ απμλδνακεεί ζημκ ήθζμ 

ή άθθδξ πμκδνμεζδμφξ ηνμθήξ δζαηδνείηαζ ηαθά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμεήηεοζδξ. 

 Όιςξ είκαζ δοκαηυκ κα ηαηαζηναθεί βνήβμνα δ δναζηζηυηδηα ηδξ αζηαιίκδξ D, 

υηακ αοηή έπεζ ακαιεζπεεί ιε ακυνβακα άθαηα ηαζ ζδίςξ ιε ακεναηζηυ αζαέζηζμ, βζα 

κα παναζηεοαζημφκ ιίβιαηα ακυνβακςκ αθάηςκ ηαζ αζηαιζκχκ, πμο εα 

απμεδηεοημφκ ηαζ ανβυηενα εα πενζθδθεμφκ ζηα ηεθζηά ιίβιαηα γςμηνμθχκ. 

 ήιενα δζαηίεεκηαζ απυ ηζξ αζμιδπακίεξ παναβςβήξ αζηαιζκχκ ιεηά απυ εζδζηή 

ηαηενβαζία, ζηαεενμπμζδιέκεξ ιμνθέξ ηυζμ αζηαιίκδξ D υζμ ηαζ αζηαιίκδξ Α, ηαεχξ 

ηαζ άθθςκ αζηαιζκχκ, μζ μπμίεξ είκαζ ακεεηηζηέξ ζηδκ μλείδςζδ ηαζ έηζζ δζαηδνείηαζ 

δ εκένβεζά ημοξ ιέζα ζηα ιίβιαηα γςμηνμθχκ βζα ανηεημφξ ιήκεξ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ο αηνζαήξ αζμπδιζηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηδξ αζηαιίκδξ D δεκ είκαζ βκςζηυξ. 

Ακαιθίαμθα υιςξ δ αζηαιίκδ D παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ κεηαβνιηζκφ ημο 

αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ. Πνμάβεζ, ζηα ακαπηοζζυιεκα γχα ηδκ εκαπυεεζδ 

αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο ζηα μζηά ιε ιμνθή ζοιπθυηςκ αθάηςκ ηαζ ζηα 

ακαπηοβιέκα γχα ηδκ ηαθφηενδ εηιεηάθθεοζδ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο ηδξ 

ηνμθήξ. Δπίζδξ, δ αζηαιίκδ D αολάκεζ ηδκ απμννυθδζδ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο 

θςζθυνμο ζημ έκηενμ ηαζ επδνεάγεζ ηδκ απέηηνζζή ημοξ ιε ηα μφνα. Έηζζ, ζοκηεθεί 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ πμο ηεθζηά ζοβηναηείηαζ ζημ ζχια απυ ηζξ ακυνβακεξ 

αοηέξ μοζίεξ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ δ αζηαιίκδ D αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ημο αίιαημξ ζε αζαέζηζμ ηαζ θχζθμνμ ζηα ηακμκζηά επίπεδα. 

Δπίζδξ επδνεάγεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ μζηχκ ζε ηζηνζηυ μλφ, ημ 

μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ μζηεμπμίδζδ. 
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 Οζ θοζζμθμβζηέξ δνάζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ D έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηςκ εκγφιςκ θςζθμνοθάζδξ ηαζ θςζθαηάζδξ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηα μζηά, ημ 

αίια ηαζ άθθμοξ ζζημφξ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ   D 

 ηα αλαπηπζζφκελα δψα έθθεζρδ αζηαιίκδξ D 

πνμηαθεί ξαρίηηδα, δ μπμία είκαζ αζεέκεζα ηςκ μζηχκ ηαζ 

ζηα μπμία δζαηανάζζεηαζ δ εκαπυεεζδ αζαεζηίμο ηαζ 

θςζθυνμο, ιε απμηέθεζια ηα μζηά κα είκαζ αδφκαηα ηαζ κα 

ζπάγμοκ εφημθα. Δπίζδξ ηα άηνα ημοξ ιπμνεί κα θοβίγμοκ. 

 ηα αλαπηπγκέλα δψα δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ D 

πνμηαθεί νζηενκαιάθπλζε, ηαηά ηδκ μπμία οπάνπεζ 

ηζκδημπμίδζδ αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο απυ ηα μζηά πμο 

ήδδ έπμοκ ζπδιαηζζηεί ηαζ επακαπμννυθδζδ αοηχκ ζημ 

αίια, βζα κα ηαθοθεμφκ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ, 

ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ πμο αθμιμζχκμκηαζ απυ ηδκ 

πνυζθδρδ ηδξ ηνμθήξ. Ο νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ D ζηα ακαπηοβιέκα γχα θαίκεηαζ κα 

είκαζ ιζηνυηενδξ ζδιαζίαξ, εηηυξ αέααζα απυ ηζξ πενζυδμοξ ακαπαναβςβήξ ηαζ 

βαθαηημπαναβςβήξ. 

 Σα εγθπκνλνχληα δψα, πμο οπμθένμοκ απυ ζμαανή ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ D, 

βεκκμφκ αζεεκζηά κεμβκά, ηα μπμία έπμοκ ηδκ ηάζδ κα βίκμοκ ναπζηζηά. Μενζηέξ 

θμνέξ αοηά πανμοζζάγμοκ ηαζ ακςιαθίεξ δζαπθάζεςξ. Δπίζδξ, μ ζηεθεηυξ ηδξ 

ιδηέναξ παεαίκεζ αθάαεξ. 

 ηζξ αλαπηπγκέλεο φξληζεο ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ D πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ 

ααβμπαναβςβήξ ηαζ ηδξ εηημθαπηζηυηδηαξ ηςκ ααβχκ, υπςξ ηαζ παναβςβή ααβχκ ιε 

θεπηυ ηέθοθμξ, ηα μπμία ζπάγμοκ εφημθα. 
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Α Ν ΑΓ Κ Δ   ΣΧ Ν ΑΓΡ Ο ΣΗ Κ Χ Ν ΕΧ Χ Ν   Δ  Β Η ΣΑΜ Η ΝΖ  D 

 Οζ ακάβηεξ ηςκ γχςκ ζε αζηαιίκεξ D είκαζ ιεβαθφηενεξ α) υηακ δ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ζζηδνεζίμο ζε Ca ή P είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ηακμκζηήξ ηαζ α) υηακ 

δ πμζμηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ακυνβακςκ αοηχκ μοζζχκ απέπεζ απυ ηδκ ηακμκζηή 

ηζιή. Καιία υιςξ πμζυηδηα αζηαιίκδξ D δεκ ιπμνεί κα ακηζζηαειίζεζ ζμαανή 

ακεπάνηεζα ηαεειζάξ απυ ηζξ ακυνβακεξ αοηέξ μοζίεξ. 

 Δπίζδξ μζ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ D ελανηχκηαζ ηαζ απυ ημ είδμξ ηςκ αβνμηζηχκ 

γχςκ. Ζ φπανλδ, ιεηαλφ ηςκ εζδχκ, ιεβάθςκ δζαθμνχκ ςξ πνμξ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ζε 

αζηαιίκδ D, θαίκεηαζ απυ ημ υηζ, ζζηδνέζζμ πμο πενζέπεζ ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ 

αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο, αθθά ιυκμκ επανηή πμζυηδηα αζηαιίκδξ D βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηακμκζηχκ μζηχκ ζημοξ επίιοεξ (ανμοναίμοξ, rats) ηαζ ζημοξ πμίνμοξ, ημ 

ίδζμ ζζηδνέζζμ εα πνμηαθέζεζ βνήβμνα ακάπηολδ ναπίηζδαξ ζημοξ κεμζζμφξ. 

 Σα μνκζεμεζδή έπμοκ πζμ ιεβάθεξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκδ D ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

οπυθμζπα αβνμηζηά γχα. οβηνζηζηά πνμξ ηζξ υνκζεεξ, μζ ζκδζάκμζ ηαζ μζ θαζζακμί 

έπμοκ αηυιδ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκδ D. 

 Σμ ζχια ηςκ γχςκ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα απμεδηεφεζ αζηαιίκδ D, ακ ηαζ ζε 

πμθφ ιζηνυηενδ έηηαζδ ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζηαιίκδξ A, εθυζμκ 

αέααζα δ πμζυηδηα ηδξ αζηαιίκδξ D πμο πνμζθαιαάκεηαζ απυ ηζξ ηνμθέξ είκαζ πμθφ 

ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακαβηαία. Οζ απμεδηεοηζημί πχνμζ ηδξ αζηαιίκδξ D είκαζ ηονίςξ 

ημ ήπαξ ηαζ ζε δεφηενδ ιμίνα ένπμκηαζ μζ πλεχκνλεο, μζ λεθξνί ηαζ άθθμζ ζζημί. 

 Μμθμκυηζ δεκ ζοιααίκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιεηααίααζδ αζηαιίκδξ D απυ ηδ 

ιδηένα ζημ έιανομ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηομθμνίαξ, άθεμκδ πνυζθδρδ αζηαιίκδξ D 

απυ ηδ ιδηένα ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή, ζοκηεθεί ζηδκ εκαπυεεζδ ανηεηχκ εθεδνεζχκ 

ζημ ζχια ημο κεμβκμφ, βζα κα πνμζηαηεοεεί απυ ηδ ναπίηζδα ηαηά ηδκ πνχηδ πενίμδμ 

ηδξ ακάπηολήξ ημο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ κεμβέκκδηα ανκάηζα ιπμνμφκ κα 

εθμδζαζημφκ ιε επάνηεζα βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ επί 6 εαδμιάδεξ. 
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Τ Π ΔΡ Η Χ Γ Ζ   ΑΚ ΣΗ Ν Ο Β Ο Λ Η Α  

((UU ll tt rr aa vv ii oo ll ee nn cc ee   rr aa dd ii cc aa tt ii oo nn ))   

  

 Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ζηεκή ζπέζδ 

ηδξ θφζδξ ηδξ αζηαιίκδξ D ιε ημ δθζαηυ θςξ. 

Ζ αλία ημο θςηυξ ημο ήθζμο ςξ ιέζμο 

εεναπείαξ ηδξ ναπίηζδαξ ήηακ βκςζηή πμθθά 

πνυκζα πνζκ ηδκ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ D. 

Θεηζηή υιςξ απυδεζλδ ηδξ εζδζηήξ επίδναζήξ 

ημο πάκς ζηδκ απυεεζδ αθάηςκ αζαεζηίμο 

ζηα μζηά, επζηεφπεδηε υηακ ακαηαθφθεδηακ μζ 

ιέεμδμζ δζάβκςζδξ ιε ηζξ αηηίκεξ Υ. Με ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ αοηχκ ηςκ ιεευδςκ, 

απμδείπεδηε υηζ μζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ 

αμδεμφκ ζηδκ εκαπυεεζδ αθάηςκ αζαεζηίμο ζηα μζηά ηςκ ναπζηζηχκ παζδζχκ ηαζ 

εεναπεφμοκ ηδκ αζεέκεζα. Ανβυηενα απμδείπεδηε υηζ ηδκ ίδζα επίδναζδ έπεζ ηαζ ημ 

δθζαηυ θςξ.  

 Όηακ απμδείπεδηε υηζ ηυζμ μζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ 

υζμ ηαζ έκαξ ακηζνναπζηζηυξ πανάβμκηαξ πμο 

ανζζηυηακ ζημ ιμονμοκέθαζμ είπακ ηδκ ίδζα εκένβεζα 

ζηδκ εεναπεία ηδξ ναπίηζδαξ, πνμέηορε ημ θοζζηυ 

ενχηδια, πχξ δφμ ηυζμ δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ημοξ 

πανάβμκηεξ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηα ίδζα εζδζηά 

απμηεθέζιαηα. Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ δυεδηε 

απυ πεζνάιαηα (ημο Hess ημο Πακεπζζηδιίμο Columbia 

ηαζ ημο Steenbock ημο Πακεπζζηδιίμο Wisconsin) ημ 

1924 υηζ ηνμθέξ πμο δεκ ήηακ απμηεθεζιαηζηέξ βζα ηδκ 

πνυθδρδ ηδξ ναπίηζδαξ, ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ακηζνναπζηζηέξ, ιε ηδκ έηεεζή ημοξ ζε 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία. Ακάθμβεξ παναηδνήζεζξ πάκς ζημ ζχια ηςκ γχςκ μδήβδζακ 

ζηδκ οπυεεζδ υηζ δ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία εεναπεφεζ ηδ ναπίηζδα, δζυηζ εκενβμπμζεί 

ηάπμζα πνυδνμιδ μοζία ζημ ζχια ηαζ ηδ δναζηδνζμπμζεί, υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ 

http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/133/10/3023/F1
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ζηζξ ηνμθέξ, εκχ ημ ιμονμοκέθαζμ απυ ηδ θφζδ 

ημο πενζέπεζ ηδκ εκενβυ ακηζνναπζηζηή αοηή 

μοζία. Οζ παναπένα ένεοκεξ (1932, 1936) 

μδήβδζακ ζηδκ απμιυκςζδ ηςκ πνμαζηαιζκχκ, 

υπςξ ηαζ ζηδκ ακαηάθορδ ηδξ θφζδξ ημο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ ζε εκενβυ αζηαιίκδ D, 

υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ. 

 Σμ δθζαηυ θςξ είκαζ απμηεθεζιαηζηή 

πδβή αζηαιίκδξ D βζα ηα γχα, επεζδή μζ 

οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ιεηαηνέπμοκ ηζξ 

πνμαζηαιίκεξ D, πμο ανίζημκηαζ ζημ δέξκα ηαζ 

ηζξ εηηνίζεζξ ημο, ζε αζηαιίκδ D, δ μπμία ζηδ 

ζοκέπεζα απμννμθάηαζ απυ ημ δένια. Σμ υηζ ιπμνεί ηέημζα απμννυθδζδ κα ζοιαεί, 

θαίκεηαζ ηαεανά απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ναπίηζδα εεναπεφεηαζ ιε επζηοπία υηακ βίκεηαζ 

επάθεζρδ ημο δένιαημξ ιε ιμονμοκέθαζμ. Δπίζδξ ηα γχα παίνκμοκ ηάπμζα πμζυηδηα 

αζηαιίκδξ D απυ αοηή πμο ζπδιαηίζηδηε πάκς ζημ δένια, υηακ βθείθμοκ ημ ζχια 

ημοξ. 

 Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δθζαημφ θςηυξ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηςκ πνμαζηαιζκχκ 

D ζε αζηαιίκδ D, ελανηάηαζ απυ ηα ιήηδ ηφιαημξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ οπενζςδχκ 

αηηίκςκ, πμο θηάκμοκ ζηδ βδ. Σα ιήηδ ηφιαημξ ηςκ οπενζςδχκ αηηίκςκ, πμο έπμοκ 

ακηζνναπζηζηή επίδναζδ, ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 256-313 mι, εκχ ηα πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ιήηδ ηφιαημξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 280-300 mι. 

 Οζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ, πμο θηάκμοκ ζηδ βδ, θυβς ηδξ απμννυθδζήξ ημοξ ζε 

μνζζιέκδ έηηαζδ ηαηά ημ πέναζιά ημοξ ιέζα απυ ηδκ αηιυζθαζνα, πενζέπμοκ ιζηνυ 

ιυκμ ιένμξ ηδξ πενζμπήξ ηςκ απμηεθεζιαηζηχκ ιδηχκ ηφιαημξ. Σμ πζμ ιζηνυ ιήημξ 

ηφιαημξ, ημ μπμίμ θηάκεζ ζηδ βδ, είκαζ 290 mι ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ ιυκμ ημ ηαθμηαίνζ 

ηαζ ιυκμ ζηζξ ηνμπζηέξ πενζμπέξ, δζυηζ ηα πζμ ιζηνά απυ αοηυ απμννμθμφκηαζ απυ ηδκ 

αηιυζθαζνα. Όζμ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ έπμοκ κα δζαπενάζμοκ μζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ 

δζα ιέζμο ηδξ αηιυζθαζναξ, ηυζμ ιαηνυηενμ είκαζ ημ εθάπζζημ ιήημξ ηφιαημξ, πμο 
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θηάκεζ ζηδ βδ, ηαζ ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ έκηαζδ ηςκ απμηεθεζιαηζηχκ 

αηηζκμαμθζχκ. οκεπχξ ημ δθζαηυ θςξ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ζηζξ ηνμπζηέξ 

πενζμπέξ πανά ζηδ Δφηναηδ ή ηδκ Ανηηζηή γχκδ, πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηαηά ημ 

ηαθμηαίνζ πανά ηαηά ημ πεζιχκα, πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηαηά ημ ιεζδιένζ πανά ημ 

πνςί ή ημ απυβεοια ηαζ ηέθμξ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ζηζξ πενζμπέξ ιε ιεβαθφηενμ 

ορυιεηνμ. 

 Οζ οπενζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ απμννμθχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηα ζφκκεθα, 

ημοξ ηαπκμφξ ηαζ ηδ ζηυκδ. οκεπχξ δ ακηζνναπζηζηή επίδναζδ ημο δθζαημφ θςηυξ 

είκαζ πζμ ιζηνή, υπμο επζηναηεί ηθίια ζοκκεθχδεξ. Δπίζδξ ζηζξ πυθεζξ δ ζηυκδ ηαζ μζ 

ηαπκμί εοεφκμκηαζ βζα ημκ πμθφ ιεβαθφηενμ ανζειυ πενζπηχζεςκ ναπίηζδαξ ζηα 

παζδζά ηςκ πυθεςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα παζδζά ηδξ οπαίενμο. 

 Ακ ημ δθζαηυ θςξ πενάζεζ δζα ιέζμο ηςκ ζοκήεςκ οαθμπζκάηςκ (ηγαιζχκ), 

απμννμθάηαζ ζπεδυκ υθμ ημ ηιήια ηςκ οπενζςδχκ αηηίκςκ, ημ μπμίμ έπεζ 

ακηζνναπζηζηή εκένβεζα ηαζ ζοκεπχξ ημ δθζαηυ θςξ ιεηά ηδ δζέθεοζή ημο δζα ιέζμο 

ηςκ οαθμπζκάηςκ αοηχκ, δεκ έπεζ ηαιία ακηζνναπζηζηή επίδναζδ. Μενζηά εζδζηά είδδ 

οαθμπζκάηςκ (παθαγίμο) ηαεχξ ηαζ μνζζιέκμζ οαθμπίκαηεξ απυ πθαζηζηή φθδ, 

επζηνέπμοκ ιάθθμκ πενζζζυηενμ ημ πέναζια ηςκ οπενζςδχκ αηηζκχκ ημο δθζαημφ 

θςηυξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε κμζμημιεία ηαζ πηδκμηνμθεία. 

 Εχα ηα μπμία δζαηδνμφκηαζ ηαηά ημ ηαθμηαίνζ ζηδ αμζηή μοδέπμηε οπμθένμοκ 

απυ έθθεζρδ αζηαιίκδξ D, ηαευζμκ απμηημφκ άθεμκδ αζηαιίκδ D ιέζς ηδξ 

επίδναζδξ ημο δθζαημφ θςηυξ πάκς ζημ ζχια ημοξ. Αηυια ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

πεζιχκα δ έηεεζδ ζημκ ήθζμ έπεζ ζπμοδαία ακηζνναπζηζηή επίδναζδ. Γζα πανάδεζβια, 

ζε ζπεηζηά πεζνάιαηα, πμζνίδζα πμο οπέθενακ απυ ναπίηζδα ελαζηίαξ έθθεζρδξ 

αζηαιίκδξ D, πανμοζίαζακ ζδιακηζηή αεθηίςζδ, ηαηά ηδκ έηεεζή ημοξ ζημ δθζαηυ 

θςξ ηαηά ημ πεζιχκα βζα πνμκζηυ δζάζηδια ιυκμ 45 ιε 90 θεπηά ηδξ χναξ 

ηαεδιενζκά. 

 Δοηοπχξ, εζδζηά βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πυθεςκ, δεκ είκαζ ακάβηδ ημ ζχια κα 

εηηίεεηαζ απεοεείαξ ζημκ ήθζμ, βζα κα δεπηεί ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ χζηε κα 

εκενβμπμζδεμφκ μζ πνμαζηαιίκεξ D. Λυβς ηδξ ακάηθαζδξ ηςκ οπενζςδχκ αηηίκςκ, ημ 
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έιιεζμ θςξ, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ θάιρδ ημο ήθζμο ηαηά ηζξ θςηεζκέξ ιένεξ, έπεζ 

ζδιακηζηή ακηζνναπζηζηή επίδναζδ, δ μπμία θηάκεζ ζημ 
1
/2 έςξ ηα 

2
/3 απυ εηείκδκ ημο 

απεοεείαξ δθζαημφ θςηυξ. Μάθζζηα μζ αηηίκεξ, πμο παεαίκμοκ ακάηθαζδ απυ ημ 

πζυκζ ηαζ απυ ηα κενά, είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηέξ πμο 

πνμζπίπημοκ πάκς ζημ ζχια απεοεείαξ. 

 Ζ αηηζκμαμθία είκαζ θακενά πζμ απμηεθεζιαηζηή βζα ηα γχα ιε δένια 

ακμζπηυπνςιμ. Εχα ιε ιαφνμ ή ζημηεζκυ ηνίπςια ή δένια ελαζθαθίγμοκ ιζηνυηενδ 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ D απυ ημ δθζαηυ θςξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα γχα πμο έπμοκ θεοηυ ή 

ακμζπηυπνςιμ δένια ηαζ ηνίπςια. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

οπενζςδχκ αηηίκςκ απμννμθάηαζ απυ ημ ιαφνμ ηνίπςια ή ημ δένια πνζκ αοηέξ 

θηάζμοκ ζημοξ ζζημφξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηάης απυ πανυιμζεξ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ, 

ηα πμζνίδζα θεοημφ πνχιαημξ οπυηεζκηαζ θζβυηενμ ζε ναπίηζδα ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηα 

πμζνίδζα ιαφνμο ή ζημηεζκμφ πνχιαημξ. 

 Όηακ δ αηηζκμαμθία ζοκεπίγεηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηυηε δ αζηαιίκδ 

D απυ ιυκδ ηδξ, ιπμνεί κα ιεηααθδεεί ζε εκχζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα απμαμφκ 

ημλζηέξ.  

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ  D 

 Οζ αζηαιίκεξ D έπμοκ πενζμνζζιέκδ δζάδμζδ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ. Πναηηζηά δεκ 

ανίζημκηαζ ζηζξ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, εηηυξ απυ ηζξ ρνλδξνεηδείο ηξνθέο πνπ 

απνμεξάλζεθαλ ζηνλ ήιην. Όηακ ηα πθςνά πυνηα λδναίκμκηαζ ζημκ ήθζμ πανάβεηαζ, 

απυ ηδκ ενβμζηενυθδ ηςκ πθςνχκ πυνηςκ ιε ηδκ δνάζδ ηςκ οπενζςδχκ αηηίκςκ ημο 

δθζαημφ θςηυξ, δ αζηαιίκδ D2. Σα πνάζζκα ηιήιαηα ηςκ γχκηςκ θοηχκ πμο 

αολάκμκηαζ πενζέπμοκ ενβμζηενυθδ, αθθά πμθφ ιζηνή ή ηαζ ηαευθμο πμζυηδηα 

αζηαιίκδξ D. Οζ ελζηξσκέλεο ρισξέο ηξνθέο, επεζδή εηηίεεκηαζ ζημκ ήθζμ βζα 

ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ιαναίκμκηαζ εθαθνά, πενζέπμοκ αζηαιίκδ D ζε ιζηνέξ 

υιςξ πμζυηδηεξ. Οζ λδνέξ γφιεξ (γοεμγφιδ, μζκμγφιδ), επεζδή πενζέπμοκ ζδιακηζηή 

πμζυηδηα ενβμζηενυθδξ υηακ εηηεεμφκ ζε οπενζχδδ αηηζκμαμθία, δίκμοκ πνμσυκ 

ελαζνεηζηά πθμφζζμ ζε αζηαιίκδ D2. ημ ειπυνζμ δζαηίεεκηαζ δζάθμνμζ ηφπμζ γοιχκ 

πμο έπμοκ δεπεεί αηηζκμαμθία ιε εββοδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ D. 
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 Σμ μεξφ ρφξην θαη νη άιιεο ρνλδξνεηδείο ηξνθέο πμο απμλδνάκεδηακ ζημκ 

ήθζμ, απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα πδβή αζηαιίκδξ D βζα ηα αβνμηζηά γχα. Σα θφθθα ηςκ 

λδνχκ πυνηςκ έπμοκ πζμ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ D, ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηα 

ζηεθέπδ. Δπίζδξ ηα ρφξηα ςπραλζψλ έπμοκ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ 

D ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηα ρφξηα αγξσζησδψλ θπηψλ. Ακηίεεηα, ημ λδνυ πυνημ ημ 

μπμίμ παναζηεοάζηδηε φζηενα απυ ηεπκδηή αθοδάηςζδ ημο πθςνμφ πυνημο ζε 

εζδζημφξ απμλδνακηήνεξ, είκαζ πζμ πθμφζζμ ζε ηανμηίκεξ, πενζέπεζ υιςξ πμθφ ιζηνή 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ D. Αλζυθμβδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ D ακαθένεδηε ηαζ βζα 

ημ άρπξν ηνπ ζηηαξηνχ. Μεηαλφ ηςκ ηνμθχκ γςζηήξ πνμέθεοζδξ, ηα ααβά ηαζ εζδζηά 

μ θξφθνο ηνπ αβγνχ, είκαζ πμθφ ηαθή πδβή αζηαιίκδξ D3, ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ 

ηαηά ηδκ μπμία ημ ζζηδνέζζμ πμο πνμζθαιαάκμοκ μζ υνκζεεξ πενζέπεζ ζηακμπμζδηζηή 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ D. 

 Σμ γάια ηεο αγειάδαο ηακμκζηά είκαζ θηςπή πδβή, ακ ηαζ ημ βάθα ημο 

ηαθμηαζνζμφ είκαζ πζμ πθμφζζμ ζε αζηαιίκδ D, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ βάθα ημο πεζιχκα, 

επεζδή μζ αβεθάδεξ εηηίεεκηαζ ζημκ ήθζμ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ. Δκ ημφημζξ μφηε ημ ηαθμηαζνζκυ βάθα ηδξ αβεθάδαξ, μφηε 

ημ βάθα ημο ακενχπμο πενζέπμοκ ανηεηή πμζυηδηα αζηαιίκδξ D βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ανεθχκ απυ ηδ ναπίηζδα, ακ δεκ πνμζθαιαάκμοκ αοηά αζηαιίκδ D απυ άθθδ 

πδβή. 

 Πινχζηεο πεγέο ζε βηηακίλε D3 είκαζ ημ κνπξνπλέιαην ηαζ ηα επαηέιαηα 

μνζζιέκςκ άθθςκ ρανζχκ, ηαεχξ ηαζ ηα ηρζπέιαηα απυ μθυηθδνμ ημ ζχια 

μνζζιέκςκ ρανζχκ. Αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδ δζαηνμθή ηςκ ακενχπςκ, υζμ 

ηαζ ηςκ γχςκ βζα ζοιπθήνςζδ ηςκ εθθείρεςκ ζε αζηαιίκδ D ηςκ ζοκήεςκ ηνμθχκ. 

 Οζ ιμνθέξ D2 ηαζ D3 ηδξ αζηαιίκδξ D έπμοκ, ηαηά πνμζέββζζδ, ηδκ ίδζα αλία βζα 

ηα αμμεζδή, πνυααηα ηαζ πμίνμοξ, υπςξ ηαζ βζα ημκ άκενςπμ. Ζ αζηαιίκδ D2 υιςξ, δ 

μπμία είκαζ δ ιμνθή πμο απακηά ζηδ γφιδ πμο έπεζ οπμζηεί αηηζκμαμθία ηαζ ζηα 

λδνά πυνηα πμο απμλδνάκεδηακ ζημκ ήθζμ, είκαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηή βζα ηα 

μνκζεμεζδή ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηα ηεηνάπμδα γχα ηαζ ημκ άκενςπμ. Πνάβιαηζ ιπμνεί 

κα απαζηδεεί ζανακηαπθάζζα πμζυηδηα αζηαιίκδξ D2 βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ ναπίηζδαξ 
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ζημοξ κεμζζμφξ, ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηδ ιμνθή D3 ηδξ αζηαιίκδξ D. Πξέπεη ινηπφλ ζηα 

νξληζνεηδή λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κνξθή D3 ηεο βηηακίλεο D. 

 Ζ ακάβηδ κα ζοιπθδνςεεί ημ ζζηδνέζζμ ηςκ βννεηδψλ ηαζ ηςκ πξνβάησλ ιε 

αζηαιίκδ D, είκαζ πζεακυκ υπζ ηυζμ ιεβάθδ υζμ ζημοξ ρνίξνπο ηαζ ηα νξληζνεηδή. Σα 

ακαπηοβιέκα ιδνοηαζηζηά ιπμνμφκ κα παίνκμοκ επανηείξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ D 

απυ ηα λδνά πυνηα ηαηά ημοξ ιήκεξ ημο πεζιχκα ηαζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία 

ηαηά ηδκ αμζηδηζηή πενίμδμ. Πανυθα αοηά, εθυζμκ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ πυνηςκ ζε 

αζηαιίκδ D πμζηίθθεζ πάνα πμθφ, εκδέπεηαζ κα είκαζ ακαβηαία δ ζοιπθήνςζδ ηδξ 

ηνμθήξ ιε αζηαιίκδ D, εζδζηά βζα ηα λεαξά αλαπηπζζφκελα ή έγθπα δψα, ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ημο πεζιχκα. Γεκζηά, δ ζοιπθήνςζδ ιε αζηαιίκδ D ηςκ ζζηδνεζίςκ ηςκ 

αβνμηζηχκ γχςκ βίκεηαζ ιε δπαηέθαζα ρανζχκ (ιμονμοκέθαζμ) ή ζοκεεηζηή αζηαιίκδ 

D. 

 ημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ δζαηνμθήξ δίκμκηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ γςμηνμθχκ 

ηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ζε αζηαιίκδ D ζε δζεεκείξ ιμκάδεξ. Μζα δζεεκήξ 

ιμκάδα ηαεμνίγεηαζ ςξ δ δναζηζηυηδηα 0,025 β ηνοζηαθθζηήξ αζηαιίκδξ D3. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   D 

 Τπένιεηνδ πμνήβδζδ αζηαιίκδξ D ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ οπεναζαεζηζαιία 

(αολδιέκδ εκηενζηή απμννυθδζδ, μδδβχκηαξ ζε αολδιέκα επίπεδα αζαεζηίμο ζημ 

αίια), πμο παναηηδνίγεηαζ απυ απχθεζα ηδξ υνελδξ, παναηεηαιέκδ δίρα, καοηία, 

έιεημ, εοενεεζζηυηδηα, αδοκαιία, δοζημζθζυηδηα πμο εκαθθάζζεηαζ ιε πενζυδμοξ 

δζάννμζαξ, ηαεοζηενδιέκδ ακάπηολδ ζηα κεανά γχα, ηαζ απχθεζα φρμοξ ζηα 

εκήθζηα. 

 ηα αβνμηζηά γχα δεκ έπμοκ ακαθενεεί ςξ ηχνα πενζπηχζεζξ οπεναζηαιίκςζδξ 

D. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ αηυιδ ηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ D δεκ πνμηαθμφκ 

πανεκένβεζεξ ζε αοηά. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  EE  ((VVIITTAAMMIINN  EE))  

((ΣΣ νν θθ νν θθ εε ξξ όό ιι εε ,,   αα λλ ηη ηη ζζ ηη εε ηη ξξ ωω ηη ηη θθ ήή ,,   αα λλ αα ππ αα ξξ αα γγ ωω γγ ηη θθ ήή ,,   αα λλ ηη ηη νν μμ εε ηη δδ ωω ηη ηη θθ ήή ))   

 

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ζ αζηαιίκδ Δ ακαηαθφθεδηε ιεηά απυ πεζνάιαηα ιε επίιοεξ (ανμοναίμοξ, 

rats), πμο δζαηνέθμκηακ ιε ζοκεεηζηυ ζζηδνέζζμ ημ μπμίμ πενζείπε ηζξ δζάθμνεξ 

βκςζηέξ ενεπηζηέξ μοζίεξ ζε ηαεανή πδιζηχξ ιμνθή. ημοξ επίιοεξ πμο 

δζαηνέθμκηακ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πνμηαθμφκηακ ζηεζνυηδηα, δ μπμία ηεθζηά ανέεδηε 

υηζ μθείθμκηακ ζηδκ έθθεζρδ αζηαιίκδξ Δ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Σμ 1936 απμιμκχεδηε απυ ηα έιανοα ηανπχκ ζζηανζμφ ιία αθημυθδ, πμο είπε 

δναζηζηυηδηα αζηαιίκδξ Δ, βζα ηδκ μπμία πνμηάεδηε ημ υκμια α-ημημθενυθδ (ηυημκ 

θένμοζα), ηαζ ηδξ μπμίαξ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ έπεζ ςξ ελήξ. 

 

α-ηνθνθεξόιε 

 Ανβυηενα ανέεδηακ άθθεξ ηνεζξ ζζμιενείξ ιμνθέξ πμο ανίζημκηαζ ζε θοζζηέξ 

ηνμθέξ, μζ α-, β-, ηαζ δ-ημημθενυθεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εκένβεζα αζηαιίκδξ Δ. Απυ αοηέξ 

δ α-ημημθενυθδ είκαζ δ πζμ δναζηζηή ηαζ πζμ δζαδεδμιέκδ ζε ζφβηνζζδ πνμξ υθεξ ηζξ 

άθθεξ ιμνθέξ. Οζ ημημθενυθεξ είκαζ εθαζχδδ οβνά δζαθοηά ζηα θίπδ ηαζ ημοξ 

δζαθφηεξ ηςκ θζπχκ. Οζ ημημθενυθεξ είκαζ ελαζνεηζηά ακεεηηζηέξ ζηδ εενιυηδηα, 

αθθά μλεζδχκμκηαζ εφημθα. Γζαηδνμφκηαζ ηαθά ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηνμθέξ ηαζ ηα 

ιίβιαηα ηςκ γςμηνμθχκ, ηαηαζηνέθμκηαζ υιςξ απυ ηα ηαββζζιέκα θίπδ ηαζ ηα 

μλεζδςηζηά ιέζα. οκεεηζηή α-ημημθενυθδ υπςξ ηαζ μ μλζηυξ εζηέναξ αοηήξ είκαζ 
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δζαεέζζιμζ ζε ειπμνζηά παναζηεοάζιαηα. Ζ ιμνθή ημο εζηένα είκαζ πενζζζυηενμ 

ακεεηηζηή ζηδκ μλείδςζδ. 

Λ ΔΗ ΣΟ Τ Ρ Γ Η Δ  

  Ακ ηαζ δ αηνζαήξ θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ δεκ είκαζ πθήνςξ 

βκςζηή, θαίκεηαζ υηζ αοηή έπεζ ζπέζδ ιε πμθθά εκγοιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ιπμνεί κα 

θάαεζ ιένμξ ζηζξ αηυθμοεεξ θεζημονβίεξ: 

 Δκενβεί ςξ βηνινγηθή αληηνμεηδσηηθή νπζία ηυζμ ζηζξ ηνμθέξ υζμ ηαζ ζημοξ 

ζζημφξ ημο ζχιαημξ, πνμζηαηεφμκηαξ απυ ηδκ μλείδςζδ ηαζ ζηαεενμπμζχκηαξ ζδίςξ 

αθφξεζηα ιηπαξά νμέα ηαζ άθθεξ μοζίεξ απαναίηδηεξ ζημ ιεηααμθζζιυ υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζοκηεθεί ζηδκ εθάηηςζδ ηδξ μλείδςζδξ ηδξ βηηακίλεο Α. Ζ εκένβεζα ηδξ 

αζηαιίκδξ Α, υπςξ ηαζ δ απμεήηεοζή ηδξ ζημ ζχια, αολάκεζ, υηακ ηαοηυπνμκα 

πμνδβμφκηαζ ιεβάθεξ δυζεζξ ημημθενμθχκ. Δλαζηίαξ ημο βεβμκυημξ αοημφ εεςνείηαζ 

υηζ μζ ημημθενυθεξ δνμοκ ζημκ μνβακζζιυ ςξ ιέθδ μλεζδμ-ακαβςβζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 πεηίγεηαζ ιε ηδκ ηακμκζηή ακαπκμή ηςκ ζζηχκ. Μοσηή ζζημί πμο θαιαάκμκηαζ 

απυ γχμ πμο οπμθένεζ απυ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ, πανμοζζάγμοκ αολδιέκδ 

ακαθμβία πνδζζιμπμίδζδξ μλοβυκμο. 

 Έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ ηακμκζηέξ ακηζδνάζεζξ θςζθμνοθίςζδξ υπςξ ηαζ ημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ. 

 Πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηδξ αζηαιίκδξ C ηαζ ημο ζοκεκγφιμο Q. 

 Δκενβμπμζεί πζεακυκ ηδκ ηοηημπνςιμνεδμοηηάζδ υηακ ανίζηεηαζ ιε ηδ ιμνθή 

ηδξ α – ημημθενυθδξ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ   Δ  

 Απυ πεζνάιαηα ιε επίιοεξ (ανμοναίμοξ, rats), θάκδηε λεηάεανα υηζ υηακ δ 

αζηαιίκδ Δ απμοζζάγεζ απυ ημ ζζηδνέζζμ πνμηαθείηαζ ζημοξ εδθοημφξ επίιοεξ 

κέηνςζδ ηαζ απμννυθδζδ ηςκ ειανφςκ εκχ ζημοξ ανζεκζημφξ εηθοθζζηζηέξ 

αθθμζχζεζξ ημο αθαζηζημφ επζεδθίμο ηςκ υνπεςκ ηαζ ηεθζηά αβμκία. Δκχ υιςξ δ 

ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζημκ ανζεκζηυ επίιο (ανμοναίμ) μδδβεί ζε ιυκζιδ 

ζηεζνυηδηα, ζημκ εδθοηυ δ δζαηαναπή ελαζηίαξ ηδξ ακεπάνηεζαξ είκαζ πνμζςνζκή ηαζ 
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είκαζ δοκαηή ιεηαβεκέζηενδ επζηοπήξ εβηοιμζφκδ, εθυζμκ ημο πμνδβδεεί αζηαιίκδ Δ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηέημζςκ πεζναιάηςκ μδήβδζακ ζημ κα μκμιαζηεί ανπζηά δ 

αζηαιίκδ Δ ςξ αληηζηεηξσηηθή αζηαιίκδ, αθθά μ υνμξ αοηυξ δεκ είκαζ αηνζαήξ ηαζ 

δεκ πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ, δζυηζ ηαηά ηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ δεκ 

παναηδνμφκηαζ πανυιμζεξ ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ζε υθα ηα είδδ. Πνάβιαηζ 

πμθθέξ πνμζπάεεζεξ κα ζοζπεηίζμοκ ηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ ιε πανυιμζεξ 

ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ζε άθθα είδδ, έδςζακ ανκδηζηά ή ακηίεεηα 

απμηεθέζιαηα. Δηηεηαιέκα πεζνάιαηα δεκ πέηοπακ κα ζοκδέζμοκ ηδκ ακεπάνηεζα ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ ιε ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ζηα αμμεζδή, ηα πνυααηα ηαζ ηζξ ηαηζίηεξ 

ή κα δείλμοκ υηζ αεθηζχκεηαζ δ ακαπαναβςβζηή θεζημονβία ημοξ, ακ ζηα ζοκήεδ 

ζζηδνέζζα πνμζηεεεί ζοιποηκςιέκδ πδβή αζηαιίκδξ Δ. Ζ ηαηάζηαζδ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ πμίνςκ ίζςξ κα είκαζ δζαθμνεηζηή. Σα απμηεθέζιαηα πεζναιάηςκ έδεζλακ υηζ 

ηαηά ηδ πμνήβδζδ ζε κεανμφξ πμίνμοξ ζζηδνεζίμο ακεπανημφξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

αζηαιίκδ Δ, παναηδνμφκηαζ ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ, μζ μπμίεξ πνμθακχξ 

μθείθμκηαζ ζημ εάκαημ ηςκ ειανφςκ. Δπίζδξ πμζνίδζα απυ ιδηένεξ πμο δζαηνάθδηακ 

ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζακ ιοσηή αηαλία, πμο πνμηθήεδηε απυ εηθοθζζηζηέξ 

αθθμζχζεζξ ηςκ ιοσηχκ ζκχκ. Όιμζα πανμοζίαζακ ζμαανέξ αθάαεξ ζημ ήπαν. 

 

Ννζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ έιιεηςε βηηακίλεο Δ 

(McDonald et al., 1975) 

Νφζεκα  Δίδνο δψνπ Πξνζβαιιφκελνο ηζηφο 

Δηθοθζζιυξ ηςκ υνπεςκ Μφεξ (πμκηζημφξ) πενιαημγςάνζα 

Μοσηή δοζηνμθία Αικμφξ, ιυζπμοξ, πμίνμοξ, 

υνκζεεξ, ιφεξ 

ηεθεηζηυξ ηαζ ηανδζαηυξ 

ιοξ 

Δλοδνςιαηζηή δζάεεζδ Ονκίεζα, αικμφξ Σνζπμεζδή αββεία 

Νέηνςζδ ήπαημξ Υμίνμοξ, ιφεξ Ήπαν  
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 ημοξ ακλνχο ηαζ ημοξ κφζρνπο δ ακεπάνηεζα 

ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζοκδέεηαζ ιε ιζα πάεδζδ δ μπμία είκαζ 

βκςζηή ςξ κπτθή δπζηξνθία (muscular dystrophy) ή 

αζζέλεηα ιεπθνχ κπφο (white muscle disease) ή 

αζζέλεηα δχζθακπηνπ ακλνχ (stiff – lamb disease). 

Πανμοζζάγεηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ζπμναδζηά 

ζημοξ αικμφξ πμο εδθάγμοκ, ζοκήεςξ ζε δθζηία 3 

εαδμιάδςκ πμο βεκκήεδηακ απυ πνμααηίκεξ, πμο ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηομθμνίαξ ημοξ δζαηνάθδηακ ηάης 

απυ εκηεθχξ θοζζηέξ ζοκεήηεξ δζαηνμθήξ, ιε 

γςμηνμθέξ ηαζ ζδζαίηενα ροπακεή πμο πανάβμκηαζ ζηζξ 

πενζμπέξ αοηέξ. Καηά ηδκ πάεδζδ αοηή μζ αικμί ανπζηά πανμοζζάγμοκ δοζηαιρία 

ηςκ άηνςκ, ηθμκζγυιεκμ αδιαηζζιυ βζα ιενζηέξ ιένεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε πμθθά 

απυ αοηά δ ηαηάζηαζδ πεζνμηενεφεζ ηαηαθήβμκηαξ ζε πανάθοζδ ηςκ άηνςκ ηαζ 

ηεθζηά ζε εάκαημ. Ζ πνμζεήηδ εθάπζζηδξ πμζυηδηαξ ζεθδκίμο ζηα δοζηνμθμβυκα 

ζζηδνέζζα ηςκ εβηφςκ πνμααηίκςκ, έπεζ ζζπονή πνμθδπηζηή εκένβεζα εκακηίμκ ηδξ 

ιοσηήξ δοζηνμθίαξ ηςκ αικχκ. Δπίζδξ ηαζ δ άιεζδ πμνήβδζδ ζημοξ αικμφξ 

εθάπζζηδξ πμζυηδηαξ ζεθδκίμο, έπεζ πνμθδπηζηή ηαζ εεναπεοηζηή εκένβεζα. 

 Δπίζδξ ιεβαθχκεζ δ έθθξηζε θξεαηίλεο. Ζ κεηνμρία δείπκεζ υηζ μνζζιέκμζ απυ 

ημοξ ζηεθεηζημφξ ιφεξ παεαίκμοκ εηθοθζζηζηέξ 

αθθμζχζεζξ ηαζ βίκμκηαζ ππφιεπθνη. Μενζηέξ 

θμνέξ εηθοθζζηζηέξ αθθμζχζεζξ παεαίκμοκ ηαζ μζ 

ηανδζαημί ιοξ, μπυηε ιπμνεί κα επέθεεζ 

αζθκίδζμξ εάκαημξ. Ζ αζεέκεζα ηονίςξ 

πνμζαάθθεζ ημοξ ίδζμοξ ιοξ ζηζξ δφμ πθεονέξ 

ημο ζχιαημξ. 

 ημοξ κφζρνπο, υηακ πνμζαάθθμκηαζ μζ ζηεθεηζημί ιφεξ πνμηαθείηαζ 

δοζηαιρία ηςκ άηνςκ ηαζ αθφζζηεξ ζηάζεζξ ημο ζχιαημξ. Ακ έπμοκ πνμζαθδεεί μζ 

ηανδζαημί ιοξ, είκαζ δοκαηυκ μζ ιυζπμζ κα πεεάκμοκ λαθκζηά, πςνίξ ζδιάδζα 

πνμεζδμπμίδζδξ, εκχ ζηζξ θζβυηενμ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ, είκαζ δοκαηυκ κα 
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πανμοζζαζημφκ ζοιπηχιαηα ακαπκεοζηζηχκ ηαζ 

ηοηθμθμνζαηχκ πενζπθμηχκ, αηυια ηαζ ιε 

εθάπζζηδ ελάζηδζδ. Δπίζδξ απμδείπεδηε ηαζ ζημοξ 

ιυζπμοξ υηζ δ ιοσηή δοζηνμθία ιπμνεί κα 

πνμθδθεεί ιε ηδ πμνήβδζδ είηε ζηακήξ πμζυηδηαξ 

αζηαιίκδξ Δ, είηε εθάπζζηδξ πμζυηδηαξ ζεθδκίμο. 

Γεκ απμδείπεδηε υιςξ υηζ δ αζηαιίκδ Δ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ ιοσηή δοζηνμθία ζημκ 

άκενςπμ.  

 Οιμίςξ δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ζημοξ ιυζπμοξ ηαζ ημοξ 

αικμφξ ιε ηδ πμνήβδζδ ζηηεξεζίσλ πινχζησλ ζε αθφξεζηα ιηπαξά νμέα, υπςξ 

υηακ αοηά πενζέπμοκ οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ ιμονμοκέθαζμο. Καηά ηδκ πνυζθδρδ 

ιμονμοκέθαζμο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, πνμηαθείηαζ ιοσηή δοζηνμθία ζημοξ 

αικμφξ, ηαεχξ ηαζ ζε άθθα είδδ γχςκ, ελαζηίαξ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, 

ηα μπμία αοηυ πενζέπεζ. Δίκαζ θακενυ υηζ δ ακηαβςκζζηζηή αοηή εκένβεζα ηςκ 

αηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ πνμξ ηδ αζηαιίκδ Δ, έπεζ ζπέζδ ιε ημ νυθμ ηδξ αζηαιίκδξ 

Δ ςξ ακηζμλεζδςηζηή μοζία. Σμ ζεθήκζμ είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηυ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

ιοσηήξ δοζηνμθίαξ, δ μπμία πνμηαθείηαζ, υηακ πμνδβείηαζ ζζηδνέζζμ πθμφζζμ ζε 

αηυνεζηα θζπανά μλέα.  

 Δίκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ ημ γήηδια, ηαηά πμζυ δ παιδθή πνυζθδρδ 

αζηαιίκδξ Δ απυ ηδ ιδηένα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηομθμνίαξ, ιπμνεί κα βίκεζ επζγήιζα 

βζα ηδκ οβεία ηςκ κεμβέκκδηςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μ νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ 

είκαζ εοενβεηζηυξ ζηδκ πνυθδρδ ή ηδ εεναπεία ηδξ ιοσηήξ δοζηνμθίαξ ηςκ αικχκ ηαζ 

ηςκ ιυζπςκ, δ μπμία ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ζε αοηά θίβμ ιεηά ηδ βέκκδζή ημοξ.  

 Πνάβιαηζ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ μζ ημημθενυθεξ, πενκμφκ ιέζα απυ ημκ 

πθαημφκηα, υπςξ ηαζ ιέζα απυ ημοξ ιαζηζημφξ αδέκεξ ηαζ υηζ δ πμζυηδηα ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ, δ μπμία απακηά ζημοξ ζζημφξ ημο κεμβέκκδημο ηαζ ζημ βάθα ηδξ ιδηέναξ 

ημο, ιπμνεί κα αολδεεί, υηακ ζζηδνέζζμ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ Δ 

ζοιπθδνςεεί ιε ζοιποηκςιέκδ πδβή αζηαιίκδξ Δ. 
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 Γζα ημ θυβμ αοηυ ζοκζζηάηαζ ηα ζζηδνέζζα ηςκ εβηφςκ γχςκ κα πενζέπμοκ 

επανηείξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Δ, πνάβια πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί εφημθα ιε ηδκ 

επζθμβή ηςκ θοζζηχκ ηνμθχκ. 

 Μοσηή δοζηνμθία ηςκ αικχκ δζαπζζηχεδηε ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, ζηζξ πενζμπέξ 

ηδξ Β.Γ. Θεζζαθμκίηδξ ιεηαλφ ηςκ πμηαιχκ Αλζμφ ηαζ Αθζάηιμκα, ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ηέςξ θίικδξ Γζακκζηζχκ, πμο απμλδνάκεδηε, ζηζξ πενζμπέξ βφνς απυ ηδ θίικδ 

Κενηίκδ, ζηδκ πενζμπή ηδξ πεδζάδαξ ηςκ Φζθίππςκ ηαζ ζε άθθα ιένδ (θηπηηάξεο, 

1978). Δπίζδξ παναηδνήεδηε ιοσηή δοζηνμθία ηαζ ζηα κεμβέκκδηα ενίθζα πμο 

εδθάγμοκ υπςξ ηαζ ζημοξ αικμφξ υρζιςκ ημηεηχκ ημο ηαειμφ Ακαπαναβςβήξ 

Γνάιαξ, ηςκ μπμίςκ μζ ιδηένεξ δζαηνέθμκηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα ιε 

ζζηδνέζζμ πμο απμηεθμφκηακ απυ λδνυ πυνημ, ημ μπμίμ πανάβμκηακ ζηδκ πεδζάδα ηςκ 

Φζθίππςκ ηαζ απυ ιίβια ηανπχκ ζζηδνχκ ηαζ ζυβζαξ πςνίξ πίηονα ζζηανζμφ. Οζ 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ιοσηήξ δοζηνμθίαξ πμο έπμοκ ακαθενεεί 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακεπάνηεζα ζεθδκίμο, ακ ηαζ ηα κεανά γχα πμο εηδδθχκμοκ ιοσηή 

δοζηνμθία ακηαπμηνίκμκηακ ηαζ ζηδ εεναπεία ιε αζηαιίκδ Δ.  

 Έθθεζρδ αζηαιίκδξ Δ ζηα ημηυπμοθα πνμηαθεί 

εγθεθαινκαιαθία (encephalomalakia) ή αζζέλεηα ηνπ 

ηξεινχ λενζζνχ (Crazy chick disease), δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ αηαλζημφξ αδιαηζζιμφξ, ζπαζιμφξ ηςκ 

άηνςκ, έθθεζρδ ζζμννμπίαξ, ηαηάηθζζδ, θήεανβμ ηαζ 

εβηεθαθζηέξ αθθμζχζεζξ, μζ μπμίεξ ηαηαθήβμοκ ζε κέηνςζδ 

ημο εβηεθάθμο ηαζ εάκαημ. ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηνμθζηήξ 

εβηεθαθμιαθαηίαξ δ αζηαιίκδ Δ θαίκεηαζ κα εκενβεί ςξ αζμθμβζηή ακηζμλεζδςηζηή 

μοζία, ηαευζμκ δ πάεδζδ αοηή ιπμνεί κα πνμθδθεεί 

ζημοξ κεμζζμφξ πμο θαιαάκμοκ ζζηδνέζζμ 

ακεπανημφξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ Δ, υηακ ζε 

αοηυ πνμζηίεεηαζ είηε ζοκεεηζηή ακηζμλεζδςηζηή 

μοζία είηε αζηαιίκδ Δ. Σμ ζεθήκζμ δεκ έπεζ ηαιία 

πνμθδπηζηή εκένβεζα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηνμθζηήξ 
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εβηεθαθμιαθαηίαξ, δδθαδή ημ ζεθήκζμ δεκ ζοκδέεηαζ ιε υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηζξ ακαπηοβιέκεξ υνκζεεξ ααβμπαναβςβήξ, ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ πνμηαθεί 

παιδθή εηημθαπηζηυηδηα ηςκ ααβχκ. 

 Άθθεξ δζαηαναπέξ, πμο ιπμνμφκ κα πνμθδθεμφκ ιε ηδ πμνήβδζδ αζηαιίκδξ Δ ή 

ζεθδκίμο είκαζ δ εμηδξσκαηηθή δηάζεζε ησλ λενζζψλ (αζιμνναβζηή κυζμξ ηςκ 

κεμζζχκ) ηαζ δ ηνμθζηήξ πνμέθεοζδξ λέθξσζε ηνπ ήπαηνο ησλ επίκπσλ 

(ανμοναίςκ). 

 Ζ ιεθέηδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ αζηαιίκδξ Δ υπςξ ηαζ ηςκ ακαβηχκ ζε αζηαιίκδ 

Δ ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ, πενζπθέηεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ ζχια έπεζ ιεβάθδ 

ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πακημφ ζηα δζάθμνα υνβακα ηαζ ημοξ 

ζζημφξ. Ζ έηηαζδ απμεήηεοζδξ θαίκεηαζ απυ ημ υηζ ηα εδθοηά, πμο βεκκήεδηακ απυ 

ιδηένεξ ηςκ μπμίςκ ημ ζζηδνέζζμ πενζείπε άθεμκδ πμζυηδηα αζηαιίκδξ Δ, ζοπκά 

είπακ εθεδνείεξ αζηαιίκδξ Δ ηαηά ηδ βέκκδζή ημοξ, πμο επανημφζακ ιέπνζ ημ ηέθμξ 

ηδξ πνχηδξ ηομθμνίαξ ημοξ. 
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Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ  Δ  

 Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ γςμηνμθέξ. Δίκαζ άθεμκδ ζημοξ 

θαξπνχο ησλ ζηηεξψλ ηαζ ζδζαίηενα ζηα έκβξπα. Δπμιέκςξ ηα οπμπνμσυκηα πμο 

πενζέπμοκ ηα έιανοα υπςξ ηα πίηπξα ηνπ ζηηαξηνχ, είκαζ πθμφζζα ζε αζηαιίκδ Δ. Σμ 

έθαζμ πμο ελάβεηαζ απυ έιανοα ζζηανζμφ είκαζ πθμφζζμ ζε αζηαιίκδ Δ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοιποηκςιέκδ πδβή βζα ηδκ πνμζεήηδ αζηαιίκδξ Δ ζε μνζζιέκα 

ζζηδνέζζα. Γζάθμνα άθθα έθαζα, υπςξ ημ ζνγηέιαην, ημ αξαρηδέιαην ηαζ ζδζαίηενα ημ 

βακβαθέιαην είκαζ επίζδξ πθμφζζα ζε αζηαιίκδ Δ. 

 Πμθθμί πθαημφκηεξ πμο πανάβμκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ εηπφθζζδξ δεκ πενζέπμοκ 

δοζηοπχξ αζηαιίκδ Δ. Δπίζδξ ηα πθςνά πυνηα ηαζ άθθεξ θοθθχδεζξ πνάζζκεξ ηνμθέξ, 

ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ λδνυ πυνημ ηαθήξ πμζυηδηαξ, είκαζ πμθφ ηαθέξ 

πδβέξ. Ζ ιδδζηή είκαζ ζδζαίηενα πθμφζζα ζε αζηαιίκδ Δ. Σα γςζηά οπμπνμσυκηα 

πενζέπμοκ πενζμνζζιέκεξ πμζυηδηεξ, ημ βάθα υιςξ ηαζ ηα πνμσυκηα ημο είκαζ θηςπέξ 

πδβέξ. Σα ααβά ηαζ ζδζαίηενα μ ηνυημξ, είκαζ ζηακμπμζδηζηέξ πδβέξ, υηακ μζ υνκζεεξ 

πνμζθαιαάκμοκ ιε ηδκ ηνμθή ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ. 

 Ζ αλία ηςκ ηνμθχκ ζε αζηαιίκδ Δ μνίγεηαζ ζε δζεεκείξ ιμκάδεξ (I.U.), ιζα 

δζεεκήξ ιμκάδα μνίγεηαζ ςξ δ εζδζηή δναζηζηυηδηα 1 mg ζοκεεηζημφ μλζημφ εζηένα 

α-ημημθενυθδξ. 

 Ζ ιεβάθδ δζάδμζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζηζξ ηνμθέξ, υπςξ ηαζ μζ εκδείλεζξ πμο 

οπάνπμοκ απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ ενβαζίεξ δείπκμοκ υηζ ηα ζοκήεδ ζζηδνέζζα πανέπμοκ 

ζπεδυκ πάκηα ανηεηέξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Δ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

αβνμηζηχκ γχςκ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   Δ  

 Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ ζπεηζηά ιδ ημλζηή. Οζ επζπθέμκ πνμζθήρεζξ απμαάθθμκηαζ 

ιε ηα ηυπνακα. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  KK  ((VVIITTAAMMIINN  KK))  

((ΑΑ λλ ηη ηη αα ηη κκ νν ξξ ξξ αα γγ ηη θθ ήή ,,   ππ εε θθ ηη ηη θθ όό οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ακαηαθφθεδηε απυ μιάδα Γακχκ επζζηδιυκςκ ημ 1935, μζ μπμίμζ ηδκ 

μκυιαζακ Κ απυ ημ ανπζηυ βνάιια ηδξ θέλδξ Koagulation πμο ζηα Γακζηά ζδιαίκεζ 

ζξφκβσζε (πήλδ), επεζδή ανέεδηε υηζ είκαζ ακαβηαίμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ πνυθδρδ 

ηςκ αζιμνναβζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζημοξ κεμζζμφξ. Ζ αζηαιίκδ Κ είκαζ απαναίηδηδ 

βζα υθα ηα είδδ ηςκ γχςκ, υπςξ ηαζ βζα ημκ άκενςπμ, δζυηζ πνεζάγεηαζ βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ ζημ ήπαν ηδξ πνμενμιαίκδξ ημο αίιαημξ, δ μπμία παίγεζ μοζζαζηζηυ νυθμ 

ζηδκ πήλδ ημο αίιαημξ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Τπάνπμοκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ εκχζεζξ πανυιμζμο ζοκηαηηζημφ ηφπμο, πμο 

έπμοκ εκένβεζα αζηαιίκδξ Κ. Σμ 1939, ιε ηζξ ενβαζίεξ δζαθυνςκ ενεοκδηχκ, 

απμιμκχεδηακ δφμ ηέημζεξ θζπμδζαθοηέξ εκχζεζξ. Ζ πζμ δναζηζηή ηαζ δ πνχηδ έκςζδ 

πμο απμιμκχεδηε απυ ηδ ιδδζηή μνίζηδηε ςξ αζηαιίκδ Κ1 (θοθθμηζκυκδ), δ μπμία 

πδιζηά είκαζ 2-ιεεοθμ-3-θοημθμ-1,4-καθεμηζκυκδ ηαζ έπεζ ημκ παναηάης ζοκηαηηζηυ 

ηφπμ: 

 

Βηηακίλε Κ1 (2-κεζπιν-3-θπηνιν-1,4-λαθζνθηλόλε) 

 Ζ έκςζδ πμο απμιμκχεδηε ανβυηενα απυ ζπεοάθεονμ πμο οπέζηδ ζήρδ ηαζ δ 

μπμία είκαζ ιζηνμαζαηήξ πνμέθεοζδξ, μκμιάζηδηε αζηαιίκδ Κ2. Αοηή πενζέπεζ ημκ ίδζμ  
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πονήκα ηζκυκδξ, αθθά πανμοζζάγεζ δζαθμνέξ ζηδκ πθεονζηή αθοζίδα. Ζ αζηαιίκδ Κ2 

(ιεκαηζκυκδ-4) ζοκεέηεηαζ επίζδξ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα. 

Βηηακίλε Κ2  (κελαθηλόλε-4) 

 Δπζπθέμκ παναζηεοάζηδηακ δζάθμνεξ ζοκεεηζηέξ καθεμηζκυκεξ, πμο έπμοκ 

δνάζδ αζηαιίκδξ Κ. Μζα απυ αοηέξ, δ ιεκαδζυκδ είκαζ πμθφ πζμ δναζηζηή ζε 

ζφβηνζζδ πνμξ ηδ αζηαιίκδ Κ1.  

 Ζ αζηαιίκδ Κ πμο απακηά ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ είκαζ θζπμδζαθοηή, αθθά ιενζηέξ 

απυ ηζξ ζοκεεηζηέξ εκχζεζξ είκαζ οδαημδζαθοηέξ. Οζ αζηαιίκεξ Κ είκαζ ζπεηζηά 

ζηαεενέξ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ εενιμηναζίεξ, άθθα ηαηαζηνέθμκηαζ βνήβμνα, υηακ 

εηηίεεκηαζ ζημ δθζαηυ θςξ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ζ θπζηνινγηθή δξάζε ηεο βηηακίλεο Κ ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαλνληθήο πεθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αίκαηνο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλζεζε ζην 

ήπαξ ηεο πξνζξνκβίλεο, ε νπνία είλαη πξφδξνκε νπζία ηεο ζξνκβίλεο. Καηά ηδκ 

ηθαζζηή άπμρδ ενυιαςζδξ ημο αίιαημξ, ζυκηα αζαεζηίμο, ιε ηδκ πανμοζία ιζαξ 

μοζίαξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ ηναοιαηζζιέκμοξ ζζημφξ, ηδξ ζξνκβνπιαζηίλεο 

ακηζδνμφκ ιε ηδκ πνμενμιαίκδ ηαζ ηδκ ιεηαηνέπμοκ ζε ενμιαίκδ. Αοηή ιεηαηνέπεζ 

ζηδ ζοκέπεζα ημ ζκςδμβυκμ ημο πθάζιαημξ ζε ζκχδεξ πμο απμηεθεί ημ μοζζχδεξ 

ηιήια ημο ενυιαμο. Καηά ηελ αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο Κ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

αίκαηνο ζε πξνζξνκβίλε ειαηηψλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα παξαηείλεηαη ν ρξφλνο 

πήμεο ηνπ. Δπίζδξ πζμ ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, οπμδεζηκφμοκ υηζ δ 
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αζηαιίκδ Κ παίγεζ νυθμ ζηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ, ηαηά ηδκ μλεζδςηζηή 

θςζθμνοθίςζδ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ   Κ  

 Καηά ηδ πμνήβδζδ ζημοξ λενζζνχο βζα ιεβάθδ πνμκζηή πενίμδμ ζζηδνεζίμο 

ακεπανημφξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ Κ, αοημί πεεαίκμοκ απυ εζςηενζηή 

αζιμνναβία δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιε οπμδυνζεξ ηαζ εκδμιοσηέξ αζιμνναβίεξ ή απυ 

ζοκεπή αζιμνναβία ιεηά απυ ιζηνέξ ελςηενζηέξ πθδβέξ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ηδξ 

αζιμνναβίαξ είκαζ άιεζμ απμηέθεζια ηδξ εθάηηςζδξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο 

αίιαημξ ζε πνμενμιαίκδ, βζ’ αοηυ ηαζ δ αζηαιίκδ Κ ακαθένεηαζ ςξ ακηζαζιμνναβζηή 

αζηαιίκδ. Πανυιμζα ζοιπηχιαηα αζιμνναβίαξ δζαπζζηχεδηακ ηαζ ζε άθθα 

μνκζεμεζδή, υπςξ ζηζξ πάπηεο, ηζξ ρήλεο ηαζ ηα πεξηζηέξηα, ηαεχξ επίζδξ, ηάης απυ 

εζδζηέξ ζοκεήηεξ, ζημοξ επίκπεο (ανμοναίμοξ, rats), ζηα θνπλέιηα ηαζ ημκ άλζξσπν. 

Όηακ οπάνπεζ εθάηηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πμθζηχκ αθάηςκ ζημ θεπηυ έκηενμ, υπςξ 

βζα πανάδεζβια ζημκ απμθναηηζηυ ίηηενμ, δ αζηαιίκδ Κ απμννμθάηαζ ζε ιζηνά πμζά 

ιε απμηέθεζια ηδκ πνυηθδζδ ηςκ αζιμνναβζηχκ ζοιπηςιάηςκ.  

 Ζ αζηαιίκδ Κ θοζζμθμβζηά είκαζ απαναίηδηδ βζα υθα ηα είδδ ηςκ γχςκ, 

μπμζαδήπμηε υιςξ ακάβηδ πανμοζίαξ ηδξ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ, εηηυξ 

ηςκ μνκζεμεζδχκ, έπεζ πμθφ ιζηνή ζδιαζία, επεζδή ζοκεέηεηαζ απυ ηα ααηηήνζα ημο 

πεπηζημφ ζςθήκα. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μνκζεμεζδχκ, θαιαάκεζ πχνα ιζηνήξ έηηαζδξ 

ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ζημκ εκηενζηυ ζςθήκα, ελαζηίαξ ημο ιζηνμφ ιήημοξ πμο έπεζ ημ 

υνβακμ αοηυ. Έηζζ μζ κεμζζμί ιπμνμφκ ιε εοημθία κα πανμοζζάζμοκ ζοιπηχιαηα 

αζιμνναβίαξ, υηακ πνμζθαιαάκμοκ ζζηδνέζζμ πμο δεκ έπεζ επανηείξ πμζυηδηεξ 

αζηαιίκδξ Κ. Οζ ακαπηοβιέκεξ υνκζεεξ, ζηζξ μπμίεξ πμνδβείηαζ ημ ίδζμ ζζηδνέζζμ, δεκ 

πανμοζζάγμοκ αοηά ηα ζοιπηχιαηα, πνμθακχξ θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ ααηηδνζαηήξ 

ζφκεεζδξ ηδξ αζηαιίκδξ Κ ζημκ εκηενζηυ ημοξ ζςθήκα. 

 Ωζηυζμ, έθθεζρδ αζηαιίκδξ Κ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ νξλίζσλ έπεζ ςξ απμηέθεζια 

ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Κ ηςκ ααβχκ, έηζζ χζηε μζ κεμζζμί πμο 

εηημθάπημκηαζ απυ αοηά ηα ααβά κα αζιμνναβμφκ αανζά, υηακ πνμηαθμφκηαζ εθαθνά 

ηναφιαηα. 
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 οιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Κ δεκ έπμοκ ακαθενεεί βζα ηα 

κεξπθαζηηθά ή ημοξ ρνίξνπο, μζ ακάβηεξ ηςκ μπμίςκ ηαθφπημκηαζ, υπςξ 

ακαθένεδηε πνζκ, απυ ηδ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα. 

 Ζ αζηαιίκδ Κ έπεζ επίζδξ εκδζαθένμοζα ζπέζδ ιε ηδκ αηκνξξαγηθή αζζέλεηα 

εθ κειηιψηνπ. Ξδνυ πυνημ ιεθίθςημο ή εκζζνςιέκμξ ιεθίθςημξ, υηακ ζαπίζμοκ ηαζ 

πμνδβδεμφκ ζηα γχα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ ζε αοηά αζιμνναβζηή αζεέκεζα. 

Συηε ημ αίια πάκεζ ηδκ πδηηζηή ημο ζηακυηδηα ηαζ ηα γχα εκδέπεηαζ κα πεεάκμοκ απυ 

εζςηενζηή αζιμνναβία ή κα αζιμνναβμφκ ιέπνζ εακάημο απυ ιζηνά ηναφιαηα. Ζ 

αζεέκεζα εκημπίγεηαζ πζμ ζοπκά ζηα λεαξά βννεηδή, εκχ ζπάκζα πνμζαάθεζ ηα άθμβα 

ηαζ ηα πνυααηα. πεηζηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ αζεέκεζα πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

δηθνπκαξφιε, πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ιεθίθςημ απυ ηδκ ημοιανίκδ ημο θοημφ πμο 

έπεζ οπμζηεί ζήρδ, ακ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ δ ζήρδ είκαζ εθαθνάξ ιμνθήξ ηαζ δεκ 

δζαηνίκεηαζ εφημθα. 

 Ζ δζημοιανυθδ εθαηηχκεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο αίιαημξ ζε πνμενμιαίκδ, ιε 

απμηέθεζια κα πνμηθδεεί αζιμνναβία, δ μπμία είκαζ παναηηδνζζηζηυ ζφιπηςια ηδξ 

αζεέκεζαξ. Υμνήβδζδ πενζζζυηενδξ αζηαιίκδξ Κ οπενκζηά ηδ δνάζδ ηδξ 

δζημοιανυθδξ, δδθαδή δ εκένβεζα ηδξ δζημοιανυθδξ είκαζ πανυιμζα ιε εηείκδ εκυξ 

ακηζιεηααμθίημο (ακηζαζηαιίκδξ). Δπίζδξ μ ηίκδοκμξ ιπμνεί κα ιεζςεεί υηακ ιε ηδ 

πμνήβδζδ ημο ιεθίθςημο ζηα γχα πμνδβδεεί δζπθάζζα ημοθάπζζημκ πμζυηδηα άθθςκ 

πμκδνμεζδχκ ηνμθχκ. 

 Ζ δζημοιανυθδ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ Ηαηνζηή, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ςξ 

ακηζενμιαςηζηή μοζία. Δπίζδξ δ αζηαιίκδ Κ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ πεζνμονβζηή 

ηαζ ηδ εεναπεοηζηή, υπμο πνδζζιμπμζείηαζ πνζκ ηαζ ιεηά ηζξ εβπεζνίζεζξ βζα κα 

απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ αζιμνναβίαξ. Οιμίςξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

αζιμνναβζηχκ αζεεκεζχκ ηςκ ανεθχκ, υπςξ ηαζ ηαηά ηζξ δζαηαναπέξ ζηδ θεζημονβία 

ηςκ πμθδθυνςκ μδχκ, επεζδή δ πμθή είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ απμννυθδζδ ηδξ 

αζηαιίκδξ Κ. 
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Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  ΕΧ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ  K 

 Πθμφζζεξ πδβέξ αζηαιίκδξ Κ είκαζ υθεξ μζ πνάζζκεξ θοθθχδεζξ ηνμθέξ, πθςνέξ 

ή λδνέξ. Δπίζδξ, ιενζηά άθθα θοηζηά πνμσυκηα υπςξ μ ηανπυξ ηδξ ζυβζαξ, πενζέπμοκ 

αλζυθμβεξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Κ. 

 Σμ ζοηχηζ, ηα ααβά ηαζ ημ ζπεοάθεονμ είκαζ ηαθέξ γςζηέξ πδβέξ αζηαιίκδξ Κ. Ζ 

ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ ακάβηεξ ηςκ αμμεζδχκ, 

ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ηςκ πμίνςκ. Άνα δεκ οπάνπεζ ακάβηδ κα δχζμοιε ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Κ ηςκ ζζηδνεζίςκ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ 

εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μνκζεμεζδχκ. 

Α Ν ΑΓ Κ Δ   ΣΧ Ν ΑΓΡ Ο ΣΗ Κ Χ Ν ΕΧ Χ Ν   Δ  Β Η ΣΑΜ Η ΝΖ  K 

 Οζ ακάβηεξ ηςκ μνκζεμεζδχκ ζε αζηαιίκδ Κ ηαθφπημκηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή 

αθεφνμο πυνημο ιδδζηήξ ζημ ζζηδνέζζυ ημοξ ζε πμζμζηυ 2%. 

