
Wstęp

w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświę-
ca się roli witaminy D dla zdrowia człowieka. Jej 
niedobór wiąże się nie tylko z ryzykiem osteopo-
rozy i złamań kości, lecz także chorobami układu 
sercowo-naczyniowego, zespołu metabolicznego 
i otyłości, chorób autoimmunologicznych oraz no-
wotworów [1–8]. 

Nazwa „witamina D” obejmuje grupę rozpusz-
czalnych w tłuszczach steroidowych związków or-
ganicznych, spośród których największe znaczenie 
mają: witamina D2 (ergokalcyferol – występujący 
naturalnie w organizmach roślinnych/drożdżach) 
i witamina D3 (cholekalcyferol). Obie witaminy nie 

są związkami biologicznie czynnymi, ulegają cyklo-
wi przemian, których produktem końcowym jest 
1,25-dihydroksywitamina D [1,25(OH)2D] – kalcy-
triol – najbardziej aktywna postać witaminy D [8, 
9]. Synteza witaminy D zachodzi głównie w wą-
trobie i nerkach, ponadto w innych tkankach po-
siadających aktywność 1-α-hydroksylazy, enzymu, 
który przekształca prowitaminę do jej aktywnej 
postaci. Substancja ta działa w dwóch mechani-
zmach: klasycznym, polegającym na utrzymaniu 
homeostazy wapniowo-fosforanowej przez oddzia-
ływanie na tkanki docelowe, jak jelito, nerki i ko-
ści, oraz nieklasycznym, wynikającym z produkcji 
pozanerkowej. receptory dla witaminy D można 
znaleźć w większości komórek i tkanek, niektó-
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niedobór witaminy D – nowe wyzwanie  
dla lekarzy rodzinnych

Vitamin D insufficiency: a novel challenge for family care specialists 
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re z nich posiadają także aktywność wspomnianej 
uprzednio 1-α-hydroksylazy [10]. źródłem wita-
miny D dla człowieka w 80% jest synteza skórna 
(produkt przemian 7-dehydrocholesterolu) zacho-
dząca pod wpływem promieniowania ultrafioleto-
wego (uVB). Produkt tych przemian transportowa-
ny jest do wątroby, gdzie za pomocą cytochromu 
P 450 jest przekształcany do 25-hydroksywitami-
ny D3 (25OHD3). Najbardziej stabilnym metaboli-
tem witaminy D jest 25OHD i jest on najlepszym 
odzwierciedleniem stężenia witaminy D3 w suro-
wicy krwi (pochodzącej zarówno z syntezy skór-
nej, jak i z diety). 25OHD jest prohormonem dla 
1,25(OH)2D, którego stężenie we krwi stanowi 
0,1% swojego prekursora [11]. Pozostałe 20% wi-
taminy D pochodzi z pokarmów (tłuste ryby, tran 
i oleje rybne, żółtko jaja, grzyby, mleko i przetwo-
ry mleczne). u osób po 70. roku życia efektyw-
ność syntezy skórnej istotnie się obniża (ok. 4 razy),  
stosowanie kremów ochronnych z filtrem anty-uVB  
działa w podobny sposób [9, 12, 13].

Materiał i metody

w pracy wykorzystano analizę retrospektyw-
ną historii chorób 198 pacjentów (154 kobiet 
i 44 mężczyzn) hospitalizowanych w klinice en-
dokrynologii uniwersytetu Medycznego w łodzi 
w 2010 r. Do badania włączono osoby między 17. 
a 90. rokiem życia, z czego największą grupę sta-
nowili chorzy między 51. a 70. rokiem życia. Śred-
nia wieku w obu grupach wynosiła 51,4 lata. Ozna-
czenie stężenia witaminy D było zlecane rutynowo 
u chorych przyjętych do kliniki z różnymi rozpo-
znaniami. Analizę grupy badanej przedstawiono 
w tabeli 1.

