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nie˝ absorpcj´ wapnia i fosforu w nerkach. Niedobór witaminy D prowadzi do nadmiernej utraty masy kostnej sprzyjajàcej
rozwojowi osteoporozy, niedostatecznej mineralizacji koÊci wiodàcej do osteomalacji, a tak˝e do os∏abieniu si∏y mi´Êniowej, co
zwi´ksza podatnoÊç na upadki i ryzyko z∏amaƒ.
Niedobory witaminy D sà powszechne u osób po 65 r.˝.
i pensjonariuszy domów opieki spo∏ecznej. Badania populacyjne wskazujà, ˝e w Europie wyst´pujà u 28-100% zdrowych doros∏ych (w zale˝noÊci od populacji) i u 70-100%
chorych hospitalizowanych.
Michael F. Holick przedstawi∏ aktualny stan wiedzy
o udziale witaminy D w regulacji homeostazy wapniowej
i o jej przemianach w organizmie, co przynajmniej cz´Êciowo wyjaÊnia narastajàcy problem jej niedoborów. Przyczyn
nale˝y doszukiwaç si´ nie tylko w ograniczonym spo˝ywa-
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niu produktów zawierajàcych witamin´ D, braku odpowiedniej suplementacji u osób starszych i dzieci, obni˝onej
ekspozycji na Êwiat∏o s∏oneczne, ale i w zaburzeniach metabolizmu witaminy D w wàtrobie oraz nerkach, a nawet
w niedostatecznej odpowiedzi tkanek efektorowych na skutek defektu receptorowego.
Pe∏noobjawowy niedobór witaminy D poprzedzony jest
zazwyczaj wieloletnim okresem subklinicznych zmian niecharakterystycznych, który mo˝na porównaç z okresem
subklinicznego niedoboru ˝elaza. Jego cechà znamiennà
jest stopniowe obni˝anie si´ st´˝enia 25-hydroksywitaminy
(25(OH)D – kalcidiol), które uwa˝ane jest za najlepszy wyk∏adnik zaopatrzenia organizmu w witamin´ D. Niedobór
tej witaminy prowadzi do wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc
z nast´powà sta∏à wzmo˝onà resorpcjà koÊci. Najni˝sze
prawid∏owe st´˝enie kalcidiolu, przy którym wydzielanie
PTH nie jest stymulowane, wynosi 30 ng/ml.
Skutki pierwotnych niedoborów witaminy D dla koÊci (osteomalacja i osteoporoza) zale˝à od st´˝enia 25(OH)D w krwi,
które wtórnie wp∏ywa na st´˝enie parathormonu (PTH)
i 1,25-dihyroksycholekalciferolu (1,25(OH)2D). Przy st´˝eniu
25(OH)D 30-40 ng/ml osoczowe st´˝enia PTH
i 1,25(OH)2D mogà byç prawid∏owe i nie powodujà zmian
w koÊciach. Przy st´˝eniu 25(OH)D <30 ng/ml nast´puje
umiarkowany wzrost st´˝enia PTH i obni˝enie st´˝enia
1,25(OH)2D, co ju˝ prowadzi do osteoporozy. Dalsze obni˝enie st´˝enia 25(OH)D poni˝ej 20 ng/ml powoduje post´pujàce
niekorzystne obni˝enie st´˝enia 1,25(OH)2D i wzrost st´˝enia
PTH w krwi, co sprzyja rozwojowi osteomalacji, wp∏ywa ponadto na os∏abienie mi´Êni, a to zwi´ksza ryzyko upadków
i w konsekwencji z∏amaƒ. W Êwietle tych danych podawane
przez laboratoria jako norma st´˝enia 25(OH)D 10-55 ng/ml
sà nieodpowiednie i wymagajà zmiany.
Konieczne jest codzienne dostarczenie odpowiedniej iloÊci witaminy D, zapewniajàcej utrzymanie prawid∏owego jej
st´˝enia w surowicy; odnosi si´ to do ca∏ej populacji. Takie
post´powanie zapobiega hipowitaminozie i wtórnej nadczynnoÊci przytarczyc, a w konsekwencji zmianom kostnym. Kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej rekomendujà
dziennà dawk´ 400 j.m., tzn. 10 µg dla zdrowych doros∏ych i 600 j.m. dla osób starszych.