 Οζ ακάβηεξ ηςκ μνκζεμεζδχκ ζε αζηαιίκδ Κ αολάκμοκ ζδιακηζηά υηακ 

πνμζαάθθμκηαζ απυ ημηηζδίςζδ, θυβς ηδξ πνμζεήηδξ ζημ ζζηδνέζζυ ημοξ θανιάηςκ 

βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ηδξ. Συηε βζα κα πνμθδθεμφκ ηα αζιμνναβζηά ζοιπηχιαηα 

πμο δδιζμονβμφκηαζ ελαζηίαξ ηδξ ακεπάνηεζαξ ηδξ αζηαιίκδξ Κ, πνέπεζ ή κα αολδεεί 

ημ πμζμζηυ αθεφνμο ιδδζηήξ ζημ ζζηδνέζζμ ή κα πνμζηεεεί ζε αοηυ ζοκεεηζηή 

αζηαιίκδ Κ (ιεκαδζχκδ). 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   Κ  

 Οζ θοζζηέξ ιμνθέξ ηςκ αζηαιζκχκ Κ1 ηαζ Κ2 δεκ πνμηαθμφκ ημλζηυηδηα αηυια 

ηαζ ακ πμνδβδεμφκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. Ωζηυζμ, ζοκεεηζηή ιεκαδζυκδ ηαζ ηα 

δζάθμνα πανάβςβά ηδξ έπμοκ πνμηαθέζεζ ημλζηυηδηα ζε επίιοεξ (ανμοναίμοξ). 
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ΜΜ ΔΔ ΡΡ ΟΟ    ΓΓ ΔΔ ΤΤ ΣΣ ΔΔ ΡΡ ΟΟ   

ΤΤ ΓΓ ΑΑ ΣΣ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΛΛ ΤΤ ΣΣ ΔΔ    ΒΒ ΗΗ ΣΣ ΑΑ ΜΜ ΗΗ ΝΝ ΔΔ    
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ΤΤΜΜΠΠΛΛΔΔΓΓΜΜΑΑ  ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΧΧΝΝ  BB  

  Σδκ πνχηδ πενίμδμ ηςκ ενεοκχκ βζα ηζξ αζηαιίκεξ ήηακ ακαβκςνζζιέκδ ιυκμ 

ιία αζηαιίκδ Β, αθθά ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, δ ένεοκα απέδεζλε υηζ πνάβιαηζ 

οπάνπεζ ιζα ζεζνά ζδζαίηενςκ αζηαιζκχκ Β, μζ μπμίεξ επζηεθμφκ δζάθμνεξ 

θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ. Ο υνμξ ζφιπθεβια αζηαιζκχκ Β, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

μιάδα αοηή ηςκ ζδζαίηενςκ αζηαιζκχκ, μζ μπμίεξ παθαζυηενα εεςνμφκηακ υηζ 

απμηεθμφζακ έκακ ιυκμ πανάβμκηα, ηδ αζηαιίκδ Β. 

  Όθεξ μζ αζηαιίκεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ηάης απυ ημκ υνμ πμο πνμακαθένεδηε 

είκαζ οδαημδζαθοηέξ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ εκγφιςκ, εκχ 

μζ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ, αθμνμφκ ηδκ ιεηαθμνά 

εκένβεζαξ. 

  Δοηοπχξ δ ιζηνμαζαηή ζφκεεζδ ηςκ αζηαιζκχκ ηδξ μιάδαξ Β ζημκ πεπηζηυ 

ζςθήκα, ιπμνεί κα ηαθφρεζ έκα ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ πμο έπμοκ απθυ 

ζημιάπζ. Καθφπηεζ υιςξ ημ ζφκμθμ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ εηηυξ ηςκ 

πμθφ κεανχκ ηα μπμία δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ πθήνςξ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηδξ 

ιεβάθδξ ημζθίαξ ημοξ. 

 Καηά ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή, ζοιπηχιαηα έθθεζρδξ αζηαιζκχκ ηδξ μιάδαξ Β 

ιεηαλφ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ, είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζαζημφκ ιυκμ ζημοξ πμίνμοξ 

ηαζ ηα μνκζεμεζδή, ακ ηαζ μνζζιέκεξ αζηαιίκεξ ηδξ μιάδαξ Β είκαζ πθαηζά 

δζαδεδμιέκεξ ζηζξ γςμηνμθέξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ. οκεπχξ, ζδζαίηενδ 

πνμζμπή απαζηείηαζ ιυκμ ηαηά ηδ ζφκεεζδ ηςκ ηνμθχκ ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ 

μνκζεμεζδχκ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  BB11  ((VVIITTAAMMIINN  BB11))  

((ΘΘ εε ηη αα κκ ίί λλ εε ,,   αα λλ εε ππ ξξ ίί λλ εε ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Σμ beri – beri, πμο έπεζ επζπηχζεζξ ζημ κεονζηυ ζφζηδια, ήηακ βκςζηυ ζημοξ 

Κζκέγμοξ απυ ημ 2600 π.Υ., αθθά ηα αίηζά ημο πανέιεζκακ άβκςζηα βζα αζχκεξ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ζ αζηαιίκδ Β1 βκςζηή ηαζ ςξ εεζαιίκδ ή ακεονίκδ, είκαζ πμθφπθμηδ αγςημφπμξ 

έκςζδ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ έκα ιυνζμ πονζιζδίκδξ ηαζ έκα ιυνζμ εεζαγμθίμο, 

εκςιέκα ιε ιεεφθζμ ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης ζοκηαηηζηυ ηφπμ: 

 Λυβς ηδξ πανμοζίαξ 

οδνμλοθίμο ζημ ηέθμξ ηδξ 

πθεονζηήξ αθοζίδαξ δ εεζαιίκδ 

ιπμνεί κα ζπδιαηίγεζ εζηένεξ. 

 Ζ αζηαιίκδ Β1 είκαζ 

ζοζηαηζηυ δφμ ζοκεκγφιςκ, 

ηδξ πονμθςζθμνζηήξ εεζαιίκδξ 

(πονμθςζθμνζημφ εζηένα ηδξ 

εεζαιίκδξ ή ζοβηαναμλοθάζδξ, βκςζηήξ δζεεκμφξ ςξ TPP), ηαζ ηδξ πονμθςζθμνζηήξ 

θζπμεεζαιίδδξ (έκςζδξ ηδξ πονμθςζθμνζηήξ εεζαιίκδξ ιε ημ θζπμσηυ μλφ, βκςζηήξ 

δζεεκμφξ ςξ LTPP). Σα ζοκέκγοια αοηά ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εκγοιζηή μλεζδςηζηή 

απμηαναμλοθίςζδ ηςκ α- ηεημκμλέςκ. 

 Καηά ηζξ απθέξ απμηαναμλοθζχζεζξ, απεθεοεενχκεηαζ CO2 απυ ημ 

πονμζηαθοθζηυ μλφ ή απυ άθθα ηεημκμλέα ηαζ πανάβεηαζ αηεηαθδεΰδδ. Ζ ακηίδναζδ 

αοηή απαζηεί ςξ ζοκέκγοιμ ηδ ζοβηαναμλοθάζδ. 

Πςποζηαθςλικό οξύ 
Αποκαπβοξςλάζε

TPP
Ακεηαλδεΰδε + CO2
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 ημκ ηνζηαναμλοθζηυ ηφηθμ μ μπμίμξ απμηεθεί ηδκ ηεθζηή ημζκή μδυ 

απμζημδυιδζδξ ηςκ οδαηακενάηςκ, θζπχκ ηαζ πνςηεσκχκ ζε CO2 ηαζ H2O ιε 

ηαοηυπνμκδ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ, δ μλεζδςηζηή απμηαναμλοθίςζδ ημο 

πονμζηαθοθζημφ μλέςξ, απαζηεί ηδ εεζαιίκδ ιε ηδκ ιμνθή ημο ζοκεκγφιμο 

πονμθςζθμνζηήξ θζπμεεζαιίδδξ (LTPP) ηαζ επζπθέςκ ηδ ζοιιεημπή ηαζ άθθςκ 

ζοκεκγφιςκ, υπςξ ημο ζοκεκγφιμο Α ηαζ ημο DPN (ζοκεκγφιμο I). 

 Δδχ ημ ηεθζηυ πνμσυκ δεκ είκαζ αηεηαθδεΰδδ αθθά μλζηυ μλφ πμο είκαζ 

ζοκδεδειέκμ ιε ημ ζοκέκγοιμ Α. 

Πςποζηαθςλικο οξύ 

Πολςενδςμικό ζύμπλεγμα
πςποζηαθςλικήρ δεϋδπογενάζερ

Ακεηςλοζςνένδςμο Α + CO2
LTPP  

 Έηζζ δ αζηαιίκδ Β1 ζοκδέεηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ ζηδκ 

μλεζδςηζηή απμηαναμλοθίςζδ ημο πονμζηαθοθζημφ μλέςξ. Ζ ακηίδναζδ αοηή είκαζ 

μοζζχδδξ βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ημο ζχιαημξ. 

 Καηά ηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β1 δ ζπεηζηή ακηίδναζδ δεκ ζοκηεθείηαζ, ηαζ ηα 

εκδζάιεζα πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ οδαηακενάηςκ, πονμζηαθοθζηυ μλφ ηαζ 

βαθαηηζηυ μλφ, ζοζζςνεφμκηαζ ζημ αίια ηαζ ημοξ ζζημφξ ηαζ ζδίςξ ζημ κεονζηυ 

ζφζηδια, ιε απμηέθεζια ηδκ πνυηθδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ηδκ 

ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Β1. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ζ εεζαιίκδ απμννμθάηαζ ηυζμ απυ ημ θεπηυ, υζμ ηαζ απυ ημ παπφ έκηενμ. Ζ 

θςζθμνοθίςζδ ηδξ εεζαιίκδξ ιε ζημπυ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ζοκεκγφιςκ βίκεηαζ ζημ 

ήπαν. Ζ εεζαιίκδ απμεδηεφεηαζ εθάπζζηα ζημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ, ιε ελαίνεζδ ημ 

πμίνμ, ζημοξ ιοξ ημο μπμίμο ζοκηεθείηαζ ζδιακηζηή απμεήηεοζδ. ηα οπυθμζπα 

αβνμηζηά γχα δ εεζαιίκδ, πμο πμνδβείηαζ πένα απυ ηζξ ακάβηεξ, απμαάθθεηαζ ιε ηα 

μφνα. Δπίζδξ δ αζηαιίκδ Β1 εηηνίκεηαζ ζημ βάθα ηαζ ηα ααβά. 

 Ζ αζηαιίκδ Β1 δζαθφεηαζ εφημθα ζημ κενυ, υπςξ ηαζ ζε δζάθοια αθημυθδξ 70%, 

αθθά είκαζ αδζάθοηδ ζημοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ. Δίκαζ εοαίζεδηδ ζηδ εενιυηδηα ηαζ 
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ζδίςξ ζηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ πανμοζία κενμφ, ηαευζμκ δ οβναζία επζηαπφκεζ, 

ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ. ε λδνή ηαηάζηαζδ ακηέπεζ βζα ιενζηέξ χνεξ ζηδ εενιμηναζία 

ηςκ 100
μ
C. Αοηή εκ ιένεζ ηαηαζηνέθεηαζ ηαηυπζκ αναζιμφ ηαζ είκαζ πενζζζυηενμ 

ζηαεενή ηαηά ηδ εένιακζδ λδνχκ πανά κςπχκ ηνμθχκ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Θ ΔΗ ΑΜ Η ΝΖ   

 ηα πεξηζζφηεξα είδε δψσλ ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Β1 

είκαζ : ακμνελία, εθαηηςιέκμξ νοειυξ ακάπηολδξ, δζαηαναπέξ ημο βαζηνεκηενζημφ 

ζοζηήιαημξ, ιοσηή αδοκαιία ηαζ πνμμδεοηζηή δοζθεζημονβία ημο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ελανηάηαζ ζδζαίηενα απυ ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δ ακεπάνηεζα ηδξ εεζαιίκδξ 

έπεζ πζμ ζμαανέξ επζπηχζεζξ βζα ημοξ κεονζημφξ ζζημφξ. 

 ημκ άλζξσπν δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β1 

πνμηαθεί ηδ κυζμ beri-beri, πμο δζαηνίκεηαζ ζε δφμ 

ιμνθέξ: ηδκ οβνή αηνμθζηή, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

ηδκ φπανλδ μζδδιάηςκ, ηαζ ηδκ λδνή αηνμθζηή, πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ οπεναμθζηή απίζπκαζδ. Καη ζηηο 

δχν κνξθέο παξνπζηάδνληαη θαξδηαθέο αλσκαιίεο, 

ζπαζκσδηθή δπζθακςία ησλ άθξσλ θαη λεπξαιγηθνί 

πφλνη. Ζ κυζμξ beri-beri πανμοζζάγεηαζ ζε πχνεξ ηδξ 

Άπς Ακαημθήξ, ζε πενζπηχζεζξ ζπεδυκ απμηθεζζηζηήξ 

ηαηακάθςζδξ ηανπμφ νογζμφ πμο απμθθμζχεδηε ηαζ 

ζηζθαχεδηε.  

 ημοξ ρνίξνπο ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β1, πνμηαθεί 

εθάηηςζδ ηδξ υνελδξ ηαζ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ, 
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ειεημφξ, δφζπκμζα, αναδοηανδία, οπμεενιία ηαζ κεονζηά ζοιπηχιαηα. Καηά ηδ 

κεηνμρία παναηδνμφκηαζ ηανδζαηέξ αθθμζχζεζξ. 

 Οξλίζηα πμο δζαηνέθμκηαζ ιε ζζηδνέζζμ ακεπανηέξ ζε αζηαιίκδ Β1, 

πανμοζζάγμοκ ζμαανή ακμνελία ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αδοκαηίγμοκ.  

 ηζξ αιεπνχδεο ακεπάνηεζα εεζαιίκδξ πνμηαθεί ηδκ μκμιαγυιεκδ πανάθοζδ 

ημο Chasteck, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ηαηά ηδκ ηαηακάθςζδ μνζζιέκςκ εζδχκ ςιχκ 

ρανζχκ, ιέζα ζηα μπμία ανέεδηε ημ έκγοιμ εεζαιζκάζδ, πμο δζαζπά ηδ εεζαιίκδ ζε 

δφμ ηιήιαηα ηαζ ηδκ ηαεζζηά αδνακή. 

 Δπίζδξ μνζζιέκεξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ πδιζηή δμιή πανυιμζα ιε αοηή 

ηδξ εεζαιίκδξ, υπςξ π.π. δ ππξηζεηακίλε, πανειπμδίγμοκ ηδ δνάζδ ηδξ εεζαιίκδξ, 

οπμηαεζζηχκηαξ ηδκ ιέζα ζηα εκγοιζηά ζοζηήιαηα ζηα μπμία αοηή ζοιιεηέπεζ, ιε 

ζοκέπεζα κα ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα έθθεζρδξ ηδξ εεζαιίκδξ. Οζ μοζίεξ πμο 

πνμακαθένεδηακ μκμιάγμκηαζ αληηβηηακίλεο ή βεκζηυηενα αληηκεηαβνιίηεο. 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  ΕΧ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Θ ΔΗ ΑΜ Η ΝΖ  

 Ζ εεζαιίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ, ηονίςξ υιςξ απακηά ζηα 

ελςηενζηά ζηνχιαηα ηαζ ηα έιανοα ηςκ ηανπχκ ζζηδνχκ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηα 

οπμπνμσυκηα ηδξ αθεονμαζμιδπακίαξ είκαζ πθμφζζεξ πδβέξ. Ζ πζμ πθμφζζα πδβή είκαζ 

δ γοεμγφιδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα έιανοα ζζηανζμφ. Άθθεξ ηαθέξ πδβέξ είκαζ ηα 

θαπακζηά, ημ πθςνυ πυνημ, υπςξ ηαζ ημ λδνυ πυνημ ηαθήξ πμζυηδηαξ, ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ αοηυ έπεζ δζαηδνήζεζ ημ θφθθςια ηαζ ημ πνάζζκμ πνχια ημο. Εςζηέξ 

ηνμθέξ πθμφζζεξ ζε αζηαιίκδ Β1 είκαζ ημ άπαπμ πμζνζκυ ηνέαξ, ημ ζοηχηζ, μζ κεθνμί 

ηαζ μ ηνυημξ ημο ααβμφ. Σμ βάθα δεκ απμηεθεί πθμφζζα πδβή αζηαιίκδξ Β1 εκχ δ 

παζηενίςζή ημο ηαηαζηνέθεζ ημ 25% ηδξ πενζεηηζηυηδηάξ ημο ζε αζηαιίκδ Β1. 

 Δπεζδή δ δζάδμζδ ηδξ εεζαιίκδξ είκαζ πθαηζά ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ γςμηνμθέξ, ηα 

αβνμηζηά γχα ελαζθαθίγμοκ άθεμκα πμζά αζηαιίκδξ Β1 ηαηά ηδ πμνήβδζδ ηςκ 

ζζηδνεζίςκ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ. Άθθςζηε υπςξ πνμακαθένεδηε, ηα 

ιδνοηαζηζηά γχα δεκ ελανηχκηαζ, απυ ηζξ ηνμθέξ βζα ημκ εθμδζαζιυ ημοξ ζε 
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αζηαιίκδ Β1, ηαευζμκ αοηή ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ 

ημζθίαξ. 

 Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηνμθχκ ζε εεζαιίκδ, υπςξ ηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ πμίνςκ ηαζ 

ηςκ μνκίεςκ, εηθνάγμκηαζ ζε πζθζμζηά ημο βναιιανίμο ακά πζθζυβναιιμ ηνμθήξ, ηαζ 

δίκμκηαζ ζημοξ Δζδζημφξ Πίκαηεξ Γζαηνμθήξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ αολδιέκδ πνυζθδρδ 

οδαηακενάηςκ, ζοκεπάβεηαζ αολδιέκεξ ακάβηεξ εεζαιίκδξ. Δπίζδξ μζ ακάβηεξ είκαζ 

ιεβαθφηενεξ ηαηά ηδκ βαθαηημπαναβςβή πανά ηαηά ηδκ ακάπηολδ. 

 Ζ αζηαιίκδ Β1 παναζηεοάγεηαζ ζοκεεηζηά ηαζ απακηά ζημ ειπυνζμ, ςξ 

οδνμπθςνζηή εεζαιίκδ, ηονίςξ βζα ακενχπζκδ πνήζδ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Θ ΔΗ Α Μ Η ΝΖ   

 Γεκ οπάνπμοκ ημλζηέξ πανεκένβεζεξ ηζξ εεζαιίκδξ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  ΒΒ22  ((VVIITTAAMMIINN  BB22))  

((ΡΡ ηη ββ νν θθ ιι αα ββ ίί λλ εε ,,   ιι αα θθ ηη νν θθ ιι αα ββ ίί λλ εε ,,   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   GG ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ζ αζηαιίκδ Β2 είκαζ ζοκχκοιδ πνμξ ηδ νζαμθθααίκδ ηαζ ηδ θαηημθθααίκδ. 

Μεηά ηδ ζοκεεηζηή παναζηεοή ηδξ νζαμθθααίκδξ, επζηνάηδζε δ μκμιαζία 

νζαμθθααίκδ, δζυηζ ακαβκςνίζηδηε υηζ δ μοζία δ μπμία ανπζηά μκμιαγυηακ αζηαιίκδ 

Β2 ή αζηαιίκδ G, ήηακ πνάβιαηζ δ νζαμθθααίκδ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ζ νζαμθθααίκδ απμηεθείηαζ απυ έκα πονήκα δζιεεοθμ-ζζμαθθμλαγίκδξ, μ μπμίμξ 

είκαζ εκςιέκμξ ιε ηδκ αθημυθδ ηδξ νζαυγδξ (νζαζηυθδξ), δ μπμία ζηδ ζοκέπεζα 

απμηεθεί ηδκ πθεονζηή αθοζίδα, ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης ηφπμ:  

 

 

 

 

 

 

 Ζ νζαμθθααίκδ είκαζ ηίηνζκμο πνχιαημξ (απ’ υπμο ηαζ ημ υκμια θθααίκδ), 

δζαθφεηαζ ζημ κενυ, ηαζ ημ οδαηζηυ ηδξ δζάθοια πανμοζζάγεζ ηζηνζκμπνάζζκμ 

θεμνζζιυ. Δίκαζ ακεεηηζηή ζηδ εενιυηδηα ζε υλζκα ή μοδέηενα δζαθφιαηα, 

ηαηαζηνέθεηαζ υιςξ ζε αθηαθζηά δζαθφιαηα. Δπίζδξ είκαζ αζηαεήξ ζημ θςξ ηαζ 

ζδζαίηενα ζηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ.  

 Ζ νζαμθθααίκδ είκαζ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ θθααμπνςηεσδχκ ή ηίηνζκςκ 

εκγφιςκ (πμο μκμιάγμκηαζ έηζζ, επεζδή έπμοκ ηζηνζκμπμνημηαθί πνχια), ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακαπκμή ηςκ ζζηχκ ηαζ ιπμνμφκ κα μλεζδςεμφκ ηαζ κα ακαπεμφκ 
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αιθίδνμια. Ζ πνμζεεηζηή μιάδα ηςκ ζφκεεηςκ αοηχκ πνςηεσκχκ πενζθαιαάκεζ ηδ 

νζαμθθααίκδ είηε ιε ηδ ιμνθή ημο θςζθμνζημφ εζηένα (FMN= Φθααζκμ-ιμκμ-

κμοηθεμηίδζμ), είηε ιε ηδκ πενζζζυηενμ πμθφπθμηδ ιμνθή ημο Φθααζκμ-αδεκζκμ-

δζκμοηθεμηζδίμο (FAD), δδθαδή ημο εζηένα πμο πνμακαθένεδηε, εκςιέκμο ιε 

αδεκοθζηυ μλφ (AMP). 

 Λεζημονβζηά ηαζ ηα δφμ ζοκέκγοια πμο πνμακαθένεδηακ, ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε 

ημ ζοκέκγοιμ I (DPN) ηαζ ημ ζοκέκγοιμ II(TPN) ηαζ εκενβμφκ ςξ ιεηαθμνείξ 

οδνμβυκμο. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ νζαμθθααίκδ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ζοκεκγφιςκ 

ηςκ θθααμπνςηεσδχκ πμο πνμακαθένεδηακ, απαζηείηαζ βζα ηδκ απμδυιδζδ ηςκ 

ενεπηζηχκ μοζζχκ πμο απμδίδμοκ εκένβεζα ζηζξ ίδζεξ εέζεζξ ζηζξ μπμίεξ απαζημφκηαζ 

ηαζ ηα ζοκέκγοια DPN ή TPN. Δπζπνυζεεηα πνμξ ημ νυθμ ηδξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ, 

δ νζαμθθααίκδ είκαζ ζοζηαηζηυ δζαθυνςκ αιζκμλεζδαζχκ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ 

απαιίκςζδ ηςκ αιζκμλέςκ, υπςξ ηαζ ηδξ λακεζκμλεζδάζδξ, δ μπμία ηαηαθφεζ ηδκ 

μλείδςζδ ημο DPN πμο έπεζ ακαπεεί ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ πμονζκχκ. 

 Ζ θςζθμνοθίςζδ ηδξ νζαμθθααίκδξ βίκεηαζ ιέζα ζημ εκηενζηυ ημίπςια ηαζ 

ιεηαθένεηαζ ιέζς ημο αίιαημξ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ ηαζ ζηα υνβακα. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ζ θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ νζαμθθααίκδξ, δ μπμία απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ 

εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ ιδπακζζιμφξ μλεζδμ-ακαβςβχκ ηαηά ημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ, θζπχκ ηαζ πνςηεσκχκ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Ρ Η Β ΟΦ Λ ΑΒ Η ΝΖ   

 Ακεπάνηεζα νζαμθθααίκδξ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ αλαπηπζζφκελσλ ρνίξσλ, 

πνμηαθεί ηφνηςζδ ηαζ δοζηαιρία ηςκ άηνςκ, υπςξ ηαζ ελακεήιαηα ζημ δένια. 

Δπίζδξ πνμηαθείηαζ ευθςζδ ημο ηεναημεζδμφξ ηαζ ηαηαννάηηδξ πμο μθείθεηαζ ζηδ 

ακάπηολδ ηνζπμεζδχκ αββείςκ πάκς ζ’ αοηυκ. Δπίζδξ, πνμηαθμφκηαζ δοζιεκείξ 

επζδνάζεζξ ζηδκ ακαπαναβςβή ηαζ ηδ βαθαηημπαναβςβή.  



Οη βηηακίλεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δωηθό νξγαληζκό 2010 

 

εθίδα | 57  

 

 ημοξ λενζζνχο, ημ πζμ παναηηδνζζηζηυ ζφιπηςια, υηακ δζαηνέθμκηαζ 

ακεπανηχξ ιε νζαμθθααίκδ, είκαζ πανάθοζδ ηςκ δαηηφθςκ ιε ηάιρδ ημοξ πνμξ ηα 

ιέζα ζακ βνμεζά. Σμ εζδζηυ αοηυ ζφιπηςια πνμηαθείηαζ, επεζδή εηθοθίγμκηαζ ηα 

πενζθενεζαηά κεφνα, ιε απμηέθεζια μζ κεμζζμί κα ααδίγμοκ ζηδνζγυιεκμζ πάκς 

ζημοξ ηανζμφξ (ηα πέθιαηα ηςκ πμδζχκ), έπμκηαξ ζοζπεζνςιέκα πνμξ ηα ιέζα ηα 

δάπηοθα. 

 ηζξ φξληζεο αλαπαξαγσγήο, δ ακεπάνηεζα νζαμθθααίκδξ πνμηαθεί 

εθαηηςιέκδ εηημθαπηζηυηδηα, επεζδή δ ειανοαηή εκδζζιυηδηα είκαζ ορδθή. ηα 

νξληζνεηδή μζ ακάβηεξ ζε νζαμθθακίκδ, εθαηηχκμκηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ηδξ δθζηίαξ 

ημοξ, ηαζ μζ κεμζζμί είκαζ δοκαηυκ κα ζοκέθεμοκ απυ ηα ζοιπηχιαηά ημοξ, αηυιδ ηαζ 

ακ δεκ αθθάλεζ ημ ζζηδνέζζυ ημοξ. 

 Λυβς ηδξ ααηηδνζαηήξ ζφκεεζδξ, ηα ηυπνακα ηςκ μνκίεςκ είκαζ ζοπκά πζμ 

πθμφζζα ζε νζαμθθααίκδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ζζηδνέζζυ ημοξ. Αοηυ έπεζ ιεβάθδ 

ζδιαζία βζα ηδκ επζδαπέδζα εηηυθαρδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ κεμζζχκ, υπμο αοημί 

ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ ηα ηυπνακα. 

 ημκ άλζξσπν, ηαζ ηα δφμ ζοιπηχιαηα, ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ ιαηζχκ είκαζ 

βκςζηυ απμηέθεζια ηδξ ακεπανημφξ πνυζθδρδξ νζαμθθααίκδξ. έηζζ παναηδνμφκηαζ: 

λδνυηδηα ημο δένιαημξ, πείθδ πνδζιέκα έκημκα ηυηηζκα, ιε ζηζζίιαηα, ζδίςξ ζηζξ 

βςκίεξ ημο ζηυιαημξ (πείθςζδ), δενιαηίηζδα, υπςξ ηαζ αββεζμπμίδζδ ημο 

ηεναημεζδμφξ (ακάπηολδ ηνζπμεζδχκ αββείςκ πάκς ζημκ ηεναημεζδή). 

 ε φια ηα είδε ησλ δψσλ, ημζκά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ νζαμθθααίκδξ είκαζ 

θαζπζηέξεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηαζ ειάηησζε ηεο παξαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο. 
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 Κακέκα υιςξ απυ ηα ζοιπηχιαηα αοηά υπςξ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα πμο 

πνμακαθένεδηακ (δένιαημξ, ιαηζχκ ηαζ κεονζηχκ) ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ εζδζηυ 

ζφιπηςια έθθεζρδξ νζαμθθααίκδξ ηαευζμκ αοηά πανάπεδηακ πεζναιαηζηά ηαηά ηδκ 

έθθεζρδ ηαζ άθθςκ αζηαιζκχκ ηδξ μιάδαξ Β. Ο κφλνο ζίγνπξνο ηξφπνο 

εμαθξίβσζεο φηη ηα ζπκπηψκαηα νθείινληαη ζε έιιεηςε ξηβνθιαβίλεο είλαη ε 

ππνρψξεζή ηνπο θαηά ηε ρνξήγεζε κφλν ξηβνθιαβίλεο. Δπίζδξ ημ επίπεδμ 

έηηνζζδξ νζαμθθααίκδξ ζηα μφνα, ιπμνεί κα θδθεεί ςξ δείηηδξ εηηίιδζδξ ηδξ 

επανημφξ δζαηνμθήξ ιε νζαμθθααίκδ, ηαευζμκ δ εκαπμεήηεοζδ ηδξ νζαμθθααίκδξ 

ζημοξ ζζημφξ ηαζ ηα υνβακα είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ, ηαζ υηακ αοηή πνμζθαιαάκεηαζ 

ζε ιεβαθφηενδ πμζυηδηα απυ αοηήκ πμο πνεζάγεηαζ, απμαάθθεηαζ ιε ηα μφνα. Ζ 

νζαμθθααίκδ εηηνίκεηαζ επίζδξ απυ υθα ηα είδδ γχςκ ζημ βάθα. 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Ρ Η Β Ο Φ Λ ΑΒ Η Ν Ζ  

 Ζ νζαμθθααίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ. Πθμφζζεξ πδβέξ είκαζ μζ 

γφιεξ, ημ ζοηχηζ, ημ βάθα ηαζ ηα οπμπνμσυκηα ημο (ζδίςξ ημ λδνυ ηονυβαθα), υπςξ 

ηαζ ηα πνάζζκα θοθθχδδ πθςνά ηαζ λδνά πυνηα. Οζ ηανπμί ηςκ ζζηδνχκ δεκ 

πενζέπμοκ επανηή πμζυηδηα νζαμθθααίκδξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηδκ 

ηφνζα πδβή εθμδζαζιμφ ηςκ μνκζεμεζδχκ. Σα πίηονα ηαζ ηα ηηδκάθεονα ημο ζζηανζμφ 

πενζέπμοκ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ πμζυηδηα. Οζ πθαημφκηεξ ηςκ εθαζμφπςκ ηανπχκ, 

ηαζ ηα ζπεοάθεονα πενζέπμοκ ιέηνζα πμζά. 

Ζ  Ρ Η Β Ο Φ Λ ΑΒ Η ΝΖ   ΣΖ Ν Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 Απυ ηδκ πθεονά ηδξ Δθανιμζιέκδξ Γζαηνμθήξ, δ νζαμθθααίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ 

πναηηζηή ζδιαζία βζα ηα μνκζεμεζδή, πμο έπμοκ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ηαζ πανά βζα 

ημοξ πμίνμοξ. ηα ιδνοηαζηζηά, δ νζαμθθααίκδ ζοκεέηεηαζ ζε επανηείξ πμζυηδηεξ 

απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ, ακ ηαζ ηα γχα αοηά εθμδζάγμκηαζ 

ιε ανηεηή πμζυηδηα ηαζ απυ ηα ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα πμο πενζέπμοκ πυνημ. 

 ημοξ πίκαηεξ Γζαηνμθήξ δίκμκηαζ μζ ακάβηεξ ζε νζαμθθααίκδ ηςκ πμίνςκ ηαζ 

ηςκ μνκζεμεζδχκ ζε πζθζμζηά ημο βναιιανίμο ακά πζθζυβναιιμ ζζηδνεζίμο. Όπςξ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εεζαιίκδξ, δ νζαμθθααίκδ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδ 
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ιεηαθμνά εκένβεζαξ ηαζ ζοκεπχξ μζ ακάβηεξ ζε νζαμθθααίκδ είκαζ ακάθμβεξ ιε ηδκ 

εκένβεζα πμο πνμζθαιαάκεηαζ απυ ηζξ ηνμθέξ. 

 Γζα ηα νξληζνεηδή πνπ δελ βγαίλνπλ ζηε βνζθή, πνέπεζ κα θδθεεί θνμκηίδα 

πανμπήξ νζαμθθααίκδξ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηνμθχκ, πμο είκαζ πθμφζζεξ ζε 

νζαμθθααίκδ, υπςξ είκαζ ηα οπμπνμσυκηα βάθαηημξ ηαζ ημ ιδδζηάθεονμ ή ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζημ ζζηδνέζζμ εζδζημφ αζηαιζκμφπμο παναζηεοάζιαημξ, πμο πενζέπεζ 

ζοκεεηζηή νζαμθθααίκδ. 

 Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, ζζηδνέζζμ πμο πενζέπεζ, ηαθαιπυηζ, ζμβζάθεονμ εηπφθζζδξ 

ηαζ ιυκμ 5% άθεονμ λδνμφ πυνημο ιδδζηήξ, είκαζ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

νζαμθθααίκδ βζα ακαπηοζζυιεκμοξ πμίνμοξ ζημ ζηάαθμ. Γζα κα απμηαηαζηαεεί αοηή 

δ έθθεζρδ, είκαζ ακάβηδ κα αολδεεί δ πμζυηδηα ημο ιδδζηάθεονμο ημο ζζηδνεζίμο ζε 

10% ή κα ακηζηαηαζηαεεί έκα ιένμξ ημο ζμβζάθεονμο ιε ζπεοάθεονμ ή κα πνμζηεεεί 

λδνυ ηονυβαθα ή λδνή γφιδ ιπφναξ ή ζοκεεηζηή νζαμθθααίκδ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Ρ Η ΒΟ Φ Λ ΑΒ Η ΝΖ   

 Γεκ είκαζ βκςζηή ηάπμζα ημλζηυηδηα ηδξ νζαμθθααίκδξ. 
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ΝΝΗΗΚΚΟΟΣΣΗΗΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΟΟΞΞΤΤ  ((NNIICCOOTTIINNIICC  AACCIIDD))    

((ΝΝ ηη αα ζζ ίί λλ εε ,,   λλ ηη θθ νν ηη ηη λλ αα κκ ίί δδ ηη νν ,,   λλ ηη αα ζζ ηη λλ αα κκ ίί δδ ηη νν ,,   αα λλ ηη ηη ππ εε ιι ιι αα γγ ξξ ηη θθ όό οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο   ήή   

ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   PP PP ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ο Gaspar Casal, Ηζπακυξ ζαηνυξ, ήηακ μ πνχημξ πμο πενζέβναρε ημ έημξ 1730 

ι.Υ. ηδκ πεθθάβνα, δ μπμία ειθακίζηδηε αιέζςξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημο 

ηαθαιπμηζμφ ζηδκ Δονχπδ. 

 Ο Francesco Frapoli, Ηηαθυξ ζαηνυξ, μκυιαζε ηδκ αζεέκεζα πεθθάβνα (pellagra), 

δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηζξ θέλεζξ pelle (δένια) ηαζ agra (ημηηζκζζιέκμ ηαζ ηναπφ). 

 Καηά ημ 1937 μ Elvehjem ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ζημ Πακεπζζηήιζμ Wisconsin 

Ζ.Π.Α., έηακακ ηδ δναιαηζηή ακαηάθορδ υηζ ημ κζημηζκζηυ μλφ ιπμνμφζε κα 

εεναπεφζεζ ηδ ιαφνδ βθχζζα ζημ ζηφθμ, αζεέκεζα πμο πανμοζζάγεζ μιμζυηδηα ιε 

ηδκ πεθθάβνα ζημκ άκενςπμ. Αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ θθμβζζιέκδ ηυηηζκδ βθχζζα, 

έθηδ ζημ ζηυια, δενιαηίηζδα, απχθεζα υνελδξ, δζάννμζα ηαζ δζακμδηζηέξ δζαηαναπέξ. 