Do oznaczenia stężenia witaminy D [25(OH)D] 
w surowicy krwi użyto metody chemiluminescen-
cji immunoenzymatycznej (eCLIA) firmy roche, dla 
której zakres referencyjny wynosi 20–40 ng/ml. uzy-

skane wyniki pogrupowano zgodnie z zalecanym za-
kresem stężeń 25OHD w surowicy proponowanymi 
przez najnowsze wytyczne opublikowane z Endokry-
nologii Polskiej, gdzie zdefiniowano pojęcia: deficyt  
(0–25 nmol/l; 0–10 ng/ml), niedobór (25–50 nmol/l;  
10–20 ng/ml), hipowitaminoza D (50–75 nmol/l; 
20–30 ng/ml), poziom zalecany (75–250 nmol/l; 
30–80 ng/ml) oraz poziom toksyczny (> 250 nmol/l;  
> 100 ng/ml) [9]. Ponadto dokonano analizy pod 
względem grup wiekowych i płci. 

Wyniki

w badanej grupie chorych stwierdzono istotne 
niedobory witaminy D, odpowiednio u 52% stęże-

Tabela 1. Prezentacja grupy badanej

liczba osób 
badanych

Ogółem Kobiety Mężczyźni

wiek 198 154 44

17–90 lat 17–90 lat 19–80 lat

17–30 33 25 8

31–50 50 37 13

51–70 85 67 18

> 71 30 25 5

Średnia  
wieku 

51,4 lata 52,3 lata 48,3 lata

Tabela 2. Uzyskane wyniki

Stężenie 25(OH)D w surowicy  
w grupie badanej

ogółem kobiety męż-
czyźni

Deficyt  
(0–10 ng/ml)

104 
(52%)

83 (53%) 21 
(47%)

17–30 lat 12 10 2

31–50 lat 22 15 7

51–70 lat 40 32 8

> 71 lat 30 26 4

Niedobór  
(10–20 ng/ml)

71 (36%) 52 19

17–30 lat 9 6 3

31–50 lat 18 14 4

51–70 lat 38 29 9

> 71 lat 6 3 3

Hipowitami- 
noza D  
(20–30 ng/ml)

19 (10%) 15 4

17–30 lat 9 6 3

31–50 lat 6 5 1

51–70 lat 4 4 0

> 71 lat 0 0 0

Poziom zalecany  
(30–80 ng/ml)

4 (2%) 4 0

17–30 lat 1 1 0

31–50 lat 2 2 0

51–70 lat 0 0 0

> 71 lat 1 1 0

Poziom toksyczny 
(pow. 100 ng/ml)

0 0 0

Średnie stężenie 
witaminy D

10,80  
[ng/ml]

10,16  
[ng/ml]
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nie badanej witaminy było niższe niż 10 ng/ml (de-
ficyt), a u kolejnych 36% niższe niż 20 ng/ml (nie-
dobór), co stanowi 88% badanych. Najniższe stę-
żenia witaminy zaobserwowano w grupie powyżej 
70. roku życia, istotnie niższe u mężczyzn niż ko-
biet. Jedynie u 10% chorych stwierdzono zgodnie 
z definicją hipowitaminozę i tylko u 2% zalecany 
poziom witaminy D był powyżej 30 ng/ml. Stęże-
nia te zaobserwowano u chorych z grupy wieko-
wej poniżej 50. roku życia, w większym odsetku 
u kobiet. Średnie stężenie 25OHD wynosiło od-
powiednio: w grupie kobiet – 10,8 ng/ml i grupie 
mężczyzn – 10,16 ng/ml. uzyskane dane przedsta-
wiono w tabeli 2 oraz na rycinach 1–3. 