Ustalono, ˝e najlepszà drogà suplementacji witaminy
D jest jej endogenna synteza w skórze pod wp∏ywem
Êwiat∏a s∏onecznego. Pora, kiedy panujà najlepsze warunki
dla syntezy witaminy D, zale˝y od po∏o˝enia geograficznego i powinna byç okreÊlona w ka˝dym kraju; w Polsce
jest to okres od po∏owy czerwca do po∏owy wrzeÊnia.
Zalecany czas przebywania na s∏oƒcu dla osób o jasnej
karnacji wynosi 15 min 2-3 razy w tygodniu; wystarczy
ekspozycja twarzy, ràk i przedramion. Alternatywà w profilaktyce niedoborów witaminy D jest spo˝ycie Êredniej
porcji t∏ustej ryby (Êledê, makrela, sardynka) raz w tygo-
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dniu lub suplementacja preparatami witaminy D3 w iloÊci
400 j.m., tzn. 10 µg/24 h w przypadku osób m∏odszych
i 600 j.m. (lub 0,25-0,5 µg jej aktywnych metabolitów)
u osób starszych.
Poniewa˝ oznaczanie 25(OH)D w surowicy jest kosztowne, a jak wykazano jego st´˝enie u osób w Êrednim wieku
i starszych jest obni˝one, F. Holick (za Heaney'em) zaleca rutynowà suplementacj´ witaminy D, uznajàc za bezpiecznà
dawk´ dziennà 1000 j.m., tzn. 25 µg, która wystarcza do
utrzymania st´˝enia 25(OH)D w surowicy powy˝ej najni˝szego prawid∏owego st´˝enia, tzn. 30 ng/ml. Nale˝y pami´taç, ˝e si∏a dzia∏ania witaminy D2 jest o 30% mniejsza
ni˝ witaminy D3. Przy wyborze drogi suplementacji oraz
dawki trzeba uwzgl´dniç wiek i mas´ cia∏a. Zauwa˝ono, ˝e
w przypadku osób starszych suplementacja doustna skuteczniej zapobiega niedoborom witaminy D ni˝ ekspozycja
na Êwiat∏o s∏oneczne, i ˝e powoduje tym wy˝szy wzrost
st´˝enia kalcidiolu w surowicy, im ni˝sze sà jego wartoÊci
wyjÊciowe. Stwierdzono tak˝e, ˝e osoby oty∏e wykazujà
wzgl´dnà opornoÊç na standardowe dawki witaminy
D (w przeciwieƒstwie do osób szczup∏ych nie obserwuje si´
u nich wzrostu st´˝enia 25(OH)D przy podaniu standardowych dawek). Mo˝na to t∏umaczyç ró˝nicà w rozmieszczeniu witaminy D (rozpuszczalna w t∏uszczach) w organizmie.
Zatem dawki witaminy D powinny byç dostosowane do
masy cia∏a.
W artykule brak informacji o mo˝liwoÊciach i skutecznoÊci terapii osteoporozy syntetycznymi metabolitami witaminy D. Wynika to zapewne z faktu, ˝e jest to tematyka
wykraczajàca poza ramy tej pracy. W wielu krajach w leczeniu osteoporozy, zw∏aszcza u ludzi starszych, wykorzystuje
si´ aktywne metabolity witaminy D3. Takie post´powanie
jest uzasadnione faktem, ˝e niedobory witaminy D (najcz´Êciej towarzyszàce staroÊci) wynikajà z niedostatecznej syntezy 1,25(OH)2D w nerce lub opornoÊci tkanek na jego
dzia∏anie (przy prawid∏owych lub nawet podwy˝szonych
st´˝eniach we krwi).