Λίβμ ανβυηενα ακαηαθφθεδηε υηζ ημ κζημηζκζηυ μλφ ιπμνεί κα εεναπεφζεζ ηαζ ηδκ 

πεθθάβνα βζ’ αοηυ ηαζ μκμιάζηδηε ακηζπεθθαβνζηυξ πανάβμκηαξ ή PP (Pellagra 

Preventive). Ακ ηαζ εεαιαηζηή εεναπεία υθςκ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ πεθθάβναξ 

πεηοπαίκεηαζ ηαηά ηδ πμνήβδζδ, επζπθέμκ ημο κζημηζκζημφ μλέμξ, ηονίςξ εεζαιίκδξ 

ηαζ νζαμθθααίκδξ, αθμφ δ πεθθάβνα μθείθεηαζ ζηδ ζηένδζδ υθςκ αοηχκ ηςκ 

αζηαιζκχκ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Σμ αιίδζμ ημο κζημηζκζημφ μλέμξ, δδθαδή ημ κζημηζκαιίδζμ, είκαζ δ έκςζδ πμο 

δνα θοζζμθμβζηά ζημ ζχια. Σμ κζημηζκζηυ μλφ, πμο πνμζθαιαάκεηαζ απυ ηζξ ηνμθέξ, 

ιεηαηνέπεηαζ ζημ ζχια ζε κζημηζκαιίδζμ. Άθθα μκυιαηα, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ημ κζημηζκζηυ μλφ ηαζ ημ αιίδζυ ημο είκαζ ακηίζημζπα κζαζίκδ ηαζ κζαζζκαιίδζμ. Ο 

ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ημο κζημηζκζημφ μλέμξ ηαζ ημο κζημηζκαιζδίμο πμο δνα 

θοζζμθμβζηά ζημ γςζηυ ζχια είκαζ μ αηυθμοεμξ :  
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Νηθνηηληθό νμύ                                                                                     Νηθνηηλακίδην 

 Οζ ηφπμζ αοημί ηάκμοκ θακενυ υηζ μζ εκχζεζξ αοηέξ είκαζ πανάβςβα ηδξ 

πονζδίκδξ ηαζ έηζζ ελδβμφκηαζ ηαζ ηα μκυιαηα πμο δυεδηακ ζηα ζοκέκγοια, ζηα 

μπμία δ αζηαιίκδ αοηή απμηεθεί ηδκ εκενβυ μιάδα. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Σμ κζημηζκαιίδζμ θοζζμθμβζηά δνα ζημ ζχια, υπςξ δ εκενβυξ μιάδα δφμ 

ζδιακηζηχκ ζοκεκγφιςκ, ημο ζοκεκγφιμο I ή κζημηζκαιζδμ-αδεκζκμ-δζ-κμοηθεμηζδίμο 

(NAD), ηαζ ημο ζοκεκγφιμο II ή κζημηζκαιζδμ-αδεκζκμ-θςζθμνζημφ δζκμοηθεμηζδίμο 

(NADP), πμο δζαθένεζ απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηαηά ημ υηζ έπεζ έκα επζπθέμκ ιυνζμ 

θςζθμνζημφ μλέμξ, δδθαδή ζοκμθζηά ηνία ιυνζα θςζθμνζημφ μλέμξ. Σα ζοκέκγοια 

αοηά, ηα μπμία είκαζ ακηίζημζπα βκςζηά ηαζ ςξ δζθςζθμνμ-πονζδζκμ-κμοηθεμηίδζμ 

(DPN) ηαζ ηνζθςζθμνμ-πονζδζκμ-κμοηθεμηίδζμ (TPN), ζοκδέμκηαζ ιε ημ ιδπακζζιυ 

ιεηαθμνάξ οδνμβυκμο ζηα γςκηακά ηφηηανα, δδθαδή δνμοκ ςξ δέηηεξ ηαζ δυηεξ 

οδνμβυκμο ηαηά ηζξ αζμθμβζηέξ μλεζδχζεζξ. 

 Σμ κζημηζκζηυ μλφ ηαζ ημ κζημηζκαιίδζμ είκαζ άπνςιεξ ηνοζηαθθζηέξ μοζίεξ, πμο 

ιε εοημθία δζαθφμκηαζ ζημ κενυ ηαζ ηδκ αθημυθδ. Δίκαζ πμθφ ακεεηηζηέξ μοζίεξ ζηδ 

εενιυηδηα, ημκ αένα, ημ θςξ, ηα μλέα, ηα αθηάθζα ηαζ έηζζ παναιέκμοκ ζηαεενέξ ζηζξ 

ηνμθέξ. 

 Σμκίζηδηε ήδδ ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηδξ νζαμθθααίκδξ υηζ ηα ζοκέκγοια αοηά 

εκενβμφκ απυ ημζκμφ ιε ηα ζοκέκγοια ηςκ θθααμπνςηεσδχκ ζηδκ ακαπκμή ηςκ 

ηοηηάνςκ. Έηζζ ημ κζημηζκαιίδζμ ηαζ δ νζαμθθααίκδ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιεηαλφ ημοξ 

ζηδ ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ, ιε ημ ζοκδοαζιυ ημοξ ιε ζοκέκγοια πμο ελανηάηαζ ημ 

έκα απυ ημ άθθμ, ηα μπμία δνμοκ ςξ δέηηεξ ηαζ δυηεξ οδνμβυκμο, δδθαδή ιε ηα 
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ζοκέκγοια DPN, TPN, FMP ηαζ FAD, ηαζ ηα μπμία είκαζ απαναίηδηα βζα ηζξ πμζηίθεξ 

ακηζδνάζεζξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπχκ ηαζ 

ηςκ πνςηεσκχκ. 

 ε ιενζηά είδδ γχςκ, υπςξ ζημοξ επίιοεξ (ανμοναίμοξ, rats), πμίνμοξ, ζηφθμοξ 

υπςξ ηαζ ζημκ άκενςπμ, ημ κζημηζκαιίδζμ απεηηνίκεηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ςξ 

ιεεοθζςιέκμ πανάβςβμ, εκχ ζηα πμνημθάβα γχα δ κζαζίκδ δεκ θαίκεηαζ κα 

ιεηααμθίγεηαζ ιε ιεεοθίςζδ, ηαευζμκ ιεβάθεξ πμζυηδηέξ ηδξ απεηηνίκμκηαζ 

αιεηάαθδηεξ. Σα πμζά ηςκ ιεηααμθζηχκ αοηχκ πμο απεηηνίκμκηαζ, ιεηνζμφκηαζ ηαηά 

ηζξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ακαβηχκ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ζε κζαζίκδ. 

Πανυθα αοηά ηαιία ιέεμδμξ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ακαβηχκ αοηχκ δεκ είκαζ αηνζαήξ, 

θυβς ηδξ πανέιααζδξ, υπςξ εα ακαθενεεί ζηδ ζοκέπεζα, ηδξ ηνοπημθάκδξ ηαζ ηδξ 

ααηηδνζαηήξ ζφκεεζδξ ζημ πεπηζηυ ζφζηδια. Ζ κζαζίκδ δεκ απμεδηεφεηαζ ζε 

οπμθμβίζζιεξ πμζυηδηεξ ζημοξ γςζημφξ ζζημφξ. Δπίζδξ αοηή εηηνίκεηαζ ζημ βάθα ηαζ 

ιεηααζαάγεηαζ ζηα ααβά. Σμ 1947 δζαπζζηχεδηε υηζ ημ αιζκμλφ ηνοπημθάκδ 

πνδζζιεφεζ ςξ πνυδνμιδ μοζία βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ κζαζίκδξ ζημ γςζηυ ζχια. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   ΝΗ Α  Η Ν Ζ   

 Πνμδβμοιέκςξ ακαθένεδηε υηζ ακεπάνηεζα 

κζημηζκαιζδίμο, πνμηαθεί ζημκ άλζξσπν πεθθάβνα (απυ ημ 

Ηηαθζηυ Pelle agra=ηναπφ δένια), δ μπμία είκαζ εκδδιζηή 

ιεηαλφ μιάδςκ πθδεοζιμφ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ηφνζα ηνμθή 

ημοξ ημ ηαθαιπυηζ, ημ μπμίμ είκαζ θηςπή πδβή κζαζίκδξ, ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ μπμίαξ απακηά ζε δεζιεοιέκδ ιδ 

πνδζζιμπμζήζζιδ ιμνθή ηαζ επζπθέςκ ζηενείηαζ επανηχξ 

πμζμηήηςκ ηνοπημθάκδξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνυδνμιδ μοζία βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ κζαζίκδξ. 

 ημοξ ακαπηοζζυιεκμοξ ρνίξνπο, ηα ζοκήεδ ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ 

πενζθαιαάκμοκ: απχθεζα αάνμοξ, εκηενίηζδα, ειεηυ ηαζ δενιαηίηζδα. ηα νξλίζηα δ 

ακεπάνηεζα ημο κζημηζκαιζδίμο, πνμηαθεί κέιαηλα (καχξε) γιψζζα ιε θθεβιμκή ηδξ 
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ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ ηαζ ημο ακςηένμο ηιήιαημξ ημο 

μζζμθάβμο, ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ, θηςπή 

πηενμθοΐα ηαζ θμθζδςηή (θεπζδςηή) δενιαηίηζδα. 

 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  ΝΗ Α  Η ΝΖ  

 Ζ αζηαιίκδ αοηή είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ ηαζ ζοκεπχξ δεκ είκαζ 

πζεακή ακεπάνηεζά ηδξ ζηα ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα πμο πμνδβμφκηαζ ζηα αβνμηζηά 

γχα. Βέααζα ηα ιδνοηαζηζηά γχα δεκ έπμοκ ακάβηδ πανμοζίαξ κζαζίκδξ ζημ 

ζζηδνέζζυ ημοξ, επεζδή επανηείξ πμζυηδηεξ πανάβμκηαζ ιέζς ηδξ ααηηδνζαηήξ 

ζφκεεζδξ ζηδ ιεβάθδ ημζθία. Ζ γφιδ γοεμπμζίαξ, μ αναπζδμπθαημφκηαξ, μ 

δθζμπθαημφκηαξ ηαζ ηα θοθθχδδ πυνηα, είκαζ ηαθέξ πδβέξ ηδξ αζηαιίκδξ αοηήξ. Ακ 

ηαζ μζ ηανπμί ζζηδνχκ, εηηυξ απυ ημ ηαθαιπυηζ, υπςξ ηαζ ηα οπμπνμσυκηα ηδξ 

αθεονμαζμιδπακίαξ, είκαζ ηαθέξ πδβέξ ηδξ αζηαιίκδξ αοηήξ, εκ ημφημζξ ζδιακηζηυ 

ιένμξ ηδξ απακηά ζε δεζιεοιέκδ ιμνθή, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε 

εοπένεζα απυ ηα πμζνίδζα ηαζ ηα μνκίεζα. 

 Απυ υζα έπμοκ πνμακαθενεεί πνμηφπηεζ υηζ δ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηα 

μνζζιέκςκ ηνμθχκ ζε κζαζίκδ, δεκ είκαζ απαναίηδηα ηαθυξ μδδβυξ βζα κα αβμοκ 

ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ επανηή πενζεηηζηυηδηα ημο ζοκυθμο ημο ζζηδνεζίμο ζε 

κζαζίκδ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ απυ ηδ ιζα δ 

πανμοζία ζημ ζζηδνέζζμ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε ηνοπημθάκδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ 

ζφκεεζδ ηδξ κζαζίκδξ έζης ηαζ ζε ιζηνή πμζυηδηα ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ηςκ 

πμζνζδίςκ ηαζ μνκζεζχκ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. 

Ζ  ΝΗ Α Η ΝΖ   ΣΖ Ν Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 Οζ ακάβηεξ ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ μνκίεςκ ζε κζαζίκδ δίκμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 

Γζαηνμθήξ ζε πζθζμζηά ημο βναιιανίμο ακά πζθζυβναιιμ ζζηδνεζίμο. Νεανά μνκίεζα 

έπμοκ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ζε κζαζίκδ ζε ζφβηνζζδ πνμξ ηα ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ 

μνκίεζα ή ηζξ υνκζεεξ επεζδή ή ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ηδξ κζαζίκδξ ζημκ μνβακζζιυ 
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θαιαάκεζ πχνα ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ηςκ ιεβαθφηενςκ 

πηδκχκ. 

 οκεπχξ, υπςξ ζοιπεναίκεηαζ απυ ηα υζα έπμοκ πνμακαθενεεί, ιυκμ ηα κεανά 

μνκίεζα ηαζ μζ ακαπηοζζυιεκμζ πμίνμζ ςθεθμφκηαζ απυ ηδκ πνμζεήηδ κζαζίκδξ ζημ 

ζζηδνέζζυ ημοξ, υηακ ημ ηεθεοηαίμ πενζέπεζ ιεβάθδ ακαθμβία ηαθαιπμηζμφ ηαζ 

ζηενείηαζ αθεφνμο πυνημο ιδδζηήξ ηαζ άθθςκ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε κζαζίκδ, δ μπμία 

παναζηεοάγεηαζ ζοκεεηζηά. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α ΝΗ Α Η ΝΖ   

Καηακάθςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ κζαζίκδξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αββεζαηή 

δζαζημθή, έλαρδ ημο δένιαημξ, θαβμφνα, δπαηζηή αθάαδ, αολδιέκα επίπεδα 

βθοηυγδξ ζημ αίια, αολδιέκα έκγοια ζημ αίια αηυια ηαζ πεπηζηυ έθημξ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  ΒΒ66  ((VVIITTAAMMIINN  BB66))  

((ΠΠ ππ ξξ ηη δδ νν μμ ίί λλ εε ,,   αα δδ εε ξξ κκ ίί λλ εε ))   

Γ Ο Μ Ζ  

 Ζ αζηαιίκδ Β6 είκαζ πανάβςβμ ηδξ πονζδίκδξ ηαζ απακηά ζηδ θφζδ ιε ηνεζξ 

ιμνθέξ: δ πνχηδ ιμνθή είκαζ δ πονζδμλίκδ, δ δεφηενδ ιμνθή είκαζ ιζα αθδεΰδδ ηδξ 

πονζδμλίκδξ, δ πονζδμλάθδ ηαζ δ Σνίηδ ιμνθή είκαζ ιζα αιίκδ ηδξ πονζδμλίκδξ, δ 

πονζδμλαιίκδ. Ο ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ηάεε ιζαξ απυ ηζξ ηνεζξ ιμνθέξ, μζ μπμίεξ 

ανίζημκηαζ ζημκ μνβακζζιυ ςξ θςζθμνζημί εζηένεξ, είκαζ μζ ελήξ:  

 

 

 

 

Ππξηδνμίλε                                             Ππξηδνμάιε                                       Ππξηδνμακίλε 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Απυ ηζξ ηνεζξ ζοββεκζηέξ μοζίεξ, θαίκεηαζ υηζ αοηή πμο δνα εκενβδηζηά είκαζ δ 

πονζδμλάθδ ιε ηδ ιμνθή ημο θςζθμνζημφ εζηένα ζηδκ μπμία υθεξ μζ ιμνθέξ 

ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ ζημ ζχια. 

 Ζ θςζθμνζηή πονζδμλάθδ πνδζζιεφεζ ςξ ζοκέκγοιμ, πμο πενζθαιαάκεηαζ ζε 

ανζειυ ιεηααμθζηχκ ακηζδνάζεςκ, ζηζξ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα απμηαναμλοθζχζεζξ 

αιζκμλέςκ ηαζ ηνακζαιζκχζεζξ αιζκμλέςκ. Γδθαδή, αοηή δνα ςξ ζοκέκγοιμ 

μνζζιέκςκ απμηαναμλοθαζχκ ηαζ ηνακζαιζκαζχκ. Ηδζαίηενα πνδζζιεφεζ βζα ημ 

ιεηααμθζζιυ ηδξ ηνοπημθάκδξ ζε κζημηζκζηυ μλφ. Δπίζδξ πνδζζιεφεζ ςξ ζοκέκγοιμ 

βζα ηδ αζμζφκεεζδ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ. Γζαπζζηχεδηε ςζηυζμ, δ φπανλδ ιζαξ άθθδξ 

μοζίαξ, ηδξ δεμλοπονζδμλίκδξ, δ μπμία δνα ςξ ακηζαζηαιίκδ ηδξ αζηαιίκδξ Β6. 
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 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Σ ΑΜ Η ΝΖ   B 6  

 Ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β6 ζηδκ ηνμθή ηςκ 

αλαπηπζζφκελσλ ρνίξσλ, επζδνά ανκδηζηά 

πάκς ζηδκ υνελδ ηαζ ημκ νοειυ ακάπηολδξ ηαζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαζιία ηαζ ζπαζιμφξ. 

 Οζ λενζζνί, υηακ ημ ζζηδνέζζυ ημοξ είκαζ 

ακεπανηήξ ζε αζηαιίκδ Β6 ακαπηφζζμκηαζ πμθφ 

ανβά ηαζ πανμοζζάγμοκ ζπαζιςδζηέξ ηζκήζεζξ. Δίκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζάζμοκ ηαζ 

ηοπζημφξ ζπαζιμφξ. ηζξ αλαπηπγκέλεο φξληζεο δ εηημθαπηζηυηδηα ηςκ ααβχκ ηαζ δ 

παναβςβή ημοξ εθαηηχκμκηαζ. 

 ημοξ επίιοεξ (ανμοναίμοξ) έθθεζρδ αζηαιίκδξ Β6 πνμηαθεί παναηηδνζζηζηή 

δενιαηίηζδα, πμο μκμιάγεηαζ αθξσδπλία, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιε ημηηζκίθα ηαζ 

απμθέπζζδ ημο δένιαημξ, ηονίςξ ζηα πέθιαηα, ηδκ μονά, ηα αθηζά ηαζ ηδ ιφηδ. Ζ 

αζηαιίκδ Β6, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ άθθεξ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, 

ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ. 

Δπίζδξ ζοκεέηεηαζ ηαζ ζημ ηοθθυ έκηενμ ηςκ αθυβςκ. 

Ζ  Π Τ Ρ Η Γ Ο Ξ Η ΝΖ   ΣΖ Ν  ΔΦ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 φιθςκα ιε ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή, δεκ οπάνπεζ πζεακυηδηα κα 

πανμοζζαζηεί ζηα αβνμηζηά γχα ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β6, θυβς ηδξ εονείαξ δζάδμζήξ 

ηδξ ζηζξ ηνμθέξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

 Ζ πονζδμλάθδ ηαζ δ πονζδμλαιίκδ είκαζ θζβυηενμ ζηαεενέξ ζε ζφβηνζζδ πνμξ 

ηδκ πονζδμλίκδ, ιμθμκυηζ ηαζ μζ ηνεζξ ιμνθέξ είκαζ ανηεηά εενιμάκημπεξ, 

ηαηαζηνέθμκηαζ υιςξ απυ ημ θςξ. Ζ αζηαιίκδ Β6 είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ 

ηνμθέξ. Οζ γφιεξ, ημ ζοηχηζ, ημ βάθα, μζ ηανπμί ηςκ ροπακεχκ ηαζ ζζηδνχκ είκαζ 

πθμφζζεξ πδβέξ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Π Τ Ρ Η Γ Ο Ξ Η Ν Ζ   

 Ζ πονζδμλίκδ είκαζ ζπεηζηά ιδ ημλζηή. 
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ΠΠΑΑΝΝΣΣΟΟΘΘΔΔΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΟΟΞΞΤΤ  ((PPAANNTTOOTTHHEENNIICC  AACCIIDD))  

((ΑΑ λλ ηη ηη δδ εε ξξ κκ αα ηη ηη θθ όό οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο ))   

Γ Ο Μ Ζ  

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ είκαζ έκςζδ ηδξ α-αθακίκδξ ιε πανάβςβμ ημο αμοηονζημφ 

μλέμξ ηαζ έπεζ ημκ αηυθμοεμ ηφπμ: 

 

Παληνζεληθό νμύ 

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ημο ζοκεκγφιμο Α, ημ μπμίμ 

ζοιιεηέπεζ ζηζξ πενζζζυηενεξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ ζχια. Υδιζηά ημ 

ζοκέκγοιμ Α είκαζ 3-θςζθμνμ-αδεκμζζκμ-5-δζθςζθμνμ-πακημεεΐκδ. Ζ πακημεεΐκδ 

είκαζ έκςζδ ημο πακημεεκζημφ μλέμξ ιε α-ιενηαπημ-αζεοθαιίκδ (δ μπμία 

ζπδιαηίγεηαζ ιε απμηαναμλοθίςζδ ηδξ ηοζηεΐκδξ). Ζ μιάδα ημο ζμοθθοδνοθίμο (-

SH), δ μπμία απακηά ζημ ιυνζμ ηδξ πακημεεΐκδξ, ιπμνεί κα αηεηοθζςεεί βνήβμνα ηαζ 

έηζζ κα παναπεεί ημ αηεηοθμζοκέκγοιμ Α ή ημ εκενβυ μλζηυ μλφ (CH3-COO-CoA), ημ 

μπμίμ έπεζ ιεβάθδ ηάζδ βζα ακηζδνάζεζξ ηαζ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ ηακμκζηή 

θεζημονβία ημο ηφηθμο ημο ηζηνζημφ μλέμξ. Όπςξ είκαζ βκςζηυ, μζ οδαηάκεναηεξ, ηα 

θίπδ ηαζ μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε αηεηοθμζοκέκγοιμ Α, πνζκ 

μλεζδςεμφκ ζημκ ηφηθμ ημο ηζηνζημφ μλέμξ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Δηηυξ απυ ημ αηεηφθζμ ηαζ άθθεξ νίγεξ αηοθίςκ έπμοκ ακάβηδ ημ ζοκέκγοιμ Α, 

δδθαδή ημ ζοκέκγοιμ Α παίγεζ ααζζηυ νυθμ ζηδ ιεηαθμνά ηςκ αηοθίςκ. Δζδζηά ημ 

ζοκέκγοιμ Α απαζηείηαζ βζα ηζξ επυιεκεξ ζδιακηζηέξ ακηζδνάζεζξ: 
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 Μεηά ηδκ μλεζδςηζηή απμηαναμλοθίςζδ ημο πονμζηαθοθζημφ μλέμξ, ημ 

ζοκέκγοιμ Α ζοκδοάγεηαζ ιε ημ αηεηφθζμ, πμο πνμηφπηεζ, βζα κα ζπδιαηζζηεί ημ 

αηεηοθμζοκέκγοιμ Α ή εκενβυ μλζηυ μλφ, πμο έπεζ εέζδ ηθεζδζμφ ζημκ μλεζδςηζηυ 

ηφηθμ ημο Krebs. 

 Μεηά ηδκ μλεζδςηζηή απμηαναμλοθίςζδ ημο α-ηεημβθμοηανζημφ μλέμξ, ημ 

ηθάζια 4 αηυιςκ άκεναημξ πμο πνμηφπηεζ εκχκεηαζ ιε ημ ζοκέκγοιμ Α, βζα κα 

ζπδιαηζζηεί ημ ζμοηζκοθμζοκεκγφιμο Α (δθεηηνοθμζοκέκγοιμ Α), δδθαδή έκςζδ 

δθεηηνζημφ μλέμξ-ζοκεκγφιμο Α, δ μπμία μκμιάγεηαζ ελεξγφ ειεθηξηθφ νμχ. 

 Απαζηείηαζ βζα ηδκ αηεηοθίςζδ ηδξ πμθίκδξ, βζα κα ζπδιαηζζηεί δ 

αηεηοθμπμθίκδ, δ μπμία παίγεζ γςηζηυ νυθμ ζηδ κεονζηή θεζημονβία. 

 Απαζηείηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ αίιδξ, ιέζς ημο πδιζημφ ζοκδοαζιμφ ημο 

ζμοηζκοθμζοκεκγφιμο Α ιε ηδ βθοηίκδ, βζα κα ζπδιαηζζηεί μ δαηηφθζμξ ποννμθίμο 

ζημ ιυνζμ ηδξ αίιδξ. 

 Απαζηείηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηαζ απμδυιδζδ θζπανχκ μλέςκ. 

 Απαζηείηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζηενμεζδχκ. Ζ ζφκεεζδ αοηή έπεζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία, ελαζηίαξ ηδξ βκςζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο πακημεεκζημφ μλέμξ ηαζ ημο 

θθμζμφ ημο επζκεθνζδίμο. Ο εηθοθζζιυξ ηςκ επζκεθνζδίςκ ζημοξ επίιοεξ 

(ανμοναίμοξ) υηακ ημ πακημεεκζηυ μλφ είκαζ ακεπανηέξ, ιπμνεί κα πνμθδθεεί ιε 

ημνηζημζηενυκδ. 

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ απμννμθάηαζ απυ ημ θεπηυ έκηενμ ηαζ απμαάθθεηαζ ηονίςξ 

ιε ηα μφνα. Απμεδηεφεηαζ ιέπνζ ηάπμζμο ααειμφ ζημ ήπαν ηαζ ημοξ κεθνμφξ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Π Α Ν ΣΟ Θ Δ ΝΗ Κ Ο Τ  Ο Ξ ΔΟ   

 Οζ λενζζνί, μζ επίκπεο (αξνπξαίνη), μζ αλαπηπζζφκελνη ρνίξνη ηαζ μζ ηλδηάλνη 

(ηα πηδκά βάθθμζ) πανμοζζάγμοκ πμζηίθα ζοιπηχιαηα ηαηά ηδκ ακεπάνηεζα 

πακημεεκζημφ μλέμξ, πνάβια πμο μθείθεηαζ ζηζξ πμθθέξ ααζζηέξ αζμπδιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ, μζ μπμίεξ επζηεθμφκηαζ απυ ημ ζοκέκγοιμ Α. Γδθαδή, ηδξ ιμνθήξ ημο 

πακημεεκζημφ μλέμξ πμο δνα ιεηααμθζηχξ. ηα ζοιπηχιαηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ: 
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ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ, μνβακζηέξ αθάαεξ δένιαημξ ηαζ ηνζπχκ, βαζηνεκηενζηέξ 

δζαηαναπέξ ηαζ αθθμζχζεζξ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ επζκεθνζδίςκ. 

 Δζδζηυηενα ακεπάνηεζα πακημεεκζημφ μλέμξ 

ζημοξ αλαπηπζζφκελνπο ρνίξνπο, πνμηαθεί ανβή 

ακάπηολδ, δζάννμζα, απχθεζα ηνζπχιαημξ, 

απμθέπζζδ ηδξ επζδενιίδαξ ηαζηακςπή έηηνζζδ 

απυ ηα ιάηζα ηαζ παναηηδνζζηζηυ αδιαηζζιυ 

πήκαξ. 

 Έθθεζρδ πακημεεκζημφ μλέμξ ζημοξ λενζζνχο, πνμηαθεί ηαεοζηένδζδ ηδξ 

ακάπηολδξ, δενιαηίηζδα βφνς απυ ηα ιάηζα, ημκηά ζημ νάιθμξ ηαζ πάκς ζηα 

δάπηοθα, ηαεοζηένδζδ πηενμθοΐαξ, αηαλία 

αδιαηζζιμφ ηαζ πανάθοζδ, υπςξ ηαζ αθθμζχζεζξ 

ημο κςηζαίμο ιοεθμφ. Σα ζοιπηχιαηα πμο 

ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ δείπκμοκ ηδ ζπέζδ 

ημο πακημεεκζημφ μλέμξ πνμξ ηδ κεονζηή 

θεζημονβία. Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ 

πακημεεκζηυ μλφ, ςξ ζοζηαηζηυ ημο ζοκεκγφιμο Α, ζοιιεηέπεζ ζηδκ αηεηοθίςζδ ηδξ 

πμθίκδξ βζα κα ζπδιαηζζηεί αηεηοθμπμθίκδ, δ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ 

δζααίααζδ ηςκ κεονζηχκ δζεβένζεςκ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ κεφνςκ ηαζ ηςκ ιοχκ. 

  Δπίζδξ δ έθθεζρδ πακημεεκζημφ μλέμξ, είκαζ ιζα απυ ηζξ αζηίεξ ημο πνυςνμο 

θαζμφ απνςιαηζζιμφ ηςκ ηνζπχκ ζε πμζηζθυπνςιμοξ επίιοεξ (ανμοναίμοξ), ζηφθμοξ 

ηαζ αθεπμφδεξ ηαηά ηδ δζαηνμθή ημοξ ιε πεζναιαηζηά ζζηδνέζζα πμο έπμοκ ακεπανηή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αοηή ηδ αζηαιίκδ, πνάβια ημ μπμίμ υιςξ δεκ ζοιααίκεζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο ακενχπμο. 
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Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Π Α Ν ΣΟ Θ ΔΝΗ Κ Ο  Ο Ξ Τ  

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκμ ζημ θοηζηυ ηαζ γςζηυ ααζίθεζμ 

ηαζ δ μκμιαζία ημο πνμένπεηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή θέλδ πάκημεεκ (απυ πακημφ), ιε 

ηδκ μπμία δδθχκεηαζ δ απυ πακημφ δζάδμζή ημο. 

 Πθμφζζεξ πδβέξ είκαζ ημ ζοηχηζ ηαζ μ ηνυημξ ημο ααβμφ. Δπίζδξ ημ πυνημ 

ιδδζηήξ, δ αμζηή, ηα πίηονα ζζηανζμφ, ηα οπμπνμσυκηα βάθαηημξ, μ 

αναπζδμπθαημφκηαξ, ηα πίηονα νογζμφ, ηα ιπζγέθζα, μζ γφιεξ ηαζ δ ιεθάζα. Οζ ηανπμί 

ηςκ ζζηδνχκ ηαζ ηα οπμπνμσυκηα ημοξ, μζ πενζζζυηενμζ πθαημφκηεξ, δ λδνυξ πμφθπα 

γαπανμηεφηθςκ ηαζ ημ ζπεοάθεονμ, απμηεθμφκ ιέζεξ έςξ ηαθέξ πδβέξ. Σμ 

πακημεεκζηυ αζαέζηζμ είκαζ δ ηαεανή ιμνθή ηδξ αζηαιίκδξ δ μπμία δζαηίεεηαζ ζημ 

ειπυνζμ. 

ΣΟ  Π Α Ν ΣΟ Θ Δ ΝΗ Κ Ο  Ο Ξ Τ   ΣΖ Ν  Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α Σ Ρ Ο Φ Ζ  

 Δπεζδή δ δζάδμζδ ηδξ αζηαιίκδξ αοηήξ είκαζ πθαηζά ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ, 

εεςνμφκηαζ ζπάκζεξ μζ ακεπάνηεζεξ πακημεεκζημφ μλέμξ ηαηά ηδκ εθανιμζιέκδ 

δζαηνμθή. Πνυζθαηα υιςξ έπμοκ ακαθενεεί ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ ζηδκ Αββθία 

ζε ημπάδζα πμίνςκ Landrace, πμο εηηνέθμκηακ ζε ιεβάθεξ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ. 

Δπίζδξ ιενζηέξ θμνέξ πνμζηίεεηαζ πακημεεκζηυ αζαέζηζμ ζε ηοπμπμζδιέκα ιίβιαηα 

βζα κεμζζμφξ, πμο πανάβμκηαζ απυ Βζμιδπακίεξ Εςμηνμθχκ, βζα κα είιαζηε ζίβμονμζ 

υηζ δεκ εα οπάνλεζ πζεακυηδηα ακεπάνηεζαξ αοηήξ ηδξ αζηαιίκδξ.  

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ, υπςξ υθεξ μζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, ζοκεέηεηαζ 

απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ. Δπίζδξ, 

ζε αλζυθμβμ ααειυ ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ημο 

ημοκεθζμφ, ημο αθυβμο ηαζ ημο ακενχπμο. 
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ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Π ΑΝ ΣΟ Θ ΔΝΗ Κ Ο Τ  Ο Ξ ΔΟ   

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ είκαζ ιδ ημλζηυ. Οζ πθεμκάγμοζεξ πμζυηδηεξ 

απεηηνίκμκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ. 
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ΦΦΤΤΛΛΛΛΗΗΚΚΟΟ  ΟΟΞΞΤΤ  ((FFOOLLLLIICC  AACCIIDD))  

((ΠΠ ηη εε ξξ νν ϋϋ ιι νν γγ ιι νν ππ ηη αα κκ ηη λλ ηη θθ όό   νν μμ ύύ ,,   θθ νν ιι ηη θθ όό   νν μμ ύύ ,,   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   ΒΒ cc ,,   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   ΒΒ 99 ,, ΒΒ 11 00 ,,   ΒΒ 11 11 ,,   

εε ππ αα ηη ηη θθ όό οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο ,,   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   ΜΜ ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ανπζηά απμιμκχεδηε απυ θφθθα ζπακαηζμφ, απυ υπμο πνμήθεε ηαζ ημ υκμια. 

Ζ αζηαιίκδ αοηή πενζβνάθδηε ανπζηά ιε δζάθμνα μκυιαηα: Πανάβμκηαξ U, αζηαιίκδ 

Μ, αζηαιίκδ Bc, πανάβμκηαξ ημο Lactobacillus casei ηαζ πανάβμκηαξ ημο 

Streptococcus lactis R. Μεηαβεκέζηενα ανέεδηε υηζ δ εκενβυξ μοζία αοηχκ ηςκ 

απνμζδζυνζζηςκ παναβυκηςκ, είκαζ ημ πηενμτθμ-βθμοηαιζκζηυ μλφ, πμο είκαζ έκςζδ 

πηενζδίκδξ, π-αιζκμαεκγμσημφ μλέμξ ηαζ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ, ζφιθςκα ιε ημκ 

παναηάης ζοκηαηηζηυ ηφπμ: 

       Φπιιηθό νμύ 

 Σμ θοθθζηυ μλφ, έπεζ δζάθμνα θοζζμθμβζηχξ εκενβά πανάβςβα, απυ ηα μπμία ημ 

πζμ βκςζηυ είκαζ μ πανάβμκηαξ Citrovorum, μ μπμίμξ μκμιάζηδηε έηζζ δζυηζ είκαζ 

απαναίηδημξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα Leuconostoc citrovorum. Σμ πανάβςβμ 

αοηυ ανέεδηε βζα πνχηδ θμνά ζε εηπφθζζια ήπαημξ ηαζ έπεζ ιεβαθφηενδ εεναπεοηζηή 

εκένβεζα, ζοβηνζηζηά πνμξ ημ θοθθζηυ μλφ, εκακηίςκ ηδξ ακαζιίαξ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ο πδιζηυξ ηφπμξ ημο πανάβμκηα Citrovorum είκαζ 5-θμνιοθμ-5,6,7,8 

ηεηνατδνμ-πηενμτθμβθμοηαιζκζηυ μλφ, δδθαδή: ημ 5,6,7,8, ηεηνατδνμ-
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πηενμτθμβθμοηαιζκζηυ μλφ, πμο πενζέπεζ οδνμβυκα ζηζξ εέζεζξ 5,6,7 ηαζ 8, ιε ηδκ 

πνυζθδρδ ιζαξ μιάδαξ θμνιαθδεΰδδξ ζηδ εέζδ 5, ιεηαηνέπεηαζ ζε πανάβμκηα 

Citrovorum. Σμ πανάβςβμ αοηυ θέβεηαζ ηαζ θμθζκζηυ μλφ. 

Παξάγνληαο Citrovorum 

 Σμ θοθθζηυ μλφ ηαζ μ πανάβμκηαξ Citrovorum, ανίζημκηαζ ηαζ ιε ιμνθέξ 

ζοκδοαζιέκεξ ιε ιεβαθφηενμ ανζειυ ιμνίςκ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ, μζ μπμίεξ 

εκενβμπμζμφκηαζ ζηα είδδ πμο έπμοκ ηα ηαηάθθδθα έκγοια βζα ηδ δζάζπαζή ημοξ. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ απμηεθεί ηίηνζκδ ηνοζηαθθζηή ζηυκδ εθαθνχξ δζαθοηή ζημ 

κενυ. Δίκαζ αζηαεέξ ζε υλζκα δζαθφιαηα ηαζ ζηαεενυ ζηδ εενιυηδηα ζε μοδέηενμ pH. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Σδ δνάζδ ημο θοθθζημφ μλέμξ ακηαβςκίγμκηαζ ανηεηέξ εκχζεζξ πανυιμζμο 

ζοκηαηηζημφ ηφπμο, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ πζμ απμηεθεζιαηζηή είκαζ δ αιζκμπηενίκδ. 