Dyskusja

Niedobory witaminy D uważa się obecnie za 
istotny problem zdrowotny dotyczący zarówno 
dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Za główną 
przyczynę niedoborów 25(OH)D uważa się przede 
wszystkim niedostateczną podaż w diecie oraz ob-
niżoną syntezę skórną w klimacie europejskim, po-
nadto powszechność używania filtrów uVB, sie-
dzący tryb życia oraz starzenie się społeczeństwa 
[10]. Do tego należy dodać także: otyłość, w któ-
rej obserwuje się kumulację witaminy D w tkance 
tłuszczowej oraz niedobory towarzyszące innym 
chorobom, takim jak: zespoły złego wchłaniania, 
choroby wątroby, choroby nerek związane z za-
burzonym torem przemian prekursorów witaminy, 
nadmiernego katabolizmu i niewrażliwości tkanek 
docelowych na 1,25(OH)2D wskutek np. defektu 
receptora [9], a także niektóre choroby uwarun-
kowane genetycznie. ważną rolę odgrywają także 
przyjmowane leki, zwłaszcza induktory mikroso-
malnych enzymów wątrobowych. wielu autorów 
wskazuje także na potrzebę właściwej suplemen-
tacji witaminy D jako czynnika redukującego wiele 
chorób metabolicznych [1–5, 14, 15]. 

Jak wynika z przedstawionych danych, jedynie 
u 2% badanej grupy zaobserwowano zalecany po-
ziom witaminy D. Najniższe stężenie zanotowano 
w grupie wiekowej powyżej 70. roku życia, co zwią-
zane jest głównie z obniżeniem syntezy skórnej, ale 
co ciekawe – stężenia witaminy D w najmłodszej 
grupie badanej były wyższe niż w grupach pozo-
stałych, jednak nie osiągnęły poziomu zalecanego. 
w badaniu nie została uwzględniona pora roku, 
zawód wykonywany przez chorych oraz wywiad 
chorobowy, co może stanowić pewne ograniczenie 
w interpretacji tych wyników. w badaniach prze-

Tabela 3.

Dzieci  
i młodzież 
(2–18 lat)

Dorośli do 65. 
roku życia

Dorośli po 65. 
roku życia

400 jm./d. 
(z żywnością  
i/lub w prepa-
ratach) w okre-
sie od X do III,

400 jm./d. 
przez cały rok*,

800–1000 
jm./d. u dzieci 
z nadwagą/oty-
łością 

800–1000 
jm./d. (z żyw-
nością i/lub 
w preparatach) 
w okresie od X 
do III,

800–1000 
jm./d. przez ca-
ły rok* 

suplementacja 
800–1000 
jm./d. przez 
cały rok

* Jeśli latem nie ma prawidłowej syntezy skórnej, która 
zachodzi w okresie od IV do IX przy ekspozycji 18% 
powierzchni ciała, bez filtrów ochronnych, w godzi-
nach 1000 a 1500 [9, 17].
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prowadzonych w wielkiej Brytanii (National Diet 
and Nutrition Survey – NDNS 1992–2001) zaobser-
wowano tendencję do niższych stężeń witaminy D 
w grupie osób młodych oraz osób powyżej 85. ro-
ku życia, podobne wnioski przedstawiali także ba-
dacze koreańscy [10, 6]. w badaniach Ginde i wsp. 
[16] opartych na amerykańskiej bazie NHANeS  
porównano stężenia badanej witaminy w latach 
1988–1994 i w latach 2001–2004 zaobserwowa-
no, że wraz z wiekiem badanych zmniejsza się stę-
żenie witaminy D w surowicy krwi (związane głów-
nie z ilością czasu spędzanym na świeżym powie-
trzu). wytyczne polskie zalecają podaż witaminy 
D według schematu przedstawionego w tabeli 3  
[17, 18].

w przypadku stwierdzonego ciężkiego niedo-
boru (stężenie 25OHD < 10 ng/ml) zaleca się sto-
sowanie leczniczej dawki witaminy D3 przez okres 
1–3 miesięcy: dzieci do 5000 jm./d., dorośli do 
7000 jm./d. z okresową kontrolą stężeń: 25OHD, 
ALP, Ca, P oraz wydalanie wapnia z moczem/
wskaźnik kreatyniny [17, 18]. 

Jedynym właściwym sposobem poprawy sytu-
acji niedoboru witaminy D wydaje się propagowa-
nie zdrowego stylu życia, diety zawierającej pro-
dukty bogate w witaminę D3, a w określonych przy-
padkach zalecanie preparatów farmaceutycznych.
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