Dla potrzeb lecznictwa zsyntetyzowano zarówno α-kalcidiol (1α(OH)D3), jak i sam kalcitriol (1,25(OH)2D). W profilaktyce i leczeniu osteoporozy u ludzi starszych ch´tniej stosuje si´ α-kalcidiol, poniewa˝ ten syntetyczny prekursor
czynnego metabolitu witaminy D) w wàtrobie i w koÊci ulega hydroksylacji w pozycji 25 i staje si´ 1,25(OH)2D, czyli
najbardziej aktywnym metabolitem witaminy D. Nie wymaga zatem hydroksylacji w nerce, której efektywnoÊç u ludzi
starych jest zmniejszona. Alfa-kalcidiol wykazuje aktywnoÊç
zbli˝onà do 1,25(OH)2D. Nale˝y podkreÊliç, ˝e 1-α(OH)D3
nie powoduje tak gwa∏townego wzrostu absorpcji jelitowej
wapnia jak 1,25(OH)2D, co jest korzystne, bo zapewnia nie
tylko ∏agodniejszy, ale i przed∏u˝ony w czasie wzrost jego
wch∏aniania. Poza tym poniewa˝ hydroksylacja α-kalcidiolu
zachodzi nie tylko w wàtrobie, ale i w koÊci, na koÊç dzia∏a-
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jà ju˝ niewielkie dawki (0,25-0,5 µg), co jest ogromnie wa˝ne, poniewa˝ pozwala uniknàç hiperkalcemii.
Du˝o uwagi autor poÊwi´ca analizie prac retrospektywnych, prospektywnych, a tak˝e metaanalizie randomizowanych badaƒ nad skutecznoÊcià terapeutycznà witaminy
D w redukcji nowych z∏amaƒ u osób z osteoporozà.
Badania przeprowadzone na du˝ych populacjach przynios∏y kontrowersyjne wyniki. Rozbie˝noÊci te wynikajà prawdopodobnie ze stosowanej dawki witaminy D i jednoczesnej suplementacji wapnia. Innym mo˝liwym wyt∏umaczeniem mo˝e
byç odmiennoÊç badanych populacji. Nale˝y przypuszczaç, ˝e
monoterapia osteoporozy witaminà D przy poda˝y
>700-800 j.m./24 h (a nie 400 j.m./24 h) mo˝e byç skuteczna
tylko u osób starszych z jej pierwotnym niedoborem.
W Êwietle danych z piÊmiennictwa i moich w∏asnych obserwacji w profilaktyce i leczeniu osteoporozy witamin´ D
oraz α-kalcidiol stosuje si´ jako uzupe∏nienie terapii antyresorpcyjnej i anabolicznej, natomiast w monoterapii –
w osteoporozie starczej.

Uwagi praktyczne
Ze wzgl´du na cz´stoÊç wyst´powania niedoboru witaminy D i jego nast´pstwa zaleca si´ rutynowe stosowanie su-

plementacji nie tylko u ludzi starszych. Za bezpiecznà uwa˝a
si´ dobowà dawk´ 1000 j.m., tzn. 25 µg, która powinna byç
wystarczajàca do utrzymania st´˝enia 25(OH)D w surowicy
na poziomie co najmniej 30-40 ng/ml, a w przypadku α-kalcidiolu 0,25-0,5 µg/24 h. Do zatrucia dochodzi przy st´˝eniu
25(OH)D >150 ng/ml. G∏ównym i najgroêniejszym objawem
niepo˝àdanym nadmiernej suplementacji witaminy D i jej aktywnych postaci jest hiperkalcemia z wtórnà hiperkalciurià.
Ryzyko jej wystàpienia jest minimalne przy stosowaniu ma∏ych dawek witaminy D zalecanych w profilaktyce i leczeniu
osteoporozy; wy˝sze dawki zwi´kszajà to ryzyko.
Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania preparatów witaminy D jest hiperkalcemia, hiperkalciuria i kamica nerkowa. Hiperkalcemia, niezale˝nie od przyczyny, jest
przeciwwskazaniem bezwzgl´dnym. Zawsze nale˝y wyjaÊniç
jej przyczyn´. Poda˝ witaminy D mo˝na rozwa˝yç w przypadku idiopatycznej hiperkalciurii nerkowej, przebiegajàcej
z hipokalcemià po wczeÊniejszej normalizacji kalciurii za pomocà tiazydów. Kamica nerkowa jest wzgl´dnym przeciwwskazaniem. Zawsze nale˝y wyjaÊniç jej przyczyn´. JeÊli nie
jest zwiàzana z hiperkalciurià, mo˝na zastosowaç preparaty
witaminy D pod kontrolà metabolicznà (najlepiej oznaczajàc
25(OH)D we krwi).
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