Αοηή ακηζηαεζζηά ζηζξ ακηζδνάζεζξ ημ θοθθζηυ μλφ ηαζ δδιζμονβεί έθθεζρή ημο, ιε 

υθα ηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ ημο, πμο επαημθμοεμφκ. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ ζοκδέεηαζ ιε ηα εκγοιζηά ζοζηήιαηα, ηα μπμία εθέβπμοκ ηδ 

ιεηαθμνά ιμκμακεναηζηχκ ιμκάδςκ ζε δζάθμνεξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Γδθαδή, 

παίγεζ νυθμ ακάθμβμ ιε εηείκμ ημο πακημεεκζημφ μλέμξ βζα ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

δζακεναηζηχκ ιμκάδςκ (νζγχκ μλζημφ μλέμξ). Έηζζ ζοιιεηέπεζ ζηδ ζφκεεζδ ηδξ 

ζενίκδξ απυ βθοηίκδ ηαζ ηακάπαθζ, ζηδ ζφκεεζδ πμονζκχκ ηαζ πονζιζδζκχκ, μζ μπμίεξ 

απμηεθμφκ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ζοζηαηζηά ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ (RNA, DNA), ηαζ 

ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ ζζηζδίκδξ. Δπίζδξ ημ θοθθζηυ μλφ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ ηδξ 

πμθίκδξ, δ μπμία είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ θςζθμθζπζδχκ. 
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 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Φ Τ Λ Λ Η Κ Ο Τ  Ο Ξ ΔΟ   

 Ζ ακεπανηήξ ζφκεεζδ πμονζκχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ακεπανηή ζπδιαηζζιυ 

κμοηθεμπνςηεσδχκ μζ μπμίεξ πνδζζιεφμοκ βζα ςνίιακζδ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ 

πμο πανάβμκηαζ ζημ ιοεθυ ηςκ μζηχκ ηαζ ζοκεπχξ ακηίζημζπδ ακάπηολδ 

παναηηδνζζηζηήξ ακαζιίαξ. 

 Γζάθμνεξ ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ ηδκ φπανλδ αιμζααίςκ ζπέζεςκ ημο 

θοθθζημφ μλέμξ ιε άθθεξ αζηαιίκεξ. Έηζζ, ηυζμ ημ θοθθζηυ μλφ υζμ ηαζ δ αζηαιίκδ 

Β12 ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ ή ημ ιεηααμθζζιυ δζαθυνςκ εκχζεςκ, μζ μπμίεξ 

ζπδιαηίγμοκ κμοηθεσηά μλέα. Δπίζδξ ηαζ μζ δφμ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ 

ηονμζίκδξ. 

 Πανυιμζα, δ αιμζααία ζπέζδ ημο θοθθζημφ μλέμξ ιε ηδ αζηαιίκδ C, θαίκεηαζ 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ υηακ πνμηαθείηαζ ακεπάνηεζα θοθθζημφ μλέμξ ζε επίιοεξ 

(ανμοναίμοξ) ιε ηδ πμνήβδζδ ζε αοημφξ ζμοθθμκαιζδχκ, αεθηζχκεηαζ δ ηαηάζηαζή 

ημοξ, ιε ηδ πμνήβδζδ αζημναζημφ μλέμξ. 

 ηα είδδ ζηα μπμία πνμηαθμφκηαζ ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ πανάβεηαζ 

ιαηνμηοηηανζηή οπένπνςιδ ακαζιία, πμο μκμιάγεηαζ κεγαινβιαζηηθή. Σα ενοενά 

αζιμζθαίνζα είκαζ ιεβάθα ηαζ ακχνζια. Δπίζδξ πανάβεηαζ θεοημπεκία. Γδθαδή, 

εθαηηχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ θεοηχκ αζιμζθαζνίςκ. 

 ε πενίπηςζδ ακεπάνηεζαξ θοθθζημφ μλέμξ 

ζημοξ λενζζνχο, πμο πνμηθήεδηε ιε ηδ πμνήβδζδ 

ζε αοημφξ ζοκεεηζηχκ ζζηδνεζίςκ πςνίξ θοθθζηυ 

μλφ, παναηδνείηαζ ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ 

,πεκζπνή ακάπηολδ ημο πηενχιαημξ, 

απμπνςιαηζζιυξ ηςκ πνςιαηζζηχκ θηενχκ 

ακαζιία ηαζ πήξσζε.  
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ΣΟ  Φ Τ Λ Λ Η Κ Ο  Ο Ξ Τ   ΣΖ Ν Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ ΔΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 Ζ πανμοζία ημο θοθθζημφ μλέμξ ζηδκ ηνμθή είκαζ απαναίηδηδ βζα ημοξ 

πζεήημοξ, ημοξ κεμζζμφξ, ημοξ βάθθμοξ (βαθμπμφθεξ), ηζξ αθεπμφδεξ, ηα ημοκέθζα ηαζ 

ηα ζκδζηά πμζνίδζα. ημοξ επίιοεξ (ανμοναίμοξ) ηαζ ημοξ ακαπηοζζυιεκμοξ πμίνμοξ 

δεκ ηαημνεχεδηε κα πνμηθδεεί ακεπάνηεζα, πανά ιυκμ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ πμνήβδζδ 

ζμοθθμκαιζδχκ, πνάβια πμο δείπκεζ υηζ ημ θοθθζηυ μλφ πανάβεηαζ απυ ημοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ζε ζηακμπμζδηζηά πμζά, ιε απμηέθεζια κα 

ηαθφπημκηαζ μζ ακάβηεξ αοηχκ ηςκ γχςκ. Δπίζδξ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ θοθθζημφ 

μλέμξ θαιαάκεζ πχνα ζηδ ιεβάθδ ημζθία ηςκ ιδνοηαζηζηχκ ηαζ ζημ ηοθθυ έκηενμ 

ημο αθυβμο. 

 Ακ ελαζνέζμοιε ηα κεανά μνκίεζα, ζπάκζα πανμοζζάγμκηαζ ζοιπηχιαηα 

ακεπάνηεζαξ θοθθζημφ μλέμξ ζηα αβνμηζηά γχα, θυβς ηδξ ααηηδνζαηήξ ημοξ 

ζφκεεζδξ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ημοξ. Ωζηυζμ, ηαηά ηδκ Δθανιμζιέκδ Γζαηνμθή, 

θυβς ηδξ πθαηζάξ δζάδμζδξ ημο θοθθζημφ μλέμξ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ, ηαηά ηδ 

πμνήβδζδ ζημοξ κεμζζμφξ ηςκ ζοκδεζζιέκςκ ηνμθχκ ηαθφπημκηαζ ιε άκεζδ μζ 

ακάβηεξ ημοξ ζε θοθθζηυ μλφ. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ ζδζαίηενα απακηά ζε αθεμκία ζηζξ θοθθχδεζξ πνάζζκεξ ηνμθέξ, 

ημ ζοηχηζ ηαζ ηζξ γφιεξ. Οζ ηανπμί ηςκ ζζηδνχκ, δ ζυβζα, υπςξ ηαζ μζ πθαημφκηεξ 

είκαζ ηαθέξ πδβέξ. 

 ημοξ ακενχπμοξ ημ θοθθζηυ μλφ, πμο πανάβεηαζ ζοκεεηζηά, πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδ εεναπεία ηδξ ιεβαθμαθαζηζηήξ ακαζιίαξ. Δπίζδξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυ βζα ηδ 

εεναπεία ηδξ θαθνήζνπο αλαηκίαο ηνπ αλζξψπνπ, αθθά δεκ εεναπεφεζ ηα κεονζηά 

ηδξ ζοιπηχιαηα, εκχ δ αζηαιίκδ Β12 εεναπεφεζ ηαζ αοηή, αθθά ηαζ ηα κεονζηά ηδξ 

ζοιπηχιαηα. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Φ ΤΛ Λ Η Κ Ο Τ  Ο Ξ ΔΟ   

 ε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ, ημ οπεναμθζηυ θοθθζηυ μλφ δεκ έπεζ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ. 
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ΒΒΗΗΟΟΣΣΗΗΝΝΖΖ  ((BBIIOOTTIINN))  

((ΒΒ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   ΗΗ ,,   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε   77 ,,   ζζ ππ λλ έέ λλ δδ ππ κκ νν   RR ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ζ αζμηίκδ είκαζ : δ ίδζα μοζία 1) ιε ημκ πανάβμκηα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ γφιδξ, 2) ιε ηδ αζηαιίκδ Ζ, δ μπμία πνμθαααίκεζ ηδ δενιαηίηζδα ηςκ 

επίιοςκ (ανμοναίςκ) ηαηά ηδκ ηαηακάθςζδ ςιμφ θεοηχιαημξ ααβμφ ηαζ 3) ιε ημ 

«ζοκέκγοιμ R», πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο 

ζοιαζχκμοκ ζηα θοιάηζα ηςκ νζγζδίςκ ηςκ ροπακεχκ ηαζ δεζιεφμοκ ημ άγςημ ηδξ 

αηιυζθαζναξ. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ζ αζμηίκδ ιαγί ιε ηδ εεζαιίκδ 

είκαζ μζ δφμ ιυκεξ αζηαιίκεξ μζ 

μπμίεξ πενζέπμοκ ζείν. Ο 

ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ηδξ, υπςξ 

θαίκεηαζ παναηάης, απμηεθεί ζοιπφηκςζδ 

δαηηοθίςκ ζιζδαγμθζημφ ηαζ εεζμθαζκζημφ. 

Όπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ οπάνπμοζα 

ηαναμλοθζηή μιάδα ζηδκ πθεονζηή αθοζίδα, 

αοηή είκαζ μνβακζηυ μλφ. 

 Ζ αζμηίκδ είκαζ ηνοζηαθθζηή μοζία δζαθοηή ζημ κενυ ηαζ ηδκ αθημυθδ ηαζ 

ζπεηζηά ζηαεενή ζηδ εενιυηδηα, ηα μλέα ηαζ ηα αθηάθζα. 
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Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ζ αζμηίκδ απαζηείηαζ απυ δζάθμνα εκγοιζηά ζοζηήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

δέζιεοζδ ημο CO2 ηαζ ιε απμηαναμλοθίςζδ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια δ αζμηίκδ 

πνδζζιεφεζ βζα ηδ δέζιεοζδ CO2 απυ ημ πονμζηαθοθζηυ μλφ, βζα κα ζπδιαηζζηεί 

μλαθμλζηυ μλφ (δζηαναμλοθζηυ μλφ), ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδ θεζημονβία ημο 

ηφηθμο ημο ηζηνζημφ μλέμξ ή ημο ηφηθμο ημο Krebs. Δπίζδξ ζοκηεθεί ζηδ 

απμηαναμλοθίςζδ ημο μλαθμδθεηηνζημφ μλέμξ βζα ζπδιαηζζιυ ημο α-

ηεημβθμοηανζημφ μλέμξ. Άθθδ ακηίδναζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ αζμηίκδ είκαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ιδθμκοθμζοκεκγφιμο Α, ιε ηδκ ηαναμλοθίςζδ ημο αηεηοθμζοκεκγφιμο 

Α. Tμ ιδθμκοθμζοκέκγοιμ Α απμηεθεί εκδζάιεζδ θφζδ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ : 

CH3–COO-S–CoA+CO2–Βζμηίκδ → HOOC–CH2–COO–S–CoA + Βζμηίκδ  

Αθεηπινζπλέλδπκν Α                                      Μεινλπινζπλέλδπκν Α 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   Β Η Ο ΣΗ ΝΖ   

 Ακεπάνηεζα αζμηίκδξ δεκ παναηδνείηαζ ηάης απυ θοζζηέξ ζοκεήηεξ δζαηνμθήξ. 

Μπμνεί υιςξ κα πνμηθδεεί πεζναιαηζηά ιε ηδ δζαηνμθή μιμφ θεοηχιαημξ ααβμφ 

(αζπνάδζ), ή ιε ηδ πμνήβδζδ ζζηδνεζίμο πμο δεκ πενζέπεζ αζμηίκδ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

πμνήβδζδ ζμοθθμκαιζδχκ, βζα ηδκ πνυθδρδ ααηηδνζαηήξ ζφκεεζδξ αζμηίκδξ ζημκ 

εκηενζηυ ζςθήκα. Σμ ςιυ θεφηςια ημο ααβμφ πενζέπεζ ιζα πνςηεΐκδ πμο μκμιάγεηαζ 

ααζδίκδ, δ μπμία εκχκεηαζ ιε ηδ αζμηίκδ ζημ θεπηυ έκηενμ ηαζ ηδκ ιεηαηνέπεζ ζε 

ιμνθή ιδ απμννμθήζζιδ. Ζ ηαηή αοηή επίδναζδ δεκ πανμοζζάγεηαζ ηαηά ηδ 

πμνήβδζδ αοηχκ πμο έπμοκ εενιακεεί. Ζ αζμηίκδ απμεδηεφεηαζ ζημ ήπαν ηαζ ζημοξ 

κεθνμφξ. 

 ε υθα ηα είδδ, ημζκά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζμηίκδξ είκαζ : ηαεοζηένδζδ 

ακάπηολδξ, δενιαηίηζδα, πηχζδ ηνζπχκ, ζπάζζιμ ηςκ κοπζχκ ηαζ κεονζηέξ δζαηαναπέξ. 
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 ημοξ λενζζνχο, δ αζμηίκδ απμδείπεδηε απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

πήξσζεο, υπςξ ζοιααίκεζ αοηυ ηαζ ιε ημ καγγάλην, ηδ ρνιίλε ηαζ ημ θπιιηθφ νμχ. 

ηζξ αλαπηπγκέλεο φξληζεο υηακ δ αζμηίκδ είκαζ ακεπανηήξ, εθαηηχκεηαζ δ 

εηημθαπηζηυηδηα ηςκ ααβχκ. 

 ημοξ ρνίξνπο ζηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζπαζιμί 

ηςκ πίζς άηνςκ. Δπίζδξ ζημοξ επίκπεο (ανμοναίμοξ) ηαζ ηα ζθπιηά παναηδνήεδηε 

επζπθέμκ πξνρσξεκέλε παξάιπζε. Κακέκα απυ ηα ζοιπηχιαηα αοηά πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ κεμζζμφξ ηαζ ημοξ πμίνμοξ ιπμνεί κα εεςνδεεί εζδζηυ ηδξ 

ακεπάνηεζαξ αζμηίκδξ, βζα κα βίκεζ δζάηνζζδ αοηήξ απυ ηδκ ακεπάνηεζα μνζζιέκςκ 

άθθςκ αζηαιζκχκ ημο ζοιπθέβιαημξ Β. 

 

 ηα κεξπθαζηηθά δψα μζ ακάβηεξ ζε αζμηίκδ ζηακμπμζμφκηαζ απυ ηδ 

ααηηδνζαηή ζφκεεζή ηδξ ζηδ ιεβάθδ ημζθία ημοξ. Δπίζδξ οπάνπεζ αλζυθμβδ 

ααηηδνζαηή ζφκεεζδ αζμηίκδξ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα πάνα πμθθχκ εζδχκ, υπςξ ηςκ 

επίιοςκ (ανμοναίςκ), ζηφθςκ, κεμζζχκ, πμίνςκ ηαζ ημο ακενχπμο. 
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Π ΔΡ Η ΔΚ Σ Η Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  ΕΧ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η Ο ΣΗ ΝΖ  

 Ζ αζμηίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ. Σμ πυνημ ιδδζηήξ, μζ 

πνάζζκεξ ηνμθέξ, μζ ηανπμί ζζηδνχκ, μ πθαημφκηαξ ζυβζαξ, δ ιεθάζα ηαζ μζ γφιεξ 

είκαζ ηαθέξ πδβέξ. 

Ζ  Β Η Ο ΣΗ ΝΖ  Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η ΑΣΡ Ο Φ Ζ  

 οκεπχξ, εκχ πάνα πμθθά είδδ έπμοκ ακάβηδ ηδξ αζμηίκδξ, ζπάκζα οπάνπεζ 

ακάβηδ πανμοζίαξ αοηήξ ηδξ αζηαιίκδξ ζηδκ ηνμθή ημοξ, δζυηζ αοηή ζοκεέηεηαζ απυ 

ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ζε ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ. 

Απμδείπηδηε υηζ ζημκ επίιο (ανμοναίμ) ηαζ ημκ άκενςπμ απμαάθθεηαζ ιε ηα μφνα ηαζ 

ηα ηυπνακα ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ πμζυηδηα αζμηίκδξ, ζε ζφβηνζζδ ιε αοηή πμο 

πνμζθαιαάκεηαζ ιέζς ηδξ ηνμθήξ. 

 ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή, απυ ηδ ιζα θυβς ααηηδνζαηήξ ζφκεεζδξ ηδξ 

αζμηίκδξ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ θυβς ηδξ 

πθαηζάξ δζάδμζήξ ηδξ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ, δεκ οπάνπεζ πζεακυηδηα κα πανμοζζαζηεί 

ακεπάνηεζα αζμηίκδξ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α ΣΖ   Β Η Ο ΣΗ ΝΖ   

 Γεκ οπάνπμοκ βκςζηέξ ημλζηέξ επζδνάζεζξ ηδκ αζμηίκδξ. 
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ΥΥΟΟΛΛΗΗΝΝΖΖ  ((CCHHOOLLIINNEE))  

((ΛΛ ηη ππ νν ηη ξξ όό ππ νν οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ο Strecker, Γενιακυξ πδιζηυξ, απμιυκςζε ημ έημξ 1849 ιζα έκςζδ απυ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ πμθήξ ηςκ πμίνςκ, ηδκ μπμία ζηδ ζοκέπεζα μκυιαζε Choline, απυ ημ 

Chole, ηδκ εθθδκζηή θέλδ βζα ηδ πμθή. 

 Ζ πμθίκδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί ζηζξ αζηαιίκεξ, 

δζυηζ απυ ηδ ιζα ζοιιεηέπεζ ςξ μζημδμιζηυξ θίεμξ ζημοξ θζπχδεζξ ηαζ ημοξ κεονζημφξ 

ζζημφξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δεκ δνα ςξ ζοκέκγοιμ. Ωζηυζμ, ελεηάγεηαζ ιαγί ιε ηζξ 

αζηαιίκεξ Β, δζυηζ είκαζ δζαθοηή ζημ κενυ, απακηά ζηζξ πζμ πμθθέξ απυ ηζξ ίδζεξ πδβέξ 

ιε ηζξ άθθεξ αζηαιίκεξ Β ηαζ είκαζ, ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ, απαναίηδηδ δ 

πανμοζία ηδξ ζημ ζζηδνέζζμ. 

Γ Ο Μ Ζ  ΣΖ   ΥΟ Λ Η ΝΖ   

 Ζ πμθίκδ είκαζ ιζα άπνςιδ 

αγςημφπα αάζδ πμθφ οβνμζημπζηή βζ’ 

αοηυ ηαζ δφζημθα απμιμκχκεηαζ ζε 

ηνοζηαθθζηή ιμνθή. Με ηδκ ηνοζηαθθζηή 

ηδξ ιμνθή ζοκήεςξ απμιμκχκεηαζ ςξ 

πθςνζμφπμξ πμθίκδ. Δίκαζ ανηεηά 

ζηαεενή ηάης απυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ 

απμεήηεοζδξ ηςκ ηνμθχκ.  

 Ζ πμθίκδ είκαζ βκςζηή απυ παθζά, 

επεζδή έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ θςζθμθζπίδεξ 

ηαζ ηδκ αηεηοθμπμθίκδ. Ζ πμθίκδ είκαζ 

ζοζηαηζηυ πμθθχκ θςζθμθζπζδχκ, υπςξ ηςκ θεηζεζκχκ ηαζ ηςκ ζθζββμιοεθζκχκ, μζ 

μπμίεξ απμηεθμφκ απαναίηδηα ζοζηαηζηά ημο μνβακζζιμφ. Ζ αηεηοθμπμθίκδ, δ μπμία 

ζοκεέηεηαζ ιε ηδκ αηεηοθίςζδ ηδξ πμθίκδξ απυ ημ αηεηοθμζοκέκγοιμ Α, ιμθμκυηζ 
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έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδ θεζημονβία ηδξ κεηαβίβαζεο ησλ λεπξηθψλ δηεγέξζεσλ, 

πμζμηζηά απμηεθεί ιζηνυ ιένμξ ηδξ ζοκμθζηήξ πμθίκδξ πμο απακηά ζημ ζχια. 

 Ο νυθμξ ηςκ θςζθμθζπζδχκ ηαζ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ ζημ ζχια έπμοκ 

ακαβκςνζζηεί εδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ. Δπίζδξ, δ πανμοζία ηδξ πμθίκδξ ζηδκ ηνμθή, είκαζ 

απαναίηδηδ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ βζα ιενζηά είδδ γχςκ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Ωξ ζοζηαηζηυ ηςκ θςζθμθζπζδχκ, δ πμθίκδ είκαζ ακαβηαία βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οθήξ ηςκ ηοηηάνςκ, ςξ ζοζηαηζηυ υιςξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ 

ζοκδέεηαζ ζηεκά, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιε ηδ ιεηααίααζδ ηςκ κεονζηχκ δζεβένζεςκ. 

 Ζ πμθίκδ παίγεζ επίζδξ μοζζαζηζηυ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ζημ ήπαν. 

Αοηή πνμθαααίκεζ ηδκ ακχιαθδ ζοζζχνεοζδ θίπμοξ ζημ ήπαν, απυ ηδ ιζα 

ζοκηεθχκηαξ ζηδ ιεηαθμνά ημο θίπμοξ ιε ηδ ιμνθή ηδξ θεηζείκδξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

πνμάβμκηαξ ηδκ αολδιέκδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ απυ ημ ίδζμ ημ ήπαν. 

Δπεζδή ιε ηδ δνάζδ ηδξ πμθίκδξ, πμο πνμακαθένεδηε, απμηνέπεηαζ δ ζοζζχνεοζδ 

θίπμοξ ζημ ήπαν, αοηή παναηηδνίγεηαζ ςξ ιηπνηξφπνο παξάγνληαο. 

 Μαγί ιε άθθεξ εκχζεζξ, δ πμθίκδ απμηεθεί πδβή αζμθμβζηχξ αζηαεχκ 

ιεεοθζηχκ μιάδςκ. Ζ πμθίκδ δίκεζ ιε εοπένεζα ιεεοθζηέξ μιάδεξ (CH3) βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ άθθςκ εκχζεςκ. ηδκ εκένβεζα αοηή μθείθεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ 

ιεεεζμκίκδξ απυ ηδκ μιμηοζηεΐκδ ηαζ ηδ πμθίκδ. Ακηζζηνυθςξ αζηαεείξ ιεεοθζηέξ 

μιάδεξ πανεπυιεκεξ απυ ηδ ιεεεζμκίκδ, ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιαγί ιε ηδκ 

αζεοθαιίκδ ηαζ κα ζπδιαηίζμοκ πμθίκδ. Δπίζδξ ηδκ ζδζυηδηα αοηή ηδξ εκαθθαβήξ 

ιεεοθζηχκ μιάδςκ έπεζ ηαζ δ βεηαΐλε, ηαζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ βκςζηυ ηαζ ςξ 

ηξαλζκεζπιίσζε. 

 Ζ ιεεεζμκίκδ ιπμνεί εκ ιένεζ κα οπμηαηαζηήζεζ ηδ πμθίκδ ζημ ζζηδνέζζμ. Ζ 

πμθίκδ υιςξ ιαγί ιε ηδκ μιμηοζηεΐκδ ιπμνεί κα οπμηαηαζηήζεζ ζημ ζζηδνέζζμ ημ 

απαναίηδημ αιζκμλφ ιεεεζμκίκδ. ήιενα ακαβκςνίγεηαζ υηζ μζ ιεηααμθζηέξ ακάβηεξ 

ζε πμθίκδ ιπμνμφκ κα ζηακμπμζδεμφκ είηε ιε ηδκ πανμοζία ζηδκ ηνμθή ηδξ πμθίκδξ 

απυ ιυκδ ηδξ, είηε ιε ηδ ζφκεεζδ ηδξ πμθίκδξ ζημκ μνβακζζιυ. Όπςξ είκαζ θακενυ, μζ 
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ακάβηεξ ζε πμθίκδ ελανηχκηαζ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ζζηδνεζίμο ζε ιεεεζμκίκδ. 

Όηακ οπάνπεζ επανηήξ πενζεηηζηυηδηα ιεεεζμκίκδξ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ 

ακαπηοζζυιεκςκ πμίνςκ δεκ απαζηείηαζ δ πανμοζία πμθίκδξ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ 

ηςκ λενζζψλ, ανέεδηε υηζ έκα ιένμξ ιυκμ ηδξ ακαβηαίαξ πμθίκδξ ιπμνεί κα 

οπμηαηαζηαεεί απυ ιεεεζμκίκδ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   

 Ζ πμθίκδ επίζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ βηνηίλε ηαζ ημ θπιιηθφ νμχ. Καηά ηδκ 

ακεπάνηεζα ηάεε ιζαξ λεπςνζζηά απυ ηζξ ηνείξ αοηέξ μοζίεξ πνμηαθείηαζ πήξσζε 

ζημοξ λενζζνχο. 

 Γεκζηά ηα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ ακεπάνηεζα πμθίκδξ ζημοξ 

λενζζνχο ηαζ ζημοξ ακαπηοζζυιεκμοξ πμίνμοξ πενζθαιαάκμοκ αναδεία ακάπηολδ ηαζ 

ζοζζχνεοζδ θίπμοξ ζημ ήπαν. Δπίζδξ δ ακεπάνηεζα πμθίκδξ πνμηαθεί ζημοξ ιεκ 

λενζζνχο πήξσζε ζηζξ δε αλαπηπγκέλεο φξληζεο ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ ααβχκ ηαζ 

αφλδζδ ηδξ εκδζζιυηδηαξ. ηα ρνηξίδηα, ιε ηδ 

πμνήβδζδ ζε αοηά ζοκεεηζημφ ζζηδνεζίμο πμο 

είκαζ ακεπανηέξ ζε πμθίκδ παναηδνείηαζ 

επζπθέμκ έθθεζρδ εκανιμκζζιμφ ζηζξ ηζκήζεζξ. 

 Πάνα πμθθά είδδ γχςκ, υηακ δζαηνέθμκηαζ 

ιε ηα ζοκήεδ ζζηδνέζζα, ιπμνμφκ κα ζοκεέημοκ 

ζημοξ ζζημφξ ημοξ επανηή πμζυηδηα πμθίκδξ απυ 

άθθεξ μοζίεξ. Δπίζδξ πμθίκδ ζοκεέηεηαζ ιε ηδ ααηηδνζαηή δνάζδ ζηδ ιεβάθδ ημζθία 

ηςκ ιδνοηαζηζηχκ. Ζ ζφκεεζδ πμθίκδξ ζημκ μνβακζζιυ ιέζς ηνακζιεεοθίςζδξ, 

θαίκεηαζ πςξ ελανηάηαζ απυ ημκ επανηή εθμδζαζιυ ημο ιε μνζζιέκεξ αζηαιίκεξ ηαζ 

εζδζηά ιε ηδ αζηαιίκδ Β12. Σα μνκζεμεζδή ζοκεέημοκ ιζηνυηενδ πμζυηδηα πμθίκδξ, 

ζοβηνζηζηά πνμξ ηα αβνμηζηά γχα, ηα μπμία έπμοκ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ. 



Οη βηηακίλεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δωηθό νξγαληζκό 2010 

 

εθίδα | 83  

 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Ε Χ Ο ΣΡ Ο Φ Χ Ν  Δ  ΥΟ Λ Η ΝΖ  

 Ζ πμθίκδ απακηά ζε υθεξ ηζξ ηνμθέξ, μζ μπμίεξ πενζέπμοκ θίπμξ. Δπίζδξ ηαθέξ 

ενεπηζηέξ πδβέξ είκαζ μζ πνάζζκεξ ηνμθέξ, ημ ζοηχηζ, ημ ζπεοάθεονμ, μζ γφιεξ, μ 

πθαημφκηαξ ζυβζαξ ηαζ ηα ζζηδνά. 

 Ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ έκα ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ζε πμθίκδ ηαθφπηεηαζ ιε ηδ 

ζφκεεζή ηδξ απυ ημκ μνβακζζιυ, δεκ πνέπεζ κα πενζιέκμοιε έθθεζρδ πμθίκδξ ζηα 

αβνμηζηά γχα, υηακ πμνδβμφκηαζ ζε αοηά ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα. Ωζηυζμ, βζα κα 

πνμθάαμοιε εκδεπυιεκδ έθθεζρδ ζηα νξληζνεηδή πνμζηίεεηαζ πμθίκδ ζε ιενζηά 

ηοπμπμζδιέκα ιίβιαηα γςμηνμθχκ, πμο δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ βζα λενζζνχο ηαζ 

φξληζεο αλαπαξαγσγήο. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α ΣΖ   ΥΟ Λ Η Ν Ζ   

 Γεκ έπμοκ παναηδνδεεί ημλζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ πμθίκδξ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  ΒΒ1122  ((VVIITTAAMMIINN  BB1122))  

((ΚΚ νν ββ αα ιι αα κκ ίί λλ εε ,,   θθ ππ αα λλ νν θθ νν ββ αα ιι αα κκ ίί λλ εε ,,   δδ ωω ηη θθ όό οο   ππ ξξ ωω ηη εε ϊϊ λλ ηη θθ όό οο   ππ αα ξξ άά γγ νν λλ ηη αα οο   ήή   AA PP DD ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ζ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 έβζκε απυ ηζξ ζοκδοαζιέκεξ πνμζπάεεζεξ 

ενεοκδηχκ δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ, υπςξ ιζηνμαζμθυβςκ, αζμπδιζηχκ, 

εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ζε εέιαηα δζαηνμθήξ ηαζ βζαηνχκ, πμο ενβάγμκηακ ζε δζάθμνα 

Δνβαζηήνζα. Ήδδ απυ ημ 1926 ήηακ βκςζηυ υηζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ θαθνήζνπο 

αλαηκίαο ηνπ αλζξψπνπ, ιπμνμφζακ κα οπμπςνήζμοκ ιε ηδ πμνήβδζδ ςιμφ 

ζοηςηζμφ, ηαζ δ μοζία ζημ ήπαν πμο ήηακ οπεφεοκδ βζ’ αοηή ηδ αεθηίςζδ, 

μκμιαγυηακ Παξάγνληαο ελαληίνλ ηεο θαθνήζνπο αλαηκίαο ή APA. 

 Σμ 1948 ακαθένεδηε ζπεδυκ ηαοηυπνμκα ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδκ Αββθία δ 

απμιυκςζδ ιζαξ ενοενήξ ηνοζηαθθζηήξ μοζίαξ απυ ημ ήπαν, ζηδκ μπμία δυεδηε ημ 

υκμια αζηαιίκδ Β12 ηαζ δ μπμία απμδείπεδηε ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηή βζα ηδ 

εεναπεία ηυζμ ηςκ αζιαημθμβζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ κεονμθμβζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ 

ηαημήεμοξ ακαζιίαξ. Ζ δυζδ πμο απαζημφκηακ βζα εκδμιοσηή έκεζδ ακενπυηακ ιυθζξ 

ζε θίβα ιζηνμβναιιάνζα. Σδκ ακαηάθορδ αοηή αημθμφεδζε ζφκημια δ 

αζμιδπακμπμζδιέκδ ζοκεεηζηή παναβςβή ηδξ αζηαιίκδξ Β12, δ μπμία απμδείπεδηε 

ημθμζζζαίαξ ζδιαζίαξ, επεζδή είπε πναηηζηέξ εθανιμβέξ, ζηδ εεναπεία ηδξ 

θαθνήζνπο αλαηκίαο ηνπ αλζξψπνπ ηαζ ζηδ δζαηνμθή ηςκ νξλίζσλ ηαζ ηςκ ρνίξσλ, 

υπμο απμδείπεδηε ςξ πανάβμκηαξ πμο πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ γχςκ. 

 Πνζκ ηδκ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 ήηακ βκςζηυ υηζ μνκζεμεζδή ηαζ πμίνμζ 

πμο δεκ έαβαζκακ ζηδ αμζηή, αθθά δζαηνέθμκηακ ζοκέπεζα ιέζα ζημ ζηάαθμ ιε 

ζζηδνέζζα πμο απμηεθμφκηακ απμηθεζζηζηά απυ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, 

πανμοζίαγακ, ιζηνυηενδ ακάπηολδ ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ άβκςζηςκ ενεπηζηχκ 

παναβυκηςκ. Σέημζα έθθεζρδ οπήνπε αηυιδ ηαζ υηακ ημ ζζηδνέζζμ πενζείπε άθεμκδ 

πμζυηδηα θοηζηχκ θεοηςιάηςκ ηαζ ακυνβακςκ μοζζχκ υπςξ ηαζ επανηείξ πμζυηδηεξ 

απυ υθεξ ηζξ βκςζηέξ ςξ ηυηε αζηαιίκεξ. Απυ ζπεηζηά πεζνάιαηα θάκδηε υηζ βζα κα 

ελαζθαθζζηεί ηακμκζηή ακάπηολδ πνεζαγυηακ ημ ζζηδνέζζμ κα πενζέπεζ ηαζ γςζηυ 

θεφηςια. Ο υνμξ δσηθφο πξσηετληθφο παξάγνληαο (Animal protein factor, APF) 
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πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα ηαεμνζζηεί μ άβκςζημξ πανάβμκηαξ, μπμίμξ οπήνπε ιυκμ 

ζηζξ ηνμθέξ γςζηήξ πνμέθεοζδξ. Ο ίδζμξ πανάβμκηαξ, εηηυξ απυ ηδκ ακάπηολδ, 

απμδείπεδηε μοζζαζηζηυξ ηαζ βζα ηδκ εηημθαπηζηυηδηα ηςκ ααβχκ. Δπίζδξ ηα 

ηυπνακα ηδξ αβεθάδαξ ανέεδηε υηζ πενζέπμοκ ημκ άβκςζημ αοηυ πανάβμκηα. 

 Μεηά ηδκ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 δζαπζζηχεδηε απυ δζάθμνα πεζνάιαηα 

ιε κεμζζμφξ ηαζ ακαπηοζζυιεκμοξ πμίνμοξ, υηζ ημ πζμ ζδιακηζηυ ιένμξ ημο γςζημφ 

πνςηεσκζημφ πανάβμκηα ήηακ δ αζηαιίκδ Β12. Αοηυξ, υιςξ, πενζέπεζ ηαζ άθθμοξ 

ενεπηζημφξ πανάβμκηεξ πμο δεκ έπμοκ αηυιδ πνμζδζμνζζηεί. Γζα ημ θυβμ αοηυ δεκ 

ελαζθαθίγμκηαζ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα, υηακ κεμζζμί ηαζ ακαπηοζζυιεκμζ 

πμίνμζ δζαηνέθμκηαζ ιέζα ζημ ζηάαθμ, ιε ζζηδνέζζα πμο απμηεθμφκηαζ απμηθεζζηζηά 

απυ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, αηυιδ ηαζ υηακ ζε αοηά έπμοκ πενζθδθεεί υθεξ μζ 

βκςζηέξ αζηαιίκεξ ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ αζηαιίκδ Β12. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ο ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 υπςξ θαίκεηαζ παναηάης, είκαζ ίζςξ μ 

πζμ πμθφπθμημξ ηφπμξ αζηαιίκδξ: 

 

Βηηακίλε Β12  
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 Ο ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ δείπκεζ υηζ ημ ηφνζμ ηιήια ημο πμθφπθμημο ιμνίμο έπεζ 

έκα άημιμ ημααθηίμο ζημ ηέκηνμ εκυξ ηεηνα-πζννμθζημφ δαηηοθίμο. Δπίζδξ οπάνπεζ 

ζημ ιυνζμ έκα κμοηθεμηίδζμ, ημ μπμίμ ζοκδοάγεηαζ ιε ημ ημαάθηζμ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε 

ημ δαηηφθζμ ιε ηδ θςζθμνζηή μιάδα ημο ηαζ αιζκμπνμπακυθδ. Με ημ ημαάθηζμ 

ζοκδέεηαζ επίζδξ ιζα νίγα ηοακίμο, ζηδκ μπμία ηαζ μθείθεζ δ αζηαιίκδ Β12 ημ υκμια 

θπαλνθνβαιακίλε. Ζ νίγα ημο ηοακίμο ιπμνεί κα οπμηαηαζηαεεί απυ οδνμλφθζμ, 

μπυηε πανάβεηαζ δ οδνμλοημααθαιίκδ ή Β12α. Πανμιμίςξ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο 

ηοακίμο απυ κζηνχδδ μιάδα (NO2) πανάβεζ ηδ κζηνςδμημααθαιίκδ ή Β12c. Οζ ηνεζξ 

ιμνθέξ Β12, Β12α, Β12c πμο ακαθένμκηαζ ςξ θνβαιακίλεο είκαζ υθεξ εκενβέξ. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Σα ζοκέκγοια ηα μπμία πενζέπμοκ αζηαιίκδ Β12 έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηζξ 

πενζζζυηενεξ ιεηααμθζηέξ ακηζδνάζεζξ. Πνυζθαηα απμιμκχεδηε έκα ζοκέκγοιμ, ημ 

μπμίμ πενζέπεζ αζηαιίκδ Β12, ζημ μπμίμ αοηή, ακηί βζα ηδ νίγα ηοακίμο, έπεζ 

δεμλοαδεκμζίκδ δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ημ ημαάθηζμ. Σμ ζοκέκγοιμ αοηυ έπεζ ιεβάθδ 

ζδιαζία βζα ηα ιδνοηαζηζηά γχα ηαζ απαζηείηαζ βζα ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο 

ιεεοθμιδθμκοθμζοκεκγφιμο Α ζε δθεηηνοθμζοκέκγοιμ Α ηαηά ημ ιεηααμθζζιυ ημο 

πνμπζμκζημφ μλέμξ. 

Πξνπηνλπιν CoA Μεζπινκεινλπιν CoA Ηιεθηξπιν CoA 

 Δπίζδξ δ αζηαιίκδ Β12 θαίκεηαζ κα απαζηείηαζ ζηζξ επυιεκεξ ακηζδνάζεζξ: 

 φκεεζδ κμοηθεσηχκ μλέςκ (DNA ηαζ εκδεπμιέκςξ RNA) 

 Ακαβςβή ηςκ μιάδςκ δζζμοθθζδίμο (-S-S-) ζε μιάδεξ ζμοθθοδνοθίμο (-SH). Ζ 

αζηαιίκδ Β12 ιε ηδ δνάζδ ηδξ αοηή παίγεζ νυθμ ζηδ : 

 φκεεζδ ιεεοθζηχκ μιάδςκ απυ ημ ιονιδηζηυ μλφ, ηδ βθοηίκδ ηαζ ηδ 

ζενίκδ. 

 φκεεζδ βθμοηαεείμο ηαζ ιεεεζμκίκδξ. 

 Βζμζφκεεζδ αζηαεχκ ιεεοθζηχκ μιάδςκ. 
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 Οζ ιεηααμθζηέξ αιμζααίεξ ζπέζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 ηαζ ημο θοθθζημφ μλέμξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ αοηέξ επζηεθμφκ ιενζηέξ ημζκέξ θεζημονβίεξ, ακαθένεδηακ 

ηαηά ηδκ ελέηαζδ ημο θοθθζημφ μλέμξ. 

 Τ Μ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   

 Ζ αζηαιίκδ Β12 είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ αζιμπμζδηζηή 

θεζημονβία ημο ακενχπμο. Ζ θαθνήζεο αλαηκία ζηνλ άλζξσπν, δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ παναβςβή ενοενμηοηηάνςκ ιεβαθμαθαζηζημφ ηφπμο, υπςξ ηαζ 

απυ κεονζηέξ δζαηαναπέξ, είκαζ απμηέθεζια είηε ακεπανημφξ πνυζθδρδξ, είηε ιδ 

απμννυθδζδξ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 απυ ημ ημίπςια ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα. Ζ ιδ 

απμννυθδζδ μθείθεηαζ ζε ακςιαθία ημο βαζηνζημφ αθεκκμβυκμο, ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ 

δεκ πανάβεηαζ απυ αοηυκ έκαξ πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ μκμιάζηδηε ελδνγελήο 

παξάγνληαο (intrinsic factor, IF), μ μπμίμξ είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ απμννυθδζδ 

ηδξ αζηαιίκδξ Β12. Ζ ακςιαθία αοηή ημο βαζηνζημφ αθεκκμβυκμο ειπμδίγεζ κα 

πανμοζζαζηεί ςθέθεζα ηαηά ηδ πμνήβδζδ απυ ημ ζηυια αζηαιίκδξ Β12, βζα κα 

οπμπςνήζμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ηαημήεμοξ ακαζιίαξ. Ζ αζηαιίκδ Β12 απμεδηεφεηαζ 

ζημ ήπαν. Πενκά ζηα κεμβέκκδηα ιέζα απυ ημκ πθαημφκηα. Όπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ Β 

αζηαιίκεξ, δ ηφνζα μδυξ απέηηνζζδξ είκαζ ηα μφνα. 

 ηα αγξνηηθά δψα ηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ βεκζηά εηδδθχκμκηαζ ιε 

εθάηηςζδ ημο νοειμφ ακάπηολδξ πςνίξ κα πανμοζζάγεηαζ ακαζιία.  

 ημοξ αλαπηπζζφκελνπο λενζζνχο, 

επζπθέμκ απυ ηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ 

ακάπηολδξ, οπάνπεζ ηάζδ πνυηθδζδξ 

πήξσζεο υπςξ ηαζ αθααχκ ζημοξ κεθνμφξ. 

Ζ εκδζζιυηδηα ηςκ κεμζζχκ ηαηά ηδκ 

ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Β12 είκαζ ορδθή. 

ηζξ φξληζεο αβγνπαξαγσγήο ζοκεπίγεηαζ δ 

παναβςβή ααβχκ, αθθά εθαηηχκεηαζ δ εηημθαπηζηυηδηά ημοξ, πνάβια πμο δείπκεζ υηζ 

βίκεηαζ ιεηααίααζδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 απυ ημ ιδηνζηυ ζχια ζηα ααβά βζα ηδκ 

ηακμκζηή ακάπηολδ ημο ειανφμο. Καηά ηδκ έθθεζρδ αζηαιίκδξ Β12 μζ κεμζζμί πμο 
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ιυθζξ έπμοκ εηημθαθεεί πανμοζζάγμοκ ακςιαθίεξ ζηα μζηά, πανυιμζεξ ιε αοηέξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηδκ πήνςζδ. 

 Οζ ρνίξνη ιαγί ιε ηδκ επζανάδοκζδ ηδξ ακάπηολδξ, πανμοζζάγμοκ αζοκηυκζζημ 

αάδζζια ηαζ ακςιαθίεξ ζηδκ ακαπαναβςβή. 

 Ζ αζηαιίκδ Β12 είκαζ απαναίηδηδ βζα ηζξ ιεηααμθζηέξ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

κεξπθαζηηθψλ δψσλ, αθθά δεκ απαζηείηαζ δ πανμοζία ηδξ ζηδκ ηνμθή ημοξ, δζυηζ 

ζοκεέηεηαζ ιε επάνηεζα απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ ημοξ, ανηεί 

κα οπάνπεζ ζημ ζζηδνέζζμ ανηεηυ θνβάιηην. Όπςξ εα ακαθενεεί ηαηά ηδκ ελέηαζδ 

ημο ημααθηίμο, μ ηφνζμξ, ακ υπζ μ απμηθεζζηζηυξ, νυθμξ ημο ημααθηίμο ζηδ δζαηνμθή 

ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ αοηυ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηδξ 

αζηαιίκδξ Β12. Ζ ημπνζά ηςκ ιδνοηαζηζηχκ πενζέπεζ ιεβάθα πμζά αζηαιίκδξ Β12. 

 Ονζζιέκδ πμζυηδηα αζηαιίκδξ Β12 πανάβεηαζ ιε ιζηνμαζαηή ζφκεεζδ ζημκ 

εκηενζηυ ζςθήκα ηαζ άθθςκ εζδχκ γχςκ, υπςξ ζημκ άκενςπμ, ζημκ επίιο 

(ανμοναίμ), ζημ πμίνμ ηαζ ηα μνκζεμεζδή, αθθά δ πμζυηδηα πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ 

ζφκεεζδ αοηή δεκ είκαζ επανηήξ, βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ζ έηηαζδ ηδξ 

ιζηνμαζαηήξ αοηήξ ζφκεεζδξ επδνεάγεζ ημ ιέβεεμξ ηςκ πμζμηήηςκ αζηαιίκδξ Β12, 

πμο είκαζ ακαβηαίεξ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ μνκζεμεζδχκ ηαζ ηςκ πμίνςκ. 

Δ Φ ΑΡ Μ Ο  Μ Δ ΝΖ  Γ Η Α ΣΡ Ο Φ Ζ  

 Απυ ηδκ πθεονά ηδξ εθανιμζιέκδξ δζαηνμθήξ ζζηδνέζζα πμο πενζέπμοκ 

ζπεοάθεονμ, εθμδζάγμοκ ηα γχα ιε ζηακμπμζδηζηά πμζά αζηαιίκδξ Β12. Δπίζδξ ηαζ ηα 

οπμπνμσυκηα ιζηνμαζαηχκ γοιχζεςκ ηςκ αζμιδπακζχκ παναβςβήξ ακηζαζμηζηχκ 

δίκμοκ αθεμκία αζηαιίκδξ Β12, ηαευζμκ μνζζιέκα είδδ ιζηνμμνβακζζιχκ ηα μπμία 

πανάβμοκ ακηζαζμηζηά ζοκεέημοκ ηαζ αζηαιίκδ Β12. Σμ λδνυ απμημνοθςιέκμ βάθα 

είκαζ επίζδξ ηαθή πδβή. 

 Σμ πυνημ ιδδζηήξ αηυιδ ηαζ υηακ είκαζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, πενζέπεζ πμθφ 

ιζηνά πμζά αζηαιίκδξ Β12. Ωζηυζμ, μζ πμίνμζ πμο δζαηδνμφκηαζ ζε αμζηή ιδδζηήξ ή 

άθθμο είδμοξ αμζηή δεκ πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Β12. 
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 Οζ ακάβηεξ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ζε αζηαιίκδ Β12 δίκμκηαζ ζε ιζηνμβναιιάνζα 

ακά πζθζυβναιιμ ηνμθήξ ζημοξ Δζδζημφξ Πίκαηεξ Γζαηνμθήξ ηςκ Εχςκ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Κ Ο Β Α Λ ΑΜ Η Ν Ζ   

 Γεκ είκαζ βκςζηέξ ημλζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ημααθαιίκδξ. 
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ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΖΖ  CC  ((VVIITTAAMMIINN  CC))  

((ΑΑ ζζ θθ νν ξξ ββ ηη θθ όό   νν μμ ύύ ,,   αα λλ ηη ηη ζζ θθ νν ξξ ββ νν ππ ηη ηη θθ ήή   ββ ηη ηη αα κκ ίί λλ εε ))   

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Σμ ζημοναμφημ πενζβνάθδηε απυ ημοξ Αζβφπηζμοξ βφνς ζημ 1550 π.Υ. ζε 

παπφνμοξ πμο ακαηαθφθεδηακ ζηδ Θήαα ηδξ Αζβφπημο. 

 ηδκ Παθαζά Γζαεήηδ, δ μπμία βνάθηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ιεβάθδξ 

πνμκζηήξ πενζυδμο, πενίπμο απυ ημ 1100 έςξ 500 π.Υ., βίκεηαζ ακαθμνά ζημ 

ζημναμφημ. 

 Ο Vasco de Gama, Πμνημβάθμξ εαθαζζμπυνμξ, έπθεοζε βφνς απυ ημ 

Αηνςηήνζμ ηδξ Καθήξ Δθπίδμξ βφνς ζημ 1500 ι.Υ. βζα κα ηαεζενχζεζ εονςπασηή 

απμζηία ζηδκ αηηή ηδξ Ηκδίαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοημφ ημο ηαλζδζμφ 100 άημια απυ 

ημ πθήνςια ηςκ 160 ακδνχκ πέεακακ απυ ζημναμφημ.  

 ημκ Κακαδά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα ημο έημοξ 1535, μ Jacques Cartier, 

ελενεοκδηήξ, ηαηέβναρε ζημ διενμθυβζυ ημο υηζ μζ 

γςέξ πμθθχκ ακδνχκ ημο πμο πέεαζκακ απυ 

ζημναμφημ ζχεδηακ υηακ έιαεακ απυ ημοξ 

Ηκδζάκμοξ ηδξ πενζμπήξ υηζ γςιυξ παναζηεοαζιέκμξ 

απυ ηζξ άηνεξ ημο πεφημο (pine trees) ή ηδξ εθάηδξ 

(spruce trees) εενάπεοε ηαζ πνμθάιαακε ηδκ 

αζεέκεζα. ήιενα είκαζ βκςζηυ υηζ ημ 

παναζηεφαζια αοηυ πενζέπεζ αζηαιίκδ C. 

 Ο Rousseus, Οθθακδυξ βζαηνυξ, ήηακ μ πνχημξ πμο 

ζοκέζηδζε πμνημηάθζα ζακ ακηζζημναμοηζηυ βζα ημοξ 

καοηζημφξ ημ έημξ 1564 ι.Υ.. Γοζηοπχξ, έπνεπε κα πενάζμοκ 

πάκς απυ 200 έηδ βζα κα βίκεζ οπμπνεςηζηή αοηή δ πνμζεήηδ 

ζηδ δζαηνμθή ηςκ καοηζηχκ. 

 Ο Πθμίανπμξ James Lancaster ηαηέβναρε ημ έημξ 1601 
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ι.Υ. υηζ μ ποιυξ θειμκζμφ πνμζηάηεοε εκάκηζα ζημ ζημναμφημ. οκεπχξ, ιενζηά απυ 

ηα πθέμκηα ζηάθδ απεθεοεενχεδηακ απυ αοηή ηδ ιάζηζβα. 

 Ο James Lind, Βνεηακυξ ζαηνυξ, οπήνλε μ πνχημξ ενεοκδηήξ, μ μπμίμξ ηαηά ηα 

έηδ 1747 – 1753 δμηίιαζε 6 εεναπείεξ ζε 12 καοηζημφξ πμο έπαζπακ απυ ζημναμφημ 

ηαζ δζαπίζηςζε υηζ ηα πμνημηάθζα ηαζ ηα θειυκζα ήηακ εεναπεοηζηά. 

Γ Ο Μ Ζ  

 Ζ αζηαιίκδ C απυ πδιζηή άπμρδ είκαζ βκςζηή ςξ L-αζημναζηυ μλφ ηαζ έπεζ ημκ 

αηυθμοεμ ζοκηαηηζηυ ηφπμ: 

 

Aζθνξβηθό νμύ (αλαρζείζα κνξθή)                          Γεϋδξναζθνξβηθό νμύ (νμεηδωζείζα κνξθή) 

 Ζ αζηαιίκδ C απακηά ιε δφμ ιμνθέξ, μζ μπμίεξ είκαζ ηαζ μζ δφμ αζμθμβζηά 

εκενβέξ. Οζ ιμνθέξ αοηέξ είκαζ ημ αζημναζηυ μλφ (ακαπεείζα ιμνθή) ηαζ ημ δετδνμ-

αζημναζηυ μλφ (μλεζδςεείζα ιμνθή), μζ μπμίεξ μλεζδχκμκηαζ ηαζ ακάβμκηαζ ιε 

εοπένεζα ηαζ αιθίδνμια, απμηεθχκηαξ έκα ζδιακηζηυ μλεζδμ-ακαβςβζηυ ζφζηδια. 

 Ακ ημ δετδνμ-αζημναζηυ μλφ μλεζδςεεί παναπένα ζε δζηεημβμοθμκζηυ μλφ (ιδ 

αιθίδνμιδ ακηίδναζδ) ηυηε πάκεηαζ δ αζμθμβζηή ημο εκένβεζα, επεζδή ημ 

δζηεημβμοθμκζηυ μλφ είκαζ αζμθμβζηά αδνακέξ. Ζ ιεηααμθή αοηή βίκεηαζ εφημθα, ηαζ 

επζηαπφκεηαζ απυ ηδ εενιυηδηα ηαζ ημ θςξ, ηαζ έηζζ δ αζηαιίκδ C είκαζ πμθφ εφημθμ 

κα ηαηαζηναθεί ιε μλείδςζδ. Ζ αζηαιίκδ C είκαζ δ πνχηδ αζηαιίκδ πμο έπεζ παναπεεί 
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ζοκεεηζηά, είκαζ θεοηή ηνοζηαθθζηή ζηυκδ ιε θίβμ λζκή βεφζδ, δζαθφεηαζ εφημθα ζημ 

κενυ ηαζ είκαζ πενζζζυηενμ ακεεηηζηή ζηδ εενιυηδηα ζε υλζκμ πανά ζε αθηαθζηυ 

δζάθοια. 

Μ ΔΣ ΑΒ Ο Λ Η  Μ Ο   

 Σμ αζημναζηυ μλφ, θυβς ηδξ αιθίδνμιδξ μλεζδμ-ακαβςβζηήξ ζηακυηδηάξ ημο, 

εκενβεί ςξ θμνέαξ οδνμβυκμο ηαζ νοειίγεζ ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή. Γζα πανάδεζβια, 

ημ αζημναζηυ μλφ ιε ηδκ μλεζδςιέκδ ιμνθή ημο είκαζ ζηακυ κα ακαθάαεζ οδνμβυκα 

απυ ημ βθμοηαεείμ ηαζ κα ηα πενάζεζ ζε ιμνζαηυ μλοβυκμ. 

Λ ΔΗ ΣΟ Τ Ρ Γ Η Δ  Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   C 

 Ο νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ C ζηδκ ακαπκμή ηςκ ζζηχκ ελδβείηαζ ηαζ απυ ηδκ 

αφλδζδ ημο πνυκμο επζαίςζδξ ηςκ επίιοςκ (ανμοναίςκ), πμο οπμθένμοκ απυ 

αζιμνναβία ή ζηένδζδ μλοβυκμο, υηακ ημοξ πμνδβδεεί αζηαιίκδ C. Όηακ δ αζηαιίκδ C 

είκαζ ακεπανηήξ, ηυηε οπάνπεζ επζηαποκυιεκμξ νοειυξ ηαηακάθςζδξ μλοβυκμο. 

 Ζ αζηαιίκδ C ζοιιεηέπεζ επίζδξ ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ημθθμεζδχκ 

ιεζμηοηηάνζςκ μοζζχκ ηςκ πυκδνςκ, ηδξ μδμκηίκδξ, ηςκ μζηχκ, υπςξ ηαζ ηςκ 

ιαθαηχκ ζζηχκ. 

 Δπίζδξ, δ πενζεηηζηυηδηα ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ ζε αζηαιίκδ C, 

εθαηηχκεηαζ ζε πενζπηχζεζξ εβηαοιάηςκ, ημλζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηαημοπζχκ 

(stress), πνάβια πμο δείπκεζ υηζ δ αζηαιίκδ C ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ δνάζδ 

ηςκ ημνηζημεζδχκ μνιμκχκ ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ. 

 Δλέπμοζα ζδιαζία έπεζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ οδνμλοπνμθίκδξ, δ 

μπμία είκαζ ζοζηαηζηυ ημο ημθθαβυκμο, ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ βζα ηδκ ηακμκζηή 

δζαηήνδζδ ηδξ ιεζμηοηηάνζαξ μοζίαξ. Δπίζδξ, ημ αζημναζηυ μλφ είκαζ απαναίηδημ 

βζα ηδκ μλείδςζδ ηδξ ηονμζίκδξ, υπςξ ηαζ βζα ηδ ιεηαηνμπή ημο θοθθζημφ μλέμξ ζε 

πανάβμκηα Citrovorum. 
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 οκμπηζηά, ημ αζημναζηυ μλφ ηαζ δ μλεζδςιέκδ ιμνθή ημο, ημ δετδνμ-

αζημναζηυ μλφ, δζαδναιαηίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζημοξ δζάθμνμοξ ιδπακζζιμφξ 

μλεζδμ-ακαβςβχκ ζηα γςκηακά ηφηηανα. 

 Τ Π ΣΧ Μ Α Σ Α ΑΝ ΔΠ ΑΡ Κ ΔΗ Α   

 Ζ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ C απμθήβεζ ζηα 

ζοιπηχιαηα ημο ζθνξβνχηνπ : μφθα μζδδιαηχδδ, 

αζιμνναβμφκηα ηαζ εθηχδδ, μδυκηεξ παθανμί πμο 

είκαζ δοκαηυκ κα πίπημοκ, μζηά αζεεκζηά ηαζ 

εφεναοζηα. Δπίζδξ εφεναοζηα είκαζ ηαζ ηα 

ηνζπμεζδή αββεία, βζ’ αοηυ ηαζ πνμηφπημοκ 

αζιμνναβίεξ ζε υθμ ημ ζχια. Δπίζδξ παναηδνείηαζ 

δφζπκμζα, ιείςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ 

βεκζηή ελαζεέκδζδ ημο μνβακζζιμφ. Σα ηαηάβιαηα 

ηςκ μζηχκ ηαζ μζ πθδβέξ, δεκ επμοθχκμκηαζ ηυζμ 

ηαθά. 

 Καηά ηδκ ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ C δζαηανάζζεηαζ δ οδνμλοθίςζδ ηςκ 

μνβακζηχκ εκχζεςκ. Οζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ εεςνμφκηαζ υηζ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ 

ηιήια ηδξ νφειζζδξ ηδξ ακαπκμήξ, ημο ζπδιαηζζιμφ μνιμκχκ ηαζ ημο εθέβπμο ηδξ 

δμιήξ ημο ημθθαβυκμο πμο βίκεηαζ απυ ηδ αζηαιίκδ C.  

 Ακ ελαζνέζμοιε ημκ άλζξσπν, ημκ πίζεθν 

ηαζ ημ ηλδηθφ ρνηξίδην, υθα ηα οπυθμζπα είδδ γχςκ 

ιπμνμφκ κα ζοκεέζμοκ αζημναζηυ μλφ απυ ημ D-

βθοημονμκζηυ μλφ (CHO(CHOH)4COOH), ημ μπμίμ 

οπάνπεζ ζημοξ ζζημφξ ημοξ. Δπμιέκςξ ζηα 

αγξνηηθά δψα δεκ απαζηείηαζ δ πανμοζία ηδξ αζηαιίκδξ C ζηα ζζηδνέζζά ημοξ ηαζ 

ζοκεπχξ δελ παξαηεξνχληαη ζε απηά ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο. 

 Σμ αζημναζηυ μλφ απνξξνθάηαη ιε εοπένεζα απυ ημ θεπηυ έκηενμ ηαζ 

ιεηαθένεηαζ ιέζς ημο αίιαημξ ζημοξ ζζημφξ. Ακ ηοπυκ πενζζζεφεζ, ηυηε απμαάθθεηαζ 
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ιέζς ηςκ μφνςκ. Σμ αζημναζηυ μλφ απνζεθεχεηαη ζε πμθφ πενζμνζζιέκδ έηηαζδ 

ζημ ζχια ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο πθάζιαημξ ζε αζηαιίκδ C απμηεθεί δείηηδ ηδξ 

πμζυηδηαξ πμο πνμζθαιαάκεηαζ. Ηδζαίηενα μζ ζζημί πμο θεζημονβμφκ ιε ορδθυ 

ιεηααμθζηυ νοειυ, υπςξ μ θθμζυξ ηςκ επζκεθνζδίςκ, πενζέπμοκ ιεβάθα πμζά 

αζηαιίκδξ C. 

Π ΔΡ Η ΔΚ ΣΗ Κ Ο ΣΖ ΣΑ  ΣΧ Ν  Σ Ρ Ο Φ Χ Ν  Δ  Β Η ΣΑΜ Η ΝΖ  C 

 Ζ αζηαιίκδ C είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζημ θοηζηυ ηαζ ημ γςζηυ ααζίθεζμ. Σα 

κςπά θνμφηα ηαζ ηα πνάζζκα θοθθχδδ θαπακζηά είκαζ ηαθέξ πδβέξ. Ηδζαίηενα 

πθμφζζα ζε αζημναζηυ μλφ είκαζ ηα εζπενζδμεζδή (πμνημηάθζα, ιακηανίκζα, θειυκζα, 

ηίηνα), δ κημιάηα, δ πζπενζά ηαζ ηα ζπακάηζα. Δπίζδξ πενζέπεηαζ ζημοξ εκδμηνζκείξ 

αδέκεξ ηαζ ζε άθθα υνβακα ηςκ γχςκ. Σμ ακενχπζκμ βάθα είκαζ ανηεηά πθμφζζα 

πδβή αζηαιίκδξ C. Υμνήβδζδ αζηαιίκδξ C ζηζξ αβεθάδεξ δεκ αολάκεζ ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηηυξ ημοξ ζε αζηαιίκδ C, επεζδή αοηή ηαηαζηνέθεηαζ απυ ηζξ 

ιζηνμαζαηέξ γοιχζεζξ πμο βίκμκηαζ ζηδ ιεβάθδ ημζθία ημοξ. 

 Λυβς ηδξ εφημθδξ μλείδςζδξ ημο αζημναζημφ μλέμξ απυ ημκ αένα, ημ πυνημ 

πμο έπεζ απμλδνακεεί πενζέπεζ πμθφ ιζηνή ή ηαζ ηαευθμο πμζυηδηα αζηαιίκδξ C. 

Γεληθά νη ζπληεξεκέλεο ηξνθέο δελ πεξηέρνπλ βηηακίλε C. 

 Δπεζδή δ αζηαιίκδ C είκαζ ακηζμλεζδςηζηή μοζία, βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ζδζυηδηάξ 

ηδξ αοηήξ ζηδκ ημκζεναμπμζία μνζζιέκςκ θνμφηςκ, βζα κα πνμθδθεμφκ μλεζδςηζηέξ 

αθθμζχζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ απυηηδζδ ζημφνμο πνχιαημξ απυ ηα θνμφηα. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α Β Η ΣΑ Μ Η ΝΖ   C 

 Έπμοκ ακαθενεεί ζπεηζηά δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ 

πνμζεθάιαακακ πμζυηδηεξ άκς ηςκ 8gr ακά διένα αζηαιίκδξ C (δδθαδή 100 θμνέξ 

ιεβαθφηενδ πμζυηδηα απυ ηδ ζοκζζηχιεκδ). Οζ επζπηχζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ 

καοηία, ημζθζαηέξ ηνάιπεξ ηαζ δζάννμζα. Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ οπεναμθζηή 

απμννυθδζδ ζζδήνμο ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. Αηυια βίκεηαζ 

αολδιέκδ ηζκδημπμίδζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ απυ ηα μζηχκ ιε πνάβια ημ μπμίμ 

πανειααίκεζ ζηδκ ακηζπδηηζηή εεναπεία. Πνμηαθείηαζ ζπδιαηζζιυξ πέηναξ ζημοξ 
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κεθνμφξ ηαζ ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ. Γίκεηαζ αδνακμπμίδζδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 ιε 

απμηέθεζια κα αολάκεηαζ δ πμθδζηενυθδ ημο πθάζιαημξ. Δπίζδξ, δδιζμονβείηαζ 

πζεακή ελάνηδζδ ημο μνβακζζιμφ απυ ιεβάθεξ δυζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ C. 
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ΟΟΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΗΗΠΠΔΔ  ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΔΔ  ΣΣΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΠΠΛΛΔΔΓΓΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΒΒ  

Γ Δ ΝΗ Κ Α  

 Ζ ηλνζηηφιε ηαζ ημ παξα-ακηλνβελδντθφ νμχ (Ρara amino benzoic acid, 

PABA) είκαζ άθθεξ δφμ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, μζ μπμίεξ έπμοκ ακαβκςνζζηεί 

ηαζ απμιμκςεεί, αθθά δεκ θαίκεηαζ κα έπμοκ πναηηζηή ζδιαζία ζηδ δζαηνμθή ηςκ 

αβνμηζηχκ γχςκ. Καζ μζ δφμ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκεξ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηνμθέξ, 

χζηε δεκ είκαζ βκςζηά μπμζαδήπμηε ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζάξ ημοξ ζηα αβνμηζηά γχα 

πμο δζαηνέθμκηαζ ιε ηα ζοκδεζζιέκα. Φαίκεηαζ υηζ μζ αζηαιίκεξ αοηέξ ζοκεέημκηαζ 

ηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα. 

Γ Ο Μ Ζ  Κ ΑΗ  Λ ΔΗ Σ Ο Τ Ρ Γ Η Δ  Η ΝΟ  Η ΣΟ Λ Ζ   Κ ΑΗ  PABA 

 Ο ελα-θςζθμνζηυξ εζηέναξ ηδξ 

ζκμζζηυθδξ είκαζ ημ θπηηθφ νμχ. ηα 

θοηά απακηά ιε ηδκ ιμνθή αδζάθοηςκ 

αθάηςκ ημο Ca ηαζ Mg, βκςζηχκ ιε ημ 

υκμια θπηίλε. Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ 

ζκμζζηυθδξ βζα κα απμννμθδεεί, απαζηεί 

εζδζηυ έκγοιμ, ηδ θπηάζε. Ακεπάνηεζα 

ζημοξ κχεο (πμκηίηζα) πνμηαθεί πηχζδ ηςκ ηνζπχκ ηαζ αθςπεηία. Ζ ζκμζζηυθδ έπεζ 

θζπμηνυπμοξ ζδζυηδηεξ, πενζζζυηενμ υιςξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ημ ήπαν ηδξ 

πμθδζηενυθδξ, ηαευζμκ ηαηά ηδκ ακεπάνηεζα ζκμζζηυθδξ ζημοξ επίκπεο 

(ανμοναίμοξ), πνμηαθείηαζ ζοζζχνεοζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ πμθδζηενυθδξ ζημ 

ήπαν. 

 Σμ πανα-αιζκμαεκγμσηυ μλφ, πμο ακαθένεηαζ ιε 

ζοκημιία ζηδ αζαθζμβναθία ςξ ΡΑΒΑ, έπεζ ημκ 

παναηάης ηφπμ: 

 Σμ πανα-αιζκμαεκγμσηυ μλφ ανπζηά ακαηαθφθεδηε 

ςξ απαναίηδημ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, 
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ανβυηενα υιςξ δζαπζζηχεδηε υηζ δ πνμζεήηδ π-αιζκμαεκγμσημφ μλέμξ ζε ορδθμφ 

ααειμφ ζοκεεηζηά ζζηδνέζζα, πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ κεμζζχκ ηαζ ηδκ παναβςβή 

βάθαηημξ ηςκ επίιοςκ (ανμοναίςκ). 

 Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηαηά ηδκ ελέηαζδ ημο θοθθζημφ μλέμξ, ημ π-

αιζκμαεκγμσηυ μλφ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ημο. Έηζζ ηαηά ηδ πμνήβδζδ ζζηδνεζίμο, πμο 

ζηενείηαζ θοθθζημφ μλέμξ, ημ π-αιζκμαεκγμσηυ μλφ εθμδζάγεζ ηα ααηηήνζα ημο 

πεπηζημφ ζςθήκα ιε ημκ απαναίηδημ μζημδμιζηυ θίεμ βζα ηδ ζφκεεζδ ημο θοθθζημφ 

μλέμξ. Δπεζδή ημ π-αιζκμαεκγμσηυ μλφ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ααηηδνίςκ ημο πεπηζημφ ζςθήκα, ιπμνεί κα πνμάβεζ ηαζ ηδ 

ζφκεεζδ άθθςκ αζηαιζκχκ. ε ζπέζδ ιε αοηυ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ 

ζμοθθμκαιίδεξ, θυβς ημο πανυιμζμο ζοκηαηηζημφ ηφπμο ημοξ πνμξ ημ π-

αιζκμαεκγμσηυ μλφ, ημ οπμηαεζζημφκ ζηζξ ιεηααμθζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ έηζζ 

ακαζηέθθεηαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. Ακηζζηνυθςξ ημ πανα-

αιζκμαεκγμσηυ μλφ, έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ελμοδεηενχκεζ ηζξ ααηηδνζμζηαηζηέξ αοηέξ 

επζδνάζεζξ ηςκ ζμοθθμκαιζδχκ. 

ΣΟ Ξ Η Κ Ο ΣΖ Σ Α  Η ΝΟ  Η ΣΟ Λ Ζ   Κ ΑΗ  Π ΑΡ Α -ΑΜ Η ΝΟ Β ΔΝ ΕΟ Ψ Κ Ο Τ  

Ο Ξ ΔΟ   

 Γεκ οπάνπεζ βκςζηή ημλζηή επίδναζδ ηδξ ζκμζζηυθδξ. Σμ πανα-αιζκμαεκγμΐηυ 

μλφ είκαζ βκςζηυ υηζ είκαζ ιδ ημλζηυ βζα ηα γχα. Ωζηυζμ, δ πμνήβδζδ ζοκεπμφξ 

ορδθήξ δυζδξ ιπμνεί κα έπμοκ ςξ απμηέθεζια καοηία ηαζ έιεημ. 
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ΔΔ ΝΝ ΘΘ ΔΔ ΣΣ ΟΟ   ΟΟ ΡΡ ΧΧ ΝΝ   

Aηκνξαγηθή 

αζζέλεηα εθ 

κειηιψηνπ 

 Αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδ πμνήβδζδ ζάπζμο λδνμφ πυνημο ή 

εκζζνχιαημξ ιεθζθχημο ζηα γχα. Ζ αζιμνναβία μθείθεηαζ ζηδ δζημοιανυθδ 

πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ιεθίθςημ απυ ηδκ ημοιανίκδ ημο θοημφ πμο έπεζ 

οπμζηεί ζήρδ. 

Aθξσδπλία  Υαναηηδνζζηζηή δενιαηίηζδα πμο πνμηαθείηαζ απυ έθθεζρδ Β6. Δηδδθχκεηαζ 

ιε ημηηζκίθα ηαζ απμθέπζζδ ημο δένιαημξ ζηα πέθιαηα, ηδκ μονά, ηα αθηζά 

ηαζ ηδ ιφηδ. 

Aισπεθίαζε  Υαναηηδνίγεηαζ δ ηέθεζα έθθεζρδ ή αναίςζδ ηςκ ηνζπχκ ημο ζχιαημξ πμο 

μθείθεηαζ ζε πηχζδ αοηχκ ηαζ ζπάκζα θυβς αβεκεζίαξ ημοξ. 

Aπνθξαθηηθφο 

ίθηεξνο 

ε απυθναλδ ηςκ πμθδθυνςκ μδχκ θζβυηενδ πμζυηδηα πμθενοενίκδξ πενκά 

απυ ημ ήπαν ζημ έκηενμ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο μονμπμθζκμβυκμο. Ζ 

ιζηνυηενδ πμζυηδηα μονμπμθζκμβυκμο δεκ θηάκεζ βζα επακαννυθδζδ ηαζ 

έηζζ ηα επίπεδα ημο μονμπμθζκμβυκμο ζηα μφνα είκαζ ελαζνεηζηά ιζηνά. Οζ 

ιδπακζζιμί αοημί είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηα ζημονυπνςια μφνα ηαζ ηα πθςιά 

ηυπνακα πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ απυθναλδ ηςκ πμθδθυνςκ μδχκ. 

Βηηακίλε Oνβακζηή έκςζδ πμο είκαζ απαναίηδηδ δ πανμοζία ηδξ ζηδ ηνμθή εκυξ ή 

πενζζζμηένςκ γχςκ, μζ ζζημί ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνμφκ ιε ιεηααμθζηέξ 

επελενβαζίεξ κα ηδ ζοκεέζμοκ, ζε πμθφ ιζηνέξ υιςξ πμζυηδηεξ, πμο 

εεςνμφκηαζ αζήιακηεξ ςξ άιεζδ πδβή πανμπήξ εκένβεζαξ ή μζημδμιζηχκ 

θίεςκ βζα ημκ μνβακζζιυ ηαζ δ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ επζηέθεζδ ηςκ 

γςηζηχκ θεζημονβζχκ ημο. 

Γηάξξνηα Γζάννμζα ηαθείηαζ δ ακχιαθδ ζοπκυηδηα απαθθαβήξ ηαζ δ νεοζηυηδηα ηςκ 

ημπνάκςκ. 

Γηθνπκαξφιε Ζ δζημοιανυθδ ζπδιαηίγεηαζ ζημ ιεθίθςημ απυ ηδκ ημοιανίκδ ημο θοημφ 

πμο έπεζ οπμζηεί ζήρδ. Δθαηηχκεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο αίιαημξ ζε 

πνμενμιαίκδ, ιε απμηέθεζια κα πνμηθδεεί αζιμνναβία. Ζ δζημοιανυθδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ Ηαηνζηή, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ςξ ακηζενμιαςηζηή 

μοζία. 

Eμηδξσκαηηθή 

δηάζεζε ησλ 

λενζζψλ 

Αζιμνναβζηή αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ ζηα 

πηδκά. 

Θξφκβνο Δίκαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ πήλδξ ημο αίιαημξ. 
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Κνιιαγφλν Δίκαζ δ πζμ άθεμκδ πνςηεΐκδ ηςκ εδθαζηζηχκ ηαζ απμηεθεί ημ έκα ηέηανημ 

ηδξ ζοκμθζηήξ πνςηεΐκδξ ημο μνβακζζιμφ. Σμ ημθθαβυκμ είκαζ ημ ααζζηυ 

ζκχδεξ ζοζηαηζηυ ημο δένιαημξ ηςκ μζηχκ, ηςκ ηεκυκηςκ ημο πυκδνμο, ηςκ 

αββείςκ ηαζ ηςκ μδυκηςκ. Τπάνπεζ ζε υθα ζπεδυκ ηα υνβακα ηαζ πνδζζιεφεζ 

βζα κα ζοβηναηεί ιαγί ηα ηφηηανα ζε εοδζάηνζηεξ θεζημονβζηέξ ηοηηανζηέξ 

μιάδεξ.  

Λεπθνπελία  Δίκαζ δ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ θεοηχκ αζιμζθαζνίςκ ζημ πθάζια ημο 

αίιαημξ. 

Μπτθή δπζηξνθία Καηά ηδκ πάεδζδ αοηή μζ αικμί ανπζηά πανμοζζάγμοκ δοζηαιρία ηςκ 

άηνςκ, ηθμκζγυιεκμ (αζηαεή) αδιαηζζιυ βζα ιενζηέξ ιένεξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, ακ ηαζ είκαζ δοκαηυκ ζε ιενζημφξ αικμφξ κα πανμοζζαζηεί 

αεθηίςζδ ηαζ ακάννςζδ, ζε πμθθά απυ αοηά δ ηαηάζηαζδ πεζνμηενεφεζ 

ηαηαθήβμκηαξ ζε πανάθοζδ ηςκ άηνςκ ηαζ ηεθζηά ζε εάκαημ. Δπίζδξ 

ιεβαθχκεζ δ έηηνζζδ ηνεαηίκδξ. Ζ κεηνμρία δείπκεζ υηζ μνζζιέκμζ απυ ημοξ 

ζηεθεηζημφξ ιφεξ παεαίκμοκ εηθοθζζηζηέξ αθθμζχζεζξ ηαζ βίκμκηαζ 

οπυθεοημζ. Μενζηέξ θμνέξ εηθοθζζηζηέξ αθθμζχζεζξ παεαίκμοκ ηαζ μζ 

ηανδζαημί ιοξ, μπυηε ιπμνεί κα επέθεεζ αζθκίδζμξ εάκαημξ. Ζ αζεέκεζα 

ηονίςξ πνμζαάθθεζ ημοξ ίδζμοξ ιοξ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο ζχιαημξ 

Νέθξσζε ηνπ 

ήπαηνο ησλ 

επίκπσλ 

Ολεία αζιμνναβζηή πάεδζδ ημο ήπαημξ. 

Νφζνο beri-beri Γζαηνίκεηαζ ζε δφμ ιμνθέξ: ηδκ οβνή αηνμθζηή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

φπανλδ μζδδιάηςκ, ηαζ ηδκ λδνή αηνμθζηή, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

οπεναμθζηή απίζπκαζδ. Καζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ πανμοζζάγμκηαζ ηανδζαηέξ 

ακςιαθίεξ, ζπαζιςδζηή δοζηαιρία ηςκ άηνςκ ηαζ κεοναθβζημί πυκμζ. ημκ 

άκενςπμ μθείθεηαζ ζηδκ ακεπάνηεζα Βζηαιίκδξ Β1. 

Νπθηαισπία Απμηεθεί ηαηάζηαζδ ηςκ ιαηζχκ ηαηά ηδκ μπμία δ υναζδ είκαζ ηακμκζηή 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, αθθά είκαζ οπεναμθζηά ακεπανηήξ ή εκηεθχξ 

εθθεζπηζηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ή ημ αιοδνυ θςξ (εζπενζκυ διίθςξ). 

Οθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ Βζηαιίκδξ Α. 

Ξεξνθζαικία Απμηεθεί πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Α ηαζ παναηδνείηαζ 

ζδζαίηενα ζηα παζδζά ηαζ ζηα πμκηίηζα. Αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ λδνυηδηα 

ημο ηεναημεζδμφξ ηαζ ημο επζπεθοηυημξ, επίζδξ απυ εμθμφνα ημο 

ηεναημεζδμφξ ηαζ απυ ζπδιαηζζιυ εθηχκ ηαζ ηεθζηά ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε 

πθήνδ ηφθθςζδ. 

Οίδεκα Οίδδια ηαθείηαζ ημ πνήλζιμ ζε μνζζιέκμ ζδιείμ ηςκ ζζηχκ ημο ζχιαημξ 

θυβς παεμθμβζηήξ ζοβηέκηνςζδξ οβνμφ ζε αοηυ. 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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Ομεηδσηηθή 

θσζθνξπιίσζε 

Πνυηεζηαζ βζα ζοβηεηνζιέκδ αζμπδιζηή δζαδζηαζία, (πδιζηή ακηίδναζδ), ηςκ 

αενυαζςκ μνβακζζιχκ πμο βίκεηαζ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, 

(ETS), ηαηά ηδκ αενμαζηή ακαπκμή, υπμο ηαζ ζπδιαηίγoκηαζ (ζοκηίεεκηαζ) 

ιυνζα ATP, (αδεκμζζκμηνζθςζθμνζηυ μλφ), απυ ADP 

(αδεκμζζκμδζθςζθμνζηυ μλφ) ηαζ ακυνβακα θςζθμνζηά υπςξ 

μνεμθςζθμνζηυ μλφ, πάνδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδκ 

μλείδςζδ ηςκ ηνμθχκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή απμηεθεί ημ ηονζυηενμ ιέζμκ 

(ηνυπμ) υπμο μζ αενυαζμζ μνβακζζιμί θαιαάκμοκ ηδκ εκένβεζά ημοξ απυ ηζξ 

ηνμθέξ. 

Ομεηδσηηθφο θχθινο 

ηνπ Krebs 

Ο ηφηθμξ ημο ηζηνζημφ μλέμξ μκμιάγεηαζ ηαζ ηφηθμξ ημο Krebs, ιεηά ημκ 

Hans Krebs, μ μπμίμξ πνυηεζκε βζα πνχηδ θμνά ημκ ηοηθζηυ παναηηήνα ημο. 

Οζ ακηζδνάζεζξ ημο ηφηθμο ημο Krebs θαιαάκμοκ πχνα ζηδ ιήηνα ηςκ 

ιζημπμκδνίςκ. Μενζηά απυ ηα ηεθεοηαία αήιαηα ημο εκδζάιεζμο 

ιεηααμθζζιμφ θαιαάκμοκ πχνα εηεί επίζδξ. 

Οζηενκαιαθία Αζεέκεζα ηαηά ηδκ μπμία ιαθαηχκμοκ ηα μζηά βζαηί οπάνπεζ ηζκδημπμίδζδ 

αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο απυ ηα μζηά πμο ήδδ έπμοκ ζπδιαηζζηεί ηαζ βίκεηαζ 

επακαπμννυθδζδ αοηχκ ζημ αίια, βζα κα ηαθοθεμφκ ακάβηεξ ημο 

μνβακζζιμφ, ζε πμζυηδηεξ ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ πμο αθμιμζχκμκηαζ απυ 

ηδκ πνυζθδρδ ηνμθήξ. 

Παξάιπζε ηνπ 

Chasteck 

Αζεέκεζα δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ηαηά ηδκ ηαηακάθςζδ μνζζιέκςκ εζδχκ 

ςιχκ ρανζχκ, ιέζα ζηα μπμία ανέεδηε ημ έκγοιμ εεζαιζκάζδ, πμο δζαζπά ηδ 

εεζαιίκδ ζε δφμ ηιήιαηα ηαζ ηδκ ηάκεζ κα είκαζ αδνακήξ. Οθείθεηαζ ζε 

ακεπάνηεζα εεζαιίκδξ. 

Πειιάγξα Αζεέκεζα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ θθμβζζιέκδ ηυηηζκδ βθχζζα, έθηδ ζημ 

ζηυια, δενιαηίηζδα, απχθεζα υνελδξ, δζάννμζα ηαζ δζακμδηζηέξ δζαηαναπέξ 

Πήξσζε Νυζμξ ηςκ κεανχκ πηδκχκ πμο πνμηαθείηαζ απυ δζαηνμθζηή ακεπάνηεζα 

αζηαιζκχκ ηαζ ακυνβακςκ αθάηςκ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ παναιυνθςζδ 

ηςκ μζηχκ ημο πμδζμφ. 

Πνιπλεπξίηηδα παζιμί ηαζ πανάθοζδ, ζημ μλφ ζηάδζμ ηδξ μπμίαξ ημ ηεθάθζ ημο μνκζεζμφ 

ιπμνεί κα βονίζεζ πνμξ ηα πίζς θυβς έθθεζρδξ Βζηαιίκδξ Β1 

Πξνβηηακίλε Πνμαζηαιίκδ είκαζ ημ οθζηυ ιε ημ μπμίμ έκα γχμ ιπμνεί κα πανάβεζ ηδ 

αζηαιίκδ. Γζα πανάδεζβια δ ηανμηίκδ (πνμαζηαιίκδ Α) ζηα θοηά, 

ιεηαηνέπεηαζ ζε αζηαιίκδ Α ζημ ζχια ημο γχμο. 

Ραρίηηδα Πάεδζδ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ δ μπμία μθείθεηαζ ηαζ ζε έθθεζρδ 

ζδιακηζηχκ δζαηνμθζηχκ παναβυκηςκ. 
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ειήλην Έκα ζημζπείμ πμο θεζημονβεί ςξ ηιήια ηδξ βθμοηαεεζυκδξ οπενμλεζδάζδξ, 

έκα έκγοιμ πμο επζηνέπεζ ημ ηνζπεπηίδζμ βθμοηαεεζυκδ κα εηπθδνχζεζ ημ 

νυθμ ημο ςξ αζμθμβζηυ ακηζμλεζδςηζηυ ζημ ζχια. Αοηυ ελδβεί βζαηί εθθείρεζξ 

ζεθδκίμο ηαζ αζηαιίκδξ Δ μδδβμφκ ζε πανυιμζα ζδιάδζα υπςξ απχθεζα ηδξ 

υνελδξ ηαζ ιείςζδ ηδξ ακάπηολδξ. 

θνξβνχην Πάεδζδ ηαηά ηδκ μπμία παναηδνμφκηαζ μφθα μζδδιαηχδδ, αζιμνναβμφκηα 

ηαζ εθηχδδ, μδυκηεξ παθανμί πμο είκαζ δοκαηυκ κα πίπημοκ, μζηά αζεεκζηά 

ηαζ εφεναοζηα. Δπίζδξ εφεναοζηα είκαζ ηαζ ηα ηνζπμεζδή αββεία, βζ’ αοηυ ηαζ 

πνμηφπημοκ αζιμνναβίεξ ζε υθμ ημ ζχια. Δπίζδξ παναηδνείηαζ δφζπκμζα, 

ιείςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ βεκζηή ελαζεέκδζδ ημο μνβακζζιμφ. Σα 

ηαηάβιαηα ηςκ μζηχκ ηαζ μζ πθδβέξ, δεκ επμοθχκμκηαζ ηυζμ ηαθά. 

Οθείθεηαζ ζηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ C. 

Σξνθηθή 

εγθεθαινκαιάθπλζε 

Οκμιάγεηαζ επίζδξ ζηζξ Ζ.Π.Α «αζεέκεζα ηνεθμφ κεμζζμφ» (Crazy chick 

disease), δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ αηαλζημφξ αδιαηζζιμφξ, ζπαζιμφξ ηςκ 

άηνςκ, έθθεζρδ ζζμννμπίαξ, ηαηάηθζζδ, θήεανβμ ηαζ εβηεθαθζηέξ 

αθθμζχζεζξ, μζ μπμίεξ ηαηαθήβμοκ ζε κέηνςζδ ημο εβηεθάθμο ηαζ εάκαημ. 

Μπμνεί κα πνμθδθεεί ιε πμνήβδζδ Βζηαιίκδξ Δ. 

Τπεξηψδεηο αθηίλεο Τπενζχδδξ αηηζκμαμθία μκμιάγεηαζ δ πενζμπή ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ηδξ μπμίαξ ημ ιήημξ ηφιαημξ ζημ ηεκυ ηοιαίκεηαζ πενίπμο 

ιεηαλφ 380 ηαζ 60 κακμιέηνςκ. Κφνζα πδβή οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ μ 

ήθζμξ. Οζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ηαεζζημφκ δοκαηή ηδ ζφκεεζδ ηδξ αζηαιίκδξ D 

ηάης απυ ημ δένια. 

Φσζθνξπιίσζε Υαναηηδνίγεηαζ δ δζαδζηαζία (πδιζηή ακηίδναζδ) ηαηά ηδκ μπμία ιία ή 

πενζζζυηενεξ θςζθμνζηέξ μιάδεξ (θςζθμνοθμιάδα) PO3
-2

 πνμζηίεεκηαζ ζ΄ 

έκα ιυνζμ. 

Υείισζε Υείθδ πνδζιέκα έκημκα ηυηηζκα, ιε ζηζζίιαηα, ζδίςξ ζηζξ βςκίεξ ημο 

ζηυιαημξ θυβς έθθεζρδξ Βζηαιίκδξ Β2 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
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ΟΗ ΒΗΣΑΜΗΝΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΟ ΕΩΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ. 

ΠΠ ΔΔ ΡΡ ΗΗ ΛΛ ΖΖ ΦΦ ΖΖ     

  Τπάνπμοκ πενίπμο 16 αζηαιίκεξ, δ φπανλή ηςκ μπμίςκ έπεζ βεκζηά 

ακαβκςνζζηεί. Έπμοκ πνμηαεεί υιςξ ηαζ ιενζηέξ άθθεξ, ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα 

δζαθυνςκ πεζναιάηςκ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ αηυιδ ακαβκςνζζηεί, ακ ηαζ είκαζ πμθφ 

πζεακυκ δ ιεθθμκηζηή ένεοκα κα αολήζεζ ημκ οπάνπμκηα ηαηάθμβμ ηςκ αζηαιζκχκ. 

  Ζ ηαλζκυιδζδ πμο έβζκε ηαηά ηζξ πνχηεξ ιεθέηεξ ηςκ αζηαιζκχκ ζε δομ ιεβάθεξ 

μιάδεξ, ηζξ θζπμδζαθοηέξ ηαζ ηζξ οδαημδζαθοηέξ, ιε ηνζηήνζμ ηδ δζαθοηυηδηά ημοξ ζε 

θζπανέξ μοζίεξ ηαζ ηα δζαθοηζηά οβνά ηςκ θζπχκ ή ζημ κενυ, ελαημθμοεεί κα 

πνδζζιμπμζείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα. 

 Έηζζ ζηζξ θζπμδζαθοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αζηαιίκεξ A, D, E ηαζ K, μζ μπμίεξ 

ανίζημκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θίπμξ ηςκ ηνμθχκ ηαζ ιπμνμφκ κα εηποθζζημφκ απυ 

αοηέξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ μοζζχκ μζ μπμίεξ δζαθφμοκ ηα θίπδ. ηζξ οδαημδζαθοηέξ 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β ηαζ δ αζηαιίκδ C ή αζημναζηυ μλφ 

πμο ιπμνμφκ κα εηποθζζημφκ απυ ηζξ ηνμθέξ ιε αμήεεζα ημο κενμφ. 

ΛΛΗΗΠΠΟΟΓΓΗΗΑΑΛΛΤΤΣΣΔΔ   ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΔΔ   

Β ΙΤΑΜΙΝΗ Α (αλη η με ξν θζ αι κ η θή ,  β η η ακ ί λε  αύ μεζ εο )  

 ηδ δζαηνμθή ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ αθθά ηαζ ζηδ δζαηνμθή ηςκ ακενχπςκ, δ 

αζηαιίκδ Α ηαηαηάζζεηαζ πνχηδ ιεηαλφ ηςκ αζηαιζκχκ ςξ πνμξ ηδ ζπμοδαζυηδηά 

ηδξ. Ζ αζηαιίκδ Α είκαζ απαναίηδηδ αηυιδ ηαζ βζα ηδκ απθή ζοκηήνδζδ ηςκ 

ακαπηοβιέκςκ γχςκ. 

 Ζ αζηαιίκδ Α, βκςζηή πδιζηχξ ςξ νεηζκυθδ, δεκ απακηά ζηζξ θοηζηέξ ηνμθέξ ςξ 

ηέημζα, αθθά ιε ηδκ πνυδνμιδ ιμνθή ηςκ ηανμηζκχκ, μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηέξ ςξ 
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πνμαζηαιίκεξ Α. Ζ ιεηαηνμπή ηδξ ηανμηίκδξ ζε αζηαιίκδ Α ζοκηεθείηαζ ζημ ημίπςια 

ημο θεπημφ εκηένμο υπςξ ηαζ ζημ ήπαν. 

 Ζ αζηαιίκδ Α ανπζηά ακαβκςνίζηδηε ηαζ ιεθεηήεδηε ςξ πανάβμκηαξ πμο: 

 πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ, 

 παίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ημο επζεδθίμο ηςκ αθεκκμβυκςκ 

ιειανακχκ ημο ζχιαημξ ηαζ έηζζ απμθεφβεηαζ δ ηεναηζκμπμίδζή ημοξ,  

 δζαδναιαηίγεζ γςηζηυ νυθμ ζηδ θεζημονβία ηδξ υναζδξ. 

 Ζ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α ακαζηέθθεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ιεζχκεζ ημ ζςιαηζηυ 

αάνμξ. Με πανυιμζμ ηνυπμ δ αζηαιίκδ Α ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηακμκζηή ακάπηολδ ηςκ 

μζηχκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ηςκ μζηχκ, δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Α 

πνμηαθεί ιεηααμθέξ ζημ ζπήια ημοξ. 

 Δπίζδξ ζε πενζπηχζεζξ ακεπάνηεζαξ ηδξ αζηαιίκδξ Α μζ αθεκκμβυκεξ ιειανάκεξ 

ηεναηζκμπμζμφκηαζ ηαζ απμλδναίκμκηαζ ηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή είκαζ πμθφ εοπαεείξ 

ζε ιμθφκζεζξ. Κονίςξ υιςξ, υπςξ είκαζ θακενυ, θυβς ηδξ δοζθεζημονβίαξ ημοξ 

εηδδθχκμκηαζ δζάθμνεξ δζαηαναπέξ ηαζ ακςιαθίεξ. 

 Μενζηέξ απυ ηζξ δζαηαναπέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ θυβμ ηδξ ηαηήξ θεζημονβίαξ 

ηςκ επζεδθίςκ πμο έπμοκ αθθμζςεεί είκαζ μζ παναηάης : 

 Κεναηζκμπμίδζδ ηςκ επζεδθίςκ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ  

 Κεναηζκμπμίδζδ ηςκ επζεδθίςκ ζημ ακαπαναβςβζηυ ζφζηδια πμο πνμηαθεί 

ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ηαζ ζηα δφμ θφθα 

 Ξδνμθεαθιία 

 Δοκμείηαζ μ ζπδιαηζζιυξ θίεςκ ζηα κεθνά ηαζ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ 

 Αηυια έκα απυ ηα ααζζηά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Α ζημκ 

άκενςπμ ηαζ ηα γχα είκαζ δ κοηηαθςπία. 

 Σα γχα πμο αυζημοκ βεκζηά πνμζθαιαάκμοκ απυ ηδ αμζηή ημο πυνημο 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ απυ ηζξ ακαβηαίεξ πνμαζηαιίκεξ ηαζ ηακμκζηά ζοβηεκηνχκμοκ 

εθεδνείεξ ηονίςξ ζημ ήπαν. Πθμφζζεξ πδβέξ ζε αζηαιίκδ Α είκαζ ημ δπαηέθαζμ 
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δζαθυνςκ ρανζχκ ηαζ ζδίςξ ημο ααηαθάμο. Ακαθμνζηά ιε ηζξ πνμαζηαιίκεξ Α, βεκζηά 

μζ πνάζζκεξ ηνμθέξ είκαζ ελαζνεηζηέξ πδβέξ α-ηανμηίκδξ. Ο ααειυξ ημο πνάζζκμο 

πνχιαημξ ζηα λενά πυνηα είκαζ ζοκήεςξ έκδεζλδ υηζ πενζέπμοκ α-ηανμηίκδ. 

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ αηυιδ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ θοθχκ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα ιεηαηνμπήξ ζημκ μνβακζζιυ ηςκ 

πνμαζηαιζκχκ Α ζε αζηαιίκδ Α. 

 Σα ημλζηά ζοιπηχιαηα θυβς οπεναμθζηήξ θήρδξ αζηαιίκδξ Α παναηηδνίγμκηαζ 

απυ απχθεζα ηδξ υνελδξ, θηςπή υναζδ, οπένιεηνδ εοαζζεδζία, πηχζδ ημο 

ηνζπχιαημξ, λδνυηδηα ηαζ λεθθμφδζζια ημο δένιαημξ (ιε ηκδζιυ), μίδδια ηαηά 

ιήημξ ηςκ ιαηνχκ μζηχκ, δζάννμζα, καοηία, δζεφνοκζδ ημο ήπαημξ ηαζ ημο ζπθήκα 

ηαζ εάκαημ. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ D (αλ η ηξ ξ αρ η η η θ ή )  

 Λίβα πνυκζα ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Α έβζκε θακενυ υηζ ηαζ δ 

ναπίηζδα ζοκδέεηαζ ιε ηνμθζηή ακεπάνηεζα. 

 Με ημκ υνμ αζηαιίκδ D είκαζ βκςζηά πενίπμο 10 δζαθμνεηζηά πανάβςβα 

ζηενμθχκ, ημ ηαεέκα απυ ηα μπμία είκαζ ζε εέζδ κα επζηεθέζεζ ημκ θοζζμθμβζηυ νυθμ 

αζηαιίκδξ D. Γδθαδή, ηδκ πνμαβςβή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ μζηχκ ηαζ ημο ζχιαημξ 

βεκζηά ηαεχξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηδξ ναπίηζδαξ ζηα κεανά γχα. 

 Ο αηνζαήξ αζμπδιζηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηδξ αζηαιίκδξ D δεκ είκαζ βκςζηυξ. 

Ακαιθίαμθα υιςξ δ αζηαιίκδ D παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο 

αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο. 

 Οζ θοζζμθμβζηέξ δνάζεζξ ηδξ αζηαιίκδξ D έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηςκ εκγφιςκ θςζθμνοθάζδξ ηαζ θςζθαηάζδξ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηα μζηά, ημ 

αίια ηαζ άθθμοξ ζζημφξ. 

 ηα ακαπηοζζυιεκα γχα έθθεζρδ αζηαιίκδξ D πνμηαθεί ναπίηζδα, δ μπμία είκαζ 

αζεέκεζα ηςκ μζηχκ ηαζ ζηα μπμία δζαηανάζζεηαζ δ εκαπυεεζδ αζαεζηίμο ηαζ 

θςζθυνμο. Ο νυθμξ ηδξ αζηαιίκδξ D ζηα ακαπηοβιέκα γχα θαίκεηαζ κα είκαζ 
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ιζηνυηενδξ ζδιαζίαξ, εηηυξ αέααζα απυ ηζξ πενζυδμοξ ακαπαναβςβήξ ηαζ 

βαθαηημπαναβςβήξ. Δπίζδξ μζ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ D ελανηχκηαζ ηαζ απυ ημ είδμξ 

ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ.  

 Οζ ακάβηεξ ηςκ γχςκ ζε αζηαιίκεξ D είκαζ ιεβαθφηενεξ α) υηακ δ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ζζηδνεζίμο ζε Ca ή P είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ηακμκζηήξ ηαζ α) υηακ 

δ πμζμηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ακυνβακςκ αοηχκ μοζζχκ απέπεζ απυ ηδκ ηακμκζηή 

ηζιή. Καιία υιςξ πμζυηδηα αζηαιίκδξ D δεκ ιπμνεί κα ακηζζηαειίζεζ ζμαανή 

ακεπάνηεζα ηαεειζάξ απυ ηζξ ακυνβακεξ αοηέξ μοζίεξ. 

 Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ζηεκή ζπέζδ ηδξ θφζδξ ηδξ αζηαιίκδξ D ιε ημ δθζαηυ 

θςξ. Όηακ απμδείπεδηε υηζ ηυζμ μζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ υζμ ηαζ έκαξ ακηζνναπζηζηυξ 

πανάβμκηαξ πμο ανζζηυηακ ζημ ιμονμοκέθαζμ είπακ ηδκ ίδζα εκένβεζα ζηδκ εεναπεία 

ηδξ ναπίηζδαξ, πνμέηορε ημ θοζζηυ ενχηδια, πχξ δφμ ηυζμ άζπεημζ ιεηαλφ ημοξ 

πανάβμκηεξ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηα ίδζα εζδζηά απμηεθέζιαηα. 

 Σμ δθζαηυ θςξ είκαζ απμηεθεζιαηζηή πδβή αζηαιίκδξ D βζα ηα γχα, επεζδή μζ 

οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ιεηαηνέπμοκ ηζξ πνμαζηαιίκεξ D, πμο ανίζημκηαζ ζημ δένια 

ηαζ ηζξ εηηνίζεζξ ημο, ζε αζηαιίκδ D, δ μπμία ζηδ ζοκέπεζα απμννμθάηαζ απυ ημ 

δένια. 

 Εχα ηα μπμία δζαηδνμφκηαζ ηαηά ημ ηαθμηαίνζ ζηδ αμζηή μοδέπμηε οπμθένμοκ 

απυ έθθεζρδ αζηαιίκδξ D, ηαευζμκ απμηημφκ άθεμκδ αζηαιίκδ D ιέζς ηδξ 

επίδναζδξ ημο δθζαημφ θςηυξ πάκς ζημ ζχια ημοξ. 

 Όηακ δ αηηζκμαμθία ζοκεπίγεηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηυηε δ αζηαιίκδ 

D απυ ιυκδ ηδξ, ιπμνεί κα ιεηααθδεεί ζε εκχζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα απμαμφκ 

ημλζηέξ. 

 Οζ αζηαιίκεξ D έπμοκ πενζμνζζιέκδ δζάδμζδ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ. Πναηηζηά δεκ 

ανίζημκηαζ ζηζξ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, εηηυξ απυ ηζξ πμκδνμεζδείξ ηνμθέξ πμο 

απμλδνάκεδηακ ζημκ ήθζμ. Σμ λδνυ πυνημ ηαζ μζ άθθεξ πμκδνμεζδείξ ηνμθέξ πμο 

απμλδνάκεδηακ ζημκ ήθζμ, απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα πδβή αζηαιίκδξ D βζα ηα αβνμηζηά 

γχα. Πθμφζζεξ πδβέξ ζε αζηαιίκδ D3 είκαζ ημ ιμονμοκέθαζμ ηαζ ηα δπαηέθαζα 
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μνζζιέκςκ άθθςκ ρανζχκ, ηαεχξ ηαζ ζπεοέθαζα απυ μθυηθδνμ ημ ζχια μνζζιέκςκ 

ρανζχκ. Γεκζηά, δ ζοιπθήνςζδ ιε αζηαιίκδ D ηςκ ζζηδνεζίςκ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ 

βίκεηαζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ δπαηέθαζςκ ηςκ ρανζχκ (ιμονμοκέθαζμ) ή ζοκεεηζηήξ 

αζηαιίκδξ D. 

 ηα αβνμηζηά γχα δεκ έπμοκ ακαθενεεί ςξ ηχνα πενζπηχζεζξ οπεναζηαιίκςζδξ 

D. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ αηυια ηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ D δεκ πνμηαθμφκ 

πανεκένβεζεξ ζηα γχα. 

Β ΙΤΑΜΙΝ Η Ε  (η νθ ν θ εξ όιε ,  αλη η ζ η ε η ξωη ηθή ,  αλαπ αξαγω γ η θή ,  

αλ η η νμ ε η δωη η θή )  

 Ζ αζηαιίκδ Δ ακαηαθφθεδηε ιεηά απυ πεζνάιαηα ιε επίιοεξ (ανμοναίμοξ, 

rats). Σμ 1936 απμιμκςεδηε απυ ηα έιανοα ηανπχκ ζζηανζμφ ιία αθημυθδ, πμο είπε 

δναζηζηυηδηα αζηαιίκδξ Δ, βζα ηδκ μπμία πνμηάεδηε ημ υκμια α-ημημθενυθδ. 

  Ακ ηαζ δ αηνζαήξ θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ δεκ είκαζ πθήνςξ 

βκςζηή, θαίκεηαζ υηζ αοηή έπεζ ζπέζδ ιε πμθθά εκγοιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ιπμνεί κα 

θάαεζ ιένμξ ζηζξ αηυθμοεεξ θεζημονβίεξ: 

 Δκενβεί ςξ αζμθμβζηή ακηζμλεζδςηζηή μοζία ηυζμ ζηζξ ηνμθέξ υζμ ηαζ ζημοξ 

ζζημφξ ημο ζχιαημξ. 

 πεηίγεηαζ ιε ηδκ ηακμκζηή ακαπκμή ηςκ ζζηχκ. 

 Πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηδξ αζηαιίκδξ C ηαζ ημο ζοκεκγφιμο Q. 

 Δκενβμπμζεί πζεακυκ ηδκ ηοηημπνςιμνεδμοηηάζδ υηακ ανίζηεηαζ ιε ηδ ιμνθή 

ηδξ α-ημημθενυθδξ. 

 Έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ ηακμκζηέξ ακηζδνάζεζξ θςζθμνοθίςζδξ υπςξ ηαζ ημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ. 

 ημοξ αικμφξ δ ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζοκδέεηαζ ιε ιζα πάεδζδ δ μπμία 

είκαζ βκςζηή ςξ ιοσηή δοζηνμθία (muscular dystrophy). Ακάθμβα ζοιπηχιαηα 

ιοσηήξ δοζηνμθίαξ απακημφκ, ηαηά ηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Δ ηαζ ζημοξ ιυζπμοξ, 

ζηα μπμία δ πάεδζδ ακαθένεηαζ ςξ αζεέκεζα θεοημφ ιουξ (white muscle disease). 
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 Έθθεζρδ αζηαιίκδξ Δ ζηα ημηυπμοθα πνμηαθεί εβηεθαθμιαθαηία 

(encephalomalakia) ή αζεέκεζα ημο ηνεθμφ κεμζζμφ (Crazy chick disease). 

 Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ γςμηνμθέξ. Ζ ιεβάθδ δζάδμζδ ηδξ 

αζηαιίκδξ Δ ζηζξ ηνμθέξ, υπςξ ηαζ μζ εκδείλεζξ πμο οπάνπμοκ απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ 

ενβαζίεξ δείπκμοκ υηζ ηα ζοκήεδ ζζηδνέζζα πανέπμοκ ζπεδυκ πάκηα ανηεηέξ 

πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Δ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ. 

 Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ ζπεηζηά ιδ ημλζηή ηαζ μζ επζπθέςκ πνμζθήρεζξ ηδξ 

απμαάθθμκηαζ ιε ηα ηυπνακα. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ Κ  ( ακη ζ α ζ ιμν ν αβ ζ ηή ,  πδ ηη ζ ηυ ξ  παν άβμ κ η αξ )  

 Ζ αζηαιίκδ Κ ακαηαθφθεδηε απυ μιάδα Γακχκ επζζηδιυκςκ ημ 1935, μζ μπμίμζ 

ηδκ μκυιαζακ Κ απυ ημ ανπζηυ βνάιια ηδξ θέλδξ Koagulation πμο ζηα Γακζηά 

ζδιαίκεζ ενυιαςζδ.  

 Ζ αζηαιίκδ Κ πμο απακηά ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ είκαζ θζπμδζαθοηή, αθθά ιενζηέξ 

απυ ηζξ ζοκεεηζηέξ εκχζεζξ είκαζ οδαημδζαθοηέξ. Οζ αζηαιίκεξ Κ είκαζ ζπεηζηά 

ζηαεενέξ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ εενιμηναζίεξ, άθθα ηαηαζηνέθμκηαζ βνήβμνα, υηακ 

εηηίεεκηαζ ζημ δθζαηυ θςξ. 

 Ζ θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ αζηαιίκδξ Κ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ηακμκζηήξ πδηηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο αίιαημξ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ ζημ ήπαν 

ηδξ πνμενμιαίκδξ, δ μπμία είκαζ πνυδνμιδ μοζία ηδξ ενμιαίκδξ. Καηά ηδκ 

ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Κ δ πενζεηηζηυηδηα ημο αίιαημξ ζε πνμενμιαίκδ 

εθαηηχκεηαζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα παναηείκεηαζ μ πνυκμξ πήλδξ ημο. Ζ αζηαιίκδ Κ έπεζ 

εκδζαθένμοζα ζπέζδ ιε ηδκ αζιμνναβζηή αζεέκεζα εη ιεθζθχημο. 

 οιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Κ δεκ έπμοκ ακαθενεεί βζα ηα 

ιδνοηαζηζηά ή ημοξ πμίνμοξ, μζ ακάβηεξ ηςκ μπμίςκ ηαθφπημκηαζ απυ ηδ ααηηδνζαηή 

ζφκεεζδ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα. Άνα δεκ οπάνπεζ ακάβηδ κα δχζμοιε ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ Κ ηςκ ζζηδνεζίςκ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ 

εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μνκζεμεζδχκ. 
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ΤΤΓΓΑΑΣΣΟΟΓΓΗΗΑΑΛΛΤΤΣΣΔΔ   ΒΒΗΗΣΣΑΑΜΜΗΗΝΝΔΔ   

 ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΒΗΣΑΜΗΝΧΝ Β 

 Σδκ πνχηδ πενίμδμ ηςκ ενεοκχκ βζα ηζξ αζηαιίκεξ ήηακ ακαβκςνζζιέκδ ιυκμ 

ιία αζηαιίκδ Β, αθθά ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, δ ένεοκα απέδεζλε υηζ πνάβιαηζ 

οπάνπεζ ιζα ζεζνά ζδζαίηενςκ αζηαιζκχκ Β, μζ μπμίεξ επζηεθμφκ δζάθμνεξ 

θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ. 

  Οζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ εκγφιςκ, εκχ μζ αζμπδιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ, αθμνμφκ ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ. 

  Ζ ιζηνμαζαηή ζφκεεζδ ηςκ αζηαιζκχκ ηδξ μιάδαξ Β ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα, 

ιπμνεί κα ηαθφρεζ έκα ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ πμο έπμοκ απθυ ζημιάπζ. 

Καθφπηεζ υιςξ, ημ ζφκμθμ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ εηηυξ ηςκ πμθφ 

κεανχκ ηα μπμία δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ πθήνςξ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηδξ 

ιεβάθδξ ημζθίαξ ημοξ. 

  οκεπχξ, ζδζαίηενδ πνμζμπή απαζηείηαζ ιυκμ ηαηά ηδ ζφκεεζδ ηςκ ηνμθχκ ηςκ 

πμίνςκ ηαζ ηςκ μνκζεμεζδχκ ζηα μπμία ιπμνεί κα ειθακζζημφκ ζοιπηχιαηα έθθεζρδξ 

αζηαιζκχκ ηδξ μιάδαξ Β ηαηά ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ Β1  (εε ζ αι ί κ δ ,  ακ εον ί κδ )  

 Ζ αζηαιίκδ Β1 ζοκδέεηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ ζηδκ 

μλεζδςηζηή απμηαναμλοθίςζδ ημο πονμζηαθοθζημφ μλέςξ. Ζ ακηίδναζδ αοηή είκαζ 

μοζζχδδξ βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ημο ζχιαημξ. 

 Καηά ηδκ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β1 δ ζπεηζηή ακηίδναζδ δεκ ζοκηεθείηαζ, ηαζ ηα 

εκδζάιεζα πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ οδαηακενάηςκ, πονμζηαθοθζηυ μλφ ηαζ 

βαθαηηζηυ μλφ, ζοζζςνεφμκηαζ ζημ αίια ηαζ ημοξ ζζημφξ ηαζ ζδίςξ ζημ κεονζηυ 

ζφζηδια, ιε απμηέθεζια ηδκ πνυηθδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ηδκ 

ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ Β1. 
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 Ζ αζηαιίκδ Β1 δζαθφεηαζ εφημθα ζημ κενυ, υπςξ ηαζ ζε δζάθοια αθημυθδξ 70%, 

αθθά είκαζ αδζάθοηδ ζημοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ. Δίκαζ εοαίζεδηδ ζηδ εενιυηδηα ηαζ 

ζδίςξ ζηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ πανμοζία κενμφ, ηαευζμκ δ οβναζία επζηαπφκεζ, 

ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ. Ζ εεζαιίκδ απμννμθάηαζ ηυζμ απυ ημ θεπηυ, υζμ ηαζ απυ ημ 

παπφ έκηενμ 

 ηα πενζζζυηενα είδδ γχςκ ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Β1 

είκαζ : ακμνελία, εθαηηςιέκμξ νοειυξ ακάπηολδξ, δζαηαναπέξ ημο βαζηνεκηενζημφ 

ζοζηήιαημξ, ιοσηή αδοκαιία ηαζ πνμμδεοηζηή δοζθεζημονβία ημο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ. 

 ημκ άκενςπμ δ ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β1 πνμηαθεί ηδ κυζμ beri-beri, πμο 

δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ιμνθέξ: ηδκ οβνή αηνμθζηή, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ 

μζδδιάηςκ, ηαζ ηδκ λδνή αηνμθζηή, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ οπεναμθζηή απίζπκαζδ. 

Καζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ πανμοζζάγμκηαζ ηανδζαηέξ ακςιαθίεξ, ζπαζιςδζηή δοζηαιρία 

ηςκ άηνςκ ηαζ κεοναθβζημί πυκμζ 

 Δπίζδξ οπάνπμοκ μνζζιέκεξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ πδιζηή δμιή 

πανυιμζα ιε αοηή ηδξ εεζαιίκδξ πανειπμδίγμοκ ηδ δνάζδ ηδξ. Οζ μοζίεξ μκμιάγμκηαζ 

ακηζαζηαιίκεξ ή βεκζηυηενα ακηζιεηααμθίηεξ. 

 Ζ εεζαιίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ, ηονίςξ υιςξ απακηά ζηα 

ελςηενζηά ζηνχιαηα ηαζ ηα έιανοα ηςκ ηανπχκ ζζηδνχκ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηα 

οπμπνμσυκηα ηδξ αθεονμαζμιδπακίαξ είκαζ πθμφζζεξ πδβέξ. Ζ αζηαιίκδ Β1 

παναζηεοάγεηαζ ζοκεεηζηά ηαζ απακηά ζημ ειπυνζμ, ςξ οδνμπθςνζηή εεζαιίκδ, 

ηονίςξ βζα ακενχπζκδ πνήζδ. 

 Σα ιδνοηαζηζηά γχα δεκ ελανηχκηαζ, απυ ηζξ ηνμθέξ βζα ημκ εθμδζαζιυ ημοξ 

ζε αζηαιίκδ Β1, ηαευζμκ αοηή ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ 

ημζθίαξ. 
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Β ΙΤΑΜΙΝΗ Β2  (ν ζ αμ θ θαα ί κ δ ,  θαηη μθ θαα ί κδ ,  α ζ η αι ί κ δ  G )  

 Ζ θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ νζαμθθααίκδξ, δ μπμία απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ 

εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ ιδπακζζιμφξ μλεζδμ-ακαβςβχκ ηαηά ημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ, θζπχκ ηαζ πνςηεσκχκ. 

 ε υθα ηα είδδ ηςκ γχςκ, ημζκά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ νζαμθθααίκδξ είκαζ 

ηαεοζηένδζδ ημο νοειμφ ακάπηολδξ ηαζ εθάηηςζδ ηδξ παναβςβζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

ηνμθήξ. 

 Ζ νζαμθθααίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ. Πθμφζζεξ πδβέξ είκαζ μζ 

γφιεξ, ημ ζοηχηζ, ημ βάθα ηαζ ηα οπμπνμσυκηα ημο (ζδίςξ ημ λδνυ ηονυβαθα), υπςξ 

ηαζ ηα πνάζζκα θοθθχδδ πθςνά ηαζ λδνά πυνηα. 

 Απυ ηδκ πθεονά ηδξ Δθανιμζιέκδξ Γζαηνμθήξ, δ νζαμθθααίκδ έπεζ ιεβαθφηενδ 

πναηηζηή ζδιαζία βζα ηα μνκζεμεζδή, πμο έπμοκ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ηαζ πανά βζα 

ημοξ πμίνμοξ. ηα ιδνοηαζηζηά, δ νζαμθθααίκδ ζοκεέηεηαζ ζε επανηείξ πμζυηδηεξ 

απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ, ακ ηαζ ηα γχα αοηά εθμδζάγμκηαζ 

ιε ανηεηή πμζυηδηα ηαζ απυ ηα ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα πμο πενζέπμοκ πυνημ. 

Ν ΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ  ( κ ζαζ ί κ δ ,  κ ζημ η ζ κ αι ίδ ζμ ,  κ ζ αζ ζ κ αι ίδ ζμ ,  

ακ η ζ πε θθαβν ζηυξ  παν άβ μκ η αξ ,  α ζ η αι ί κδ  PP )  

 Καηά ημ 1937 μ Elvehjem ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ζημ Πακεπζζηήιζμ Wisconsin 

Ζ.Π.Α., έηακακ ηδ δναιαηζηή ακαηάθορδ υηζ ημ κζημηζκζηυ μλφ ιπμνμφζε κα 

εεναπεφζεζ ηδ ιαφνδ βθχζζα ζημ ζηφθμ, αζεέκεζα πμο πανμοζζάγεζ μιμζυηδηα ιε 

ηδκ πεθθάβνα ζημκ άκενςπμ. Λίβμ ανβυηενα ακαηαθφθεδηε υηζ ημ κζημηζκζηυ μλφ 

ιπμνεί κα εεναπεφζεζ ηαζ ηδκ πεθθάβνα βζ’ αοηυ ηαζ μκμιάζηδηε ακηζπεθθαβνζηυξ 

πανάβμκηαξ ή PP (Pellagra Preventive). 

 Έηζζ ημ κζημηζκαιίδζμ ηαζ δ νζαμθθααίκδ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιεηαλφ ημοξ ζηδ 

ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ, ιε ημ ζοκδοαζιυ ημοξ ιε ζοκέκγοια πμο ελανηάηαζ ημ έκα 

απυ ημ άθθμ, ηα μπμία δνμοκ ςξ δέηηεξ ηαζ δυηεξ οδνμβυκμο, δδθαδή ιε ηα 

ζοκέκγοια DPN, TPN, FMP ηαζ FAD, ηαζ ηα μπμία είκαζ απαναίηδηα βζα ηζξ πμζηίθεξ 
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ακηζδνάζεζξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπχκ ηαζ 

ηςκ πνςηεσκχκ. 

 Ζ αζηαιίκδ αοηή είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκδ ζηζξ ηνμθέξ ηαζ ζοκεπχξ δεκ είκαζ 

πζεακή ακεπάνηεζά ηδξ ζηα ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα πμο πμνδβμφκηαζ ζηα αβνμηζηά 

γχα. Βέααζα ηα ιδνοηαζηζηά γχα δεκ έπμοκ ακάβηδ πανμοζίαξ κζαζίκδξ ζημ 

ζζηδνέζζυ ημοξ, επεζδή επανηείξ πμζυηδηεξ πανάβμκηαζ ιέζς ηδξ ααηηδνζαηήξ 

ζφκεεζδξ ζηδ ιεβάθδ ημζθία. 

οκεπχξ, ιυκμ ηα κεανά μνκίεζα ηαζ μζ ακαπηοζζυιεκμζ πμίνμζ ςθεθμφκηαζ απυ ηδκ 

πνμζεήηδ κζαζίκδξ ζημ ζζηδνέζζυ ημοξ, υηακ ημ ηεθεοηαίμ πενζέπεζ ιεβάθδ ακαθμβία 

ηαθαιπμηζμφ ηαζ ζηενείηαζ αθεφνμο πυνημο ιδδζηήξ ηαζ άθθςκ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε 

κζαζίκδ, δ μπμία παναζηεοάγεηαζ ζοκεεηζηά. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ Β6  ( πον ζδ μλ ί κ δ ,  αδ εν ι ί κδ )  

 Ζ αζηαιίκδ Β6 είκαζ πανάβςβμ ηδξ πονζδίκδξ ηαζ απακηά ζηδ θφζδ ιε ηνεζξ 

ιμνθέξ: δ πνχηδ ιμνθή είκαζ δ πονζδμλίκδ, δ δεφηενδ ιμνθή είκαζ ιζα αθδεΰδδ ηδξ 

πονζδμλίκδξ, δ πονζδμλάθδ ηαζ δ ηνίηδ ιμνθή είκαζ ιζα αιίκδ ηδξ πονζδμλίκδξ, δ 

πονζδμλαιίκδ. Απυ ηζξ ηνεζξ ζοββεκζηέξ μοζίεξ, θαίκεηαζ υηζ αοηή πμο δνα εκενβδηζηά 

είκαζ δ πονζδμλάθδ. 

 Ζ αζηαιίκδ Β6, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ άθθεξ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, 

ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ. 

Δπίζδξ ζοκεέηεηαζ ηαζ ζημ ηοθθυ έκηενμ ηςκ αθυβςκ. 

 Ζ πονζδμλάθδ ηαζ δ πονζδμλαιίκδ είκαζ θζβυηενμ ζηαεενέξ ζε ζφβηνζζδ πνμξ 

ηδκ πονζδμλίκδ, ιμθμκυηζ ηαζ μζ ηνεζξ ιμνθέξ είκαζ ανηεηά εενιμάκημπεξ, 

ηαηαζηνέθμκηαζ υιςξ απυ ημ θςξ. Ζ αζηαιίκδ Β6 είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ 

ηνμθέξ. Οζ γφιεξ, ημ ζοηχηζ, ημ βάθα, μζ ηανπμί ηςκ ροπακεχκ ηαζ ζζηδνχκ είκαζ 

πθμφζζεξ πδβέξ. 
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 φιθςκα ιε ηδκ εθανιμζιέκδ δζαηνμθή, δεκ οπάνπεζ πζεακυηδηα κα 

πανμοζζαζηεί ζηα αβνμηζηά γχα ακεπάνηεζα αζηαιίκδξ Β6, θυβς ηδξ εονείαξ δζάδμζήξ 

ηδξ ζηζξ ηνμθέξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ  ( ακ η ζ δ ενι αη ζ ηυ ξ  παν άβ μκ η αξ )  

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ είκαζ έκςζδ ηδξ α-αθακίκδξ ιε πανάβςβμ ημο αμοηονζημφ 

μλέμξ. Σμ πακημεεκζηυ μλφ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ημο ζοκεκγφιμο Α, ημ μπμίμ 

ζοιιεηέπεζ ζηζξ πενζζζυηενεξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ ζχια. Μενζηέξ απυ ηζξ 

ζδιακηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ απαζηείηαζ είκαζ μζ ελήξ : 

 Γζα ηδκ αηεηοθίςζδ ηδξ πμθίκδξ, βζα κα ζπδιαηζζηεί δ αηεηοθμπμθίκδ, δ μπμία 

παίγεζ γςηζηυ νυθμ ζηδ κεονζηή θεζημονβία. 

 Γζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ αίιδξ, ιέζς ημο πδιζημφ ζοκδοαζιμφ ημο 

ζμοηζκοθμζοκεκγφιμο Α ιε ηδ βθοηίκδ, βζα κα ζπδιαηζζηεί μ δαηηφθζμξ 

ποννμθίμο ζημ ιυνζμ ηδξ αίιδξ. 

 Γζα ηδ ζφκεεζδ ηαζ απμδυιδζδ θζπανχκ μλέςκ. 

 Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζηενμεζδχκ. 

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ απμννμθάηαζ απυ ημ θεπηυ έκηενμ ηαζ απμαάθθεηαζ ηονίςξ 

ιε ηα μφνα. Απμεδηεφεηαζ ιέπνζ ηάπμζμο ααειμφ ζημ ήπαν ηαζ ημοξ κεθνμφξ. 

 Σμ πακημεεκζηυ μλφ, υπςξ υθεξ μζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, ζοκεέηεηαζ 

απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηδξ ιεβάθδξ ημζθίαξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ. Δπίζδξ, 

ζε αλζυθμβμ ααειυ ζοκεέηεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ημο 

ημοκεθζμφ, ημο αθυβμο ηαζ ημο ακενχπμο. 

 Πθμφζζεξ πδβέξ είκαζ ημ ζοηχηζ ηαζ μ ηνυημξ ημο ααβμφ. Δπίζδξ ημ πυνημ 

ιδδζηήξ, δ αμζηή, ηα πίηονα ζζηανζμφ, ηα οπμπνμσυκηα βάθαηημξ, μ 

αναπζδμπθαημφκηαξ, ηα πίηονα νογζμφ, ηα ιπζγέθζα, μζ γφιεξ ηαζ δ ιεθάζα. 

 Σμ πακημεεκζηυ αζαέζηζμ είκαζ δ ηαεανή ιμνθή ηδξ αζηαιίκδξ δ μπμία 

δζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ. Δπεζδή δ δζάδμζδ ηδξ αζηαιίκδξ αοηήξ είκαζ πθαηζά ζηζξ 
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θοζζηέξ ηνμθέξ, εεςνμφκηαζ ζπάκζεξ μζ ακεπάνηεζεξ πακημεεκζημφ μλέμξ ηαηά ηδκ 

εθανιμζιέκδ δζαηνμθή. 

ΦΥ ΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ( πη ε νμτ θμβ θμο η αι ζκ ζ ηυ  μλφ ,  θμ θ ζηυ  μλφ ,  

α ζ η αι ί κδ  Β c ,  α ζ ηαι ί κ δ  Β 9 ,  Β 1 0 ,  Β 1 1 ,  δ παη ζ ηυ ξ  παν άβ μκ η αξ ,  

α ζ η αι ί κδ  Μ )  

 Ανπζηά απμιμκχεδηε απυ θφθθα ζπακαηζμφ, απυ υπμο πνμήθεε ηαζ ημ υκμια. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ, έπεζ δζάθμνα θοζζμθμβζηχξ εκενβά πανάβςβα, απυ ηα μπμία ημ 

πζμ βκςζηυ είκαζ μ πανάβμκηαξ Citrovorum, μ μπμίμξ μκμιάζηδηε έηζζ δζυηζ είκαζ 

απαναίηδημξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα Leuconostoc citrovorum. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ ζοκδέεηαζ ιε ηα εκγοιζηά ζοζηήιαηα, ηα μπμία εθέβπμοκ ηδ 

ιεηαθμνά ιμκμακεναηζηχκ ιμκάδςκ ζε δζάθμνεξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Γδθαδή, 

παίγεζ νυθμ ακάθμβμ ιε εηείκμ ημο πακημεεκζημφ μλέμξ βζα ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

δζακεναηζηχκ ιμκάδςκ (νζγχκ μλζημφ μλέμξ). Έηζζ ζοιιεηέπεζ ζηδ ζφκεεζδ δηξ 

ζενίκδξ απυ βθοηίκδ ηαζ ηακάπαθζ, ζηδ ζφκεεζδ πμονζκχκ ηαζ πονζιζδζκχκ, μζ μπμίεξ 

απμηεθμφκ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ζοζηαηζηά ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ (RNA, DNA), ηαζ 

ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ ζζηζδίκδξ. Δπίζδξ ημ θοθθζηυ μλφ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ ηδξ 

πμθίκδξ, δ μπμία είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ θςζθμθζπζδχκ. 

 Ζ ακεπανηήξ ζφκεεζδ πμονζκχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ακεπανηή ζπδιαηζζιυ 

κμοηθεμπνςηεσδχκ μζ μπμίεξ πνδζζιεφμοκ βζα ςνίιακζδ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ 

πμο πανάβμκηαζ ζημ ιοεθυ ηςκ μζηχκ ηαζ ζοκεπχξ ακηίζημζπδ ακάπηολδ 

παναηηδνζζηζηήξ ακαζιίαξ. 

 ηα είδδ ζηα μπμία πνμηαθμφκηαζ ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ πανάβεηαζ 

ιαηνμηοηηανζηή οπένπνςιδ ακαζιία, πμο μκμιάγεηαζ ιεβαθμαθαζηζηή. Σα ενοενά 

αζιμζθαίνζα είκαζ ιεβάθα ηαζ ακχνζια. Δπίζδξ πανάβεηαζ θεοημπεκία. Γδθαδή, 

εθαηηχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ θεοηχκ αζιμζθαζνίςκ. 



Οη βηηακίλεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δωηθό νξγαληζκό 2010 

 

εθίδα | 114  

 

 Ακ ελαζνέζμοιε ηα κεανά μνκίεζα, ζπάκζα πανμοζζάγμκηαζ ζοιπηχιαηα 

ακεπάνηεζαξ θοθθζημφ μλέμξ ζηα αβνμηζηά γχα, θυβς ηδξ ααηηδνζαηήξ ημοξ 

ζφκεεζδξ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ημοξ. 

 Σμ θοθθζηυ μλφ ζδζαίηενα απακηά ζε αθεμκία ζηζξ θοθθχδεζξ πνάζζκεξ ηνμθέξ, 

ημ ζοηχηζ ηαζ ηζξ γφιεξ. Οζ ηανπμί ηςκ ζζηδνχκ, δ ζυβζα, υπςξ ηαζ μζ πθαημφκηεξ 

είκαζ ηαθέξ πδβέξ. 

Β ΙΟΤΙΝΗ (α ζ ηαι ίκ δ  Ζ,  α ζ η αι ίκ δ  7 ,  ζο κέ κ γοι μ  R )  

 Ζ αζμηίκδ είκαζ : δ ίδζα μοζία 1) ιε ημκ πανάβμκηα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ γφιδξ, 2) ιε ηδ αζηαιίκδ Ζ, δ μπμία πνμθαααίκεζ ηδ δενιαηίηζδα ηςκ 

επίιοςκ (ανμοναίςκ) ηαηά ηδκ ηαηακάθςζδ ςιμφ θεοηχιαημξ ααβμφ ηαζ 3) ιε ημ 

«ζοκέκγοιμ R», πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο 

ζοιαζχκμοκ ζηα θοιάηζα ηςκ νζγζδίςκ ηςκ ροπακεχκ ηαζ δεζιεφμοκ ημ άγςημ ηδξ 

αηιυζθαζναξ. Ζ αζμηίκδ ιαγί ιε ηδ εεζαιίκδ είκαζ μζ δφμ ιυκεξ αζηαιίκεξ μζ μπμίεξ 

πενζέπμοκ εείμ. 

 Ζ αζμηίκδ απαζηείηαζ απυ δζάθμνα εκγοιζηά ζοζηήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

δέζιεοζδ ημο CO2 ηαζ ιε απμηαναμλοθίςζδ. Δπίζδξ ζοκηεθεί ζηδ απμηαναμλοθίςζδ 

ημο μλαθμδθεηηνζημφ μλέμξ βζα ζπδιαηζζιυ ημο α-ηεημβθμοηανζημφ μλέμξ. Άθθδ 

ακηίδναζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ αζμηίκδ είκαζ μ ζπδιαηζζιυξ ιδθμκοθμζοκεκγφιμο Α,  

 ε υθα ηα είδδ, ημζκά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζμηίκδξ είκαζ : ηαεοζηένδζδ 

ακάπηολδξ, δενιαηίηζδα, πηχζδ ηνζπχκ ηαζ κεονζηέξ δζαηαναπέξ. 

 Ζ αζμηίκδ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζηζξ θοζζηέξ ηνμθέξ. Σμ πυνημ ιδδζηήξ, μζ 

πνάζζκεξ ηνμθέξ, μζ ηανπμί ζζηδνχκ, μ πθαημφκηαξ ζυβζαξ, δ ιεθάζα ηαζ μζ γφιεξ 

είκαζ ηαθέξ πδβέξ. 

 Ζ αζμηίκδ απμεδηεφεηαζ ζημ ήπαν ηαζ ζημοξ κεθνμφξ. Ακεπάνηεζα αζμηίκδξ δεκ 

παναηδνείηαζ ηάης απυ θοζζηέξ ζοκεήηεξ δζαηνμθήξ. ηα ιδνοηαζηζηά γχα μζ 

ακάβηεξ ζε αζμηίκδ ζηακμπμζμφκηαζ απυ ηδ ααηηδνζαηή ζφκεεζή ηδξ ζηδ ιεβάθδ 

ημζθία ημοξ. Δπίζδξ οπάνπεζ αλζυθμβδ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ αζμηίκδξ ζημκ πεπηζηυ 
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ζςθήκα πάνα πμθθχκ εζδχκ, υπςξ ηςκ επίιοςκ (ανμοναίςκ), ζηφθςκ, κεμζζχκ, 

πμίνςκ ηαζ ημο ακενχπμο. 

ΦΟΛΙΝΗ  ( θ ζ πμ η νυπμ ξ  παν άβμ κ η αξ )  

 Ζ πμθίκδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί ζηζξ αζηαιίκεξ, 

δζυηζ απυ ηδ ιζα ζοιιεηέπεζ ςξ μζημδμιζηυξ θίεμξ ζημοξ θζπχδεζξ ηαζ ημοξ κεονζημφξ 

ζζημφξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δεκ δνα ςξ ζοκέκγοιμ. Ωζηυζμ, ελεηάγεηαζ ιαγί ιε ηζξ 

αζηαιίκεξ Β, δζυηζ είκαζ δζαθοηή ζημ κενυ, απακηά ζηζξ πζμ πμθθέξ απυ ηζξ ίδζεξ πδβέξ 

ιε ηζξ άθθεξ αζηαιίκεξ Β ηαζ είκαζ, ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ, απαναίηδηδ δ 

πανμοζία ηδξ ζημ ζζηδνέζζμ. 

 Ωξ ζοζηαηζηυ ηςκ θςζθμθζπζδχκ, δ πμθίκδ είκαζ ακαβηαία βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οθήξ ηςκ ηοηηάνςκ, ςξ ζοζηαηζηυ υιςξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ 

ζοκδέεηαζ ζηεκά, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιε ηδ ιεηααίααζδ ηςκ κεονζηχκ δζεβένζεςκ. 

 Ζ πμθίκδ παίγεζ επίζδξ μοζζαζηζηυ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ζημ ήπαν. 

Μαγί ιε άθθεξ εκχζεζξ, δ πμθίκδ απμηεθεί πδβή αζμθμβζηχξ αζηαεχκ ιεεοθζηχκ 

μιάδςκ.  

 Πάνα πμθθά είδδ γχςκ, υηακ δζαηνέθμκηαζ ιε ηα ζοκήεδ ζζηδνέζζα, ιπμνμφκ 

κα ζοκεέημοκ ζημοξ ζζημφξ ημοξ επανηή πμζυηδηα πμθίκδξ απυ άθθεξ μοζίεξ. Δπίζδξ 

πμθίκδ ζοκεέηεηαζ ιε ηδ ααηηδνζαηή δνάζδ ζηδ ιεβάθδ ημζθία ηςκ ιδνοηαζηζηχκ. Ζ 

ζφκεεζδ πμθίκδξ ζημκ μνβακζζιυ ιέζς ηνακζιεεοθίςζδξ, θαίκεηαζ πςξ ελανηάηαζ 

απυ ημκ επανηή εθμδζαζιυ ημο ιε μνζζιέκεξ αζηαιίκεξ ηαζ εζδζηά ιε ηδ αζηαιίκδ Β12. 

Σα μνκζεμεζδή ζοκεέημοκ ιζηνυηενδ πμζυηδηα πμθίκδξ, ζοβηνζηζηά πνμξ ηα αβνμηζηά 

γχα, ηα μπμία έπμοκ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ. 

 Ζ πμθίκδ απακηά ζε υθεξ ηζξ ηνμθέξ, μζ μπμίεξ πενζέπμοκ θίπμξ. Δπίζδξ ηαθέξ 

ενεπηζηέξ πδβέξ είκαζ μζ πνάζζκεξ ηνμθέξ, ημ ζοηχηζ, ημ ζπεοάθεονμ, μζ γφιεξ, μ 

πθαημφκηαξ ζυβζαξ ηαζ ηα ζζηδνά. 

 Ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ έκα ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ζε πμθίκδ ηαθφπηεηαζ ιε ηδ 

ζφκεεζή ηδξ απυ ημκ μνβακζζιυ, δεκ πνέπεζ κα πενζιέκμοιε έθθεζρδ πμθίκδξ ζηα 
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αβνμηζηά γχα, υηακ πμνδβμφκηαζ ζε αοηά ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα. Ωζηυζμ, βζα κα 

πνμθάαμοιε εκδεπυιεκδ έθθεζρδ ζηα μνκζεμεζδή πνμζηίεεηαζ πμθίκδ ζε ιενζηά 

ηοπμπμζδιέκα ιίβιαηα γςμηνμθχκ, πμο δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ βζα κεμζζμφξ ηαζ 

υνκζεεξ ακαπαναβςβήξ. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ Β1 2  ( ημα αθαι ίκ δ ,  ηοακ μ ημα αθαι ίκδ ,  γς ζηυξ  

πν ςη ε σ κ ζ ηυξ  παν άβμ κ η αξ  ή  A PD )  

 Ζ ακαηάθορδ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 έβζκε απυ ηζξ ζοκδοαζιέκεξ πνμζπάεεζεξ 

ενεοκδηχκ δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ, υπςξ ιζηνμαζμθυβςκ, αζμπδιζηχκ, 

εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ζε εέιαηα δζαηνμθήξ ηαζ βζαηνχκ, πμο ενβάγμκηακ ζε δζάθμνα 

Δνβαζηήνζα. Ήδδ απυ ημ 1926 ήηακ βκςζηυ υηζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ηαημήεμοξ 

ακαζιίαξ ημο ακενχπμο, ιπμνμφζακ κα οπμπςνήζμοκ ιε ηδ πμνήβδζδ ςιμφ 

ζοηςηζμφ, ηαζ δ μοζία ζημ ήπαν πμο ήηακ οπεφεοκδ βζ’ αοηή ηδ αεθηίςζδ, 

μκμιαγυηακ Πανάβμκηαξ εκακηίμκ ηδξ ηαημήεμοξ ακαζιίαξ ή APA. 

 Ζ αζηαιίκδ Β12 θαίκεηαζ κα απαζηείηαζ ζηζξ επυιεκεξ ακηζδνάζεζξ: 

 φκεεζδ κμοηθεσηχκ μλέςκ (DNA ηαζ εκδεπμιέκςξ RNA) 

 Ακαβςβή ηςκ μιάδςκ δζζμοθθζδίμο (-S-S-) ζε μιάδεξ ζμοθθοδνοθίμο (-SH). Ζ 

αζηαιίκδ Β12 ιε ηδ δνάζδ ηδξ αοηή παίγεζ νυθμ ζε: 

 φκεεζδ ιεεοθζηχκ μιάδςκ απυ ημ ιονιδηζηυ μλφ, ηδ βθοηίκδ ηαζ ηδ 

ζενίκδ. 

 Βζμζφκεεζδ αζηαεχκ ιεεοθζηχκ μιάδςκ. 

 φκεεζδ βθμοηαεείμο ηαζ ιεεεζμκίκδξ. 

 Ζ αζηαιίκδ Β12 είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ αζιμπμζδηζηή 

θεζημονβία ημο ακενχπμο.  

 ηα αβνμηζηά γχα ηα ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ βεκζηά εηδδθχκμκηαζ ιε 

εθάηηςζδ ημο νοειμφ ακάπηολδξ πςνίξ κα πανμοζζάγεηαζ ακαζιία. 

 Ονζζιέκδ πμζυηδηα αζηαιίκδξ Β12 πανάβεηαζ ιε ιζηνμαζαηή ζφκεεζδ ζημκ 

εκηενζηυ ζςθήκα ηαζ άθθςκ εζδχκ γχςκ, υπςξ ζημκ άκενςπμ, ζημκ επίιο 
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(ανμοναίμ), ζημ πμίνμ ηαζ ηα μνκζεμεζδή, αθθά δ πμζυηδηα πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ 

ζφκεεζδ αοηή δεκ είκαζ επανηήξ, βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ζ έηηαζδ ηδξ 

ιζηνμαζαηήξ αοηήξ ζφκεεζδξ επδνεάγεζ ημ ιέβεεμξ ηςκ πμζμηήηςκ αζηαιίκδξ Β12, 

πμο είκαζ ακαβηαίεξ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ μνκζεμεζδχκ ηαζ ηςκ πμίνςκ. 

 Απυ ηδκ πθεονά ηδξ εθανιμζιέκδξ δζαηνμθήξ ζζηδνέζζα πμο πενζέπμοκ 

ζπεοάθεονμ, εθμδζάγμοκ ηα γχα ιε ζηακμπμζδηζηά πμζά αζηαιίκδξ Β12. Δπίζδξ ηαζ ηα 

οπμπνμσυκηα ιζηνμαζαηχκ γοιχζεςκ ηςκ αζμιδπακζχκ παναβςβήξ ακηζαζμηζηχκ 

δίκμοκ αθεμκία αζηαιίκδξ Β12, ηαευζμκ μνζζιέκα είδδ ιζηνμμνβακζζιχκ ηα μπμία 

πανάβμοκ ακηζαζμηζηά ζοκεέημοκ ηαζ αζηαιίκδ Β12. Σμ λδνυ απμημνοθςιέκμ βάθα 

είκαζ επίζδξ ηαθή πδβή. 

 Σμ πυνημ ιδδζηήξ αηυιδ ηαζ υηακ είκαζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, πενζέπεζ πμθφ 

ιζηνά πμζά αζηαιίκδξ Β12. Ωζηυζμ, μζ πμίνμζ πμο δζαηδνμφκηαζ ζε αμζηή ιδδζηήξ ή 

άθθμο είδμοξ αμζηή δεκ πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ αζηαιίκδξ Β12. 

Β ΙΤΑΜΙΝΗ C  (Αζ ημν α ζ ηυ  μ λφ ,  ακ η ζζ ημν αμο η ζ ηή  α ζ η αι ί κ δ )  

 Ζ αζηαιίκδ C απυ πδιζηή άπμρδ είκαζ βκςζηή ςξ L-αζημναζηυ μλφ. Ζ αζηαιίκδ 

C είκαζ δ πνχηδ αζηαιίκδ πμο έπεζ παναπεεί ζοκεεηζηά, είκαζ θεοηή ηνοζηαθθζηή 

ζηυκδ ιε θίβμ λζκή βεφζδ, δζαθφεηαζ εφημθα ζημ κενυ ηαζ είκαζ πενζζζυηενμ 

ακεεηηζηή ζηδ εενιυηδηα ζε υλζκμ πανά ζε αθηαθζηυ δζάθοια. 

 Ζ αζηαιίκδ C παίγεζ νυθμ ζηδκ ακαπκμή ηςκ ζζηχκ ηαζ ζοιιεηέπεζ επίζδξ ζημ 

ζπδιαηζζιυ ηςκ ημθθμεζδχκ ιεζμηοηηάνζςκ μοζζχκ ηςκ πυκδνςκ, ηδξ μδμκηίκδξ, 

ηςκ μζηχκ, υπςξ ηαζ ηςκ ιαθαηχκ ζζηχκ. Καηά ηδκ ακεπάνηεζα ηδξ αζηαιίκδξ C 

δζαηανάζζεηαζ δ οδνμλοθίςζδ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Σμ αζημναζηυ μλφ 

απμννμθάηαζ ιε εοπένεζα απυ ημ θεπηυ έκηενμ ηαζ ιεηαθένεηαζ ιέζς ημο αίιαημξ 

ζημοξ ζζημφξ. 

 Ακ ελαζνέζμοιε ημκ άκενςπμ, ημκ πίεδημ ηαζ ημ ζκδζηυ πμζνίδζμ, υθα ηα 

οπυθμζπα είδδ γχςκ ιπμνμφκ κα ζοκεέζμοκ αζημναζηυ μλφ απυ ημ D-βθοημονμκζηυ 

μλφ (CHO(CHOH)4COOH), ημ μπμίμ οπάνπεζ ζημοξ ζζημφξ ημοξ. Δπμιέκςξ ζηα 
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αβνμηζηά γχα δεκ απαζηείηαζ δ πανμοζία ηδξ αζηαιίκδξ C ζηα ζζηδνέζζά ημοξ ηαζ 

ζοκεπχξ δεκ παναηδνμφκηαζ ζε αοηά ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζαξ. 

 Ζ αζηαιίκδ C είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκδ ζημ θοηζηυ ηαζ ημ γςζηυ ααζίθεζμ. 

Λυβς ηδξ εφημθδξ μλείδςζδξ ημο αζημναζημφ μλέμξ απυ ημκ αένα, ημ πυνημ πμο έπεζ 

απμλδνακεεί πενζέπεζ πμθφ ιζηνή ή ηαζ ηαευθμο πμζυηδηα αζηαιίκδξ C. Γεκζηά μζ 

ζοκηδνδιέκεξ ηνμθέξ δεκ πενζέπμοκ αζηαιίκδ C. 

Ο Ι  Υ ΠΟΛΟΙΠΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕ Σ ΤΟΥ ΣΥ ΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β  

 Ζ ζκμζζηυθδ ηαζ ημ πανα-αιζκμαεκγμσηυ μλφ (Ρara amino benzoic acid, PABA) 

είκαζ άθθεξ δφμ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β, μζ μπμίεξ έπμοκ ακαβκςνζζηεί ηαζ 

απμιμκςεεί, αθθά δεκ θαίκεηαζ κα έπμοκ πναηηζηή ζδιαζία ζηδ δζαηνμθή ηςκ 

αβνμηζηχκ γχςκ. Καζ μζ δφμ είκαζ πθαηζά δζαδεδμιέκεξ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηνμθέξ, 

χζηε δεκ είκαζ βκςζηά μπμζαδήπμηε ζοιπηχιαηα ακεπάνηεζάξ ημοξ ζηα αβνμηζηά γχα 

πμο δζαηνέθμκηαζ ιε ηα ζοκδεζζιέκα ζζηδνέζζα. Φαίκεηαζ υηζ μζ αζηαιίκεξ αοηέξ 

ζοκεέημκηαζ ηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα. 
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