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Úvod

Tato práce bude věnována problematice nedostatku vitaminu D a možnostem

jeho suplementace z volně prodejných léčiv a doplňků stravy.

V posledních letech dlouhodobé průzkumy prokázaly  úbytek  vitaminu D ve světové

populaci a to i ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. 

Vitamin  D  je  strukturálně  a  funkčně  velice  podobný  steroidním  hormonům.

Člověk přijímá tento vitamin v potravě v neaktivních formách. Jedná se o vitamin D2 –

ergokalciferol a vitamin D3 – cholekalciferol, u kterého je lépe prozkoumán jeho účinek.

Vlastní  syntéza  aktivního  metabolitu  těchto  vitaminů  probíhá  v  kůži,  játrech  a

ledvinách. Zde vzniká kalcitriol, který má systémové účinky.

Společně s vápníkem a dalšími hormony má veliký vliv na tvorbu kostní tkáně.

Jeho dostatečný příjem je nutný již  v prenatálním věku, dále u novorozenců a dětí,

dospělých i seniorů. V běžné stravě není obsažen v dostatečné míře, proto je mnohdy

nutná suplementace. 

Naopak při jeho nadbytku může působit toxicky. Způsobuje hyperkalcémii a s

tím spojené potíže, mimo jiné kalcifikaci měkkých tkání.

Další odborné články ukazují souvislosti nedostatku vitaminu D s rozvojem některých

civilizačních  a  autoimunitních  onemocnění.  Působí  protektivně  na  kardiovaskulární

systém, kosterní  svalovinu, kůži  a další  orgány. Důležité jsou i  jeho imunomodulační

účinky. Nejnovější studie se zabývají souvislostmi vitaminu D s rozvojem autoimunitních

onemocnění, jako např. psoriáza, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba. 

Je  prokázána  souvislost  hypovitaminózy  D  s  rozvojem  diabetu  2.  typu,  nebo

metabolického syndromu.

Deficit  vitaminu  D  může  být  spojen  s  mnoha  faktory.  Nejčastěji  je  to

nedostatečný pobyt na slunečním záření, zejména u geriatrických pacientů. Dostatečné

tvorbě  kožního  vitaminu  D  může  bránit  i  nadměrná  pigmentace,  pokrytí  pokožky

oblečením nebo ochrannými krémy proti UV záření. Dále je úbytek vitaminu nejčastější

u pacientů s malabsorpcí střev a žaludku.
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Praktická  část  této  práce  bude  zaměřena  na  zhodnocení  všeobecného

povědomí laické i  odborné veřejnosti o významu vitaminu D. Na základě výsledků a

získaných informací  bude vyhotoveno doporučení  vhodné suplementace vitaminu D

pro rozdílné věkové skupiny a lidí s různými onemocněními.
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1 Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

Vytvořit doporučení suplementace vitamínu D u rozdílných věkových skupin a

lidí v různých životních situacích. Zjistit funkci vitaminu D v organismu a jeho význam v

léčbě různých onemocnění.

7



2 Teoretická část

2.1 Metabolismus vitaminu D

Vitamin  D  je  v  tucích  rozpustná  látka.  Jeho  struktura  se  velice  podobá

steroidním hormonům. Označuje se jako prohormon, který má významnou úlohu jako

prekurzor  tvorby  biologicky  aktivních  metabolitů.  Vyskytuje  se  především  ve  dvou

neaktivních formách ergokalciferol – vitamin D2 v rostlinách a cholekalciferol – vitamin

D3 v potravinách živočišného původu. Tyto formy jsou aktivovány hydroxylací v játrech

a poté v ledvinách. [5,6]

2.1.1 Vitamin D3

Obrázek 1 : Cholekalciferol[18]

Cholekalciferol  se  z  velké  části  vytváří  v  kůži  vlivem  ultrafialového  záření  z

7-dehydrocholesterolu. Tento derivát cholesterolu je v dostatečném množství obsažen

v pokožce zdravého člověka. [5,6]

Malé množství vitaminu D3 je přijímáno potravou ze živočišných zdrojů, např.

játra, vaječný žloutek, tučné mořské ryby (losos, makrela atd.). [24]
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Vitamin D se emulguje spolu s tuky pomocí žlučových kyselin a vstřebává se v

tenkém střevě do krve. V plazmě se váže na α-globulin tzv. vitamin D-binding protein a

je transportován do jater. Zde je chemicky přeměněn hydroxylací především na kalcidiol

a  jiné  hydroxyderiváty  (α-1,25-hydroxycholekalciferol,  24,25-hydroxycholekalciferol).

Další  hydroxylaci  zajišťuje  enzym  1-α-hydroxyláza.  Probíhá  v  ledvinách  za  vzniku

kalcitriolu  (α-1,25-dihydroxycholekalciferol).  Pro  optimální  přeměnu  je  důležitý

dostatek vitaminu C. [5,6]

Obrázek 2: Metabolismus cholekalciferolu [22]
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Aktivované metabolity vitaminu D se v organismu chovají jako hormony a mají

systémový účinek. Biologický poločas těchto derivátů je různý. U kalcitriolů  trvá  3-5

dnů,  ale  u  25-hydroxyderivátů  okolo  19  dnů.  Nadbytečné  množství  vitaminu  D  se

ukládá v tukové tkáni a jen z velmi malé části se vylučuje močí a stolicí. [5,6]

Přeměna  na  aktivní  formy  vitaminu  je  regulována  množstvím  hlavních  a

vedlejších dějů. Systémovou hladinu kalcitriolu ovlivňují například aktuální koncentrace

vápenatých, fosforečnanových iontů v plazmě. Stimulačně působí parathormon tvořený

v buňkách příštítných tělísek, který snižuje aktivitu 24-hydroxylázy v ledvinách a tak

snižuje podíl neúčinného metabolitu. Naopak kalcitonin, hormon štítné žlázy, snižuje

produkci 1-α- hydroxylázy a tím i produkci aktivního vitaminu D. [5,6]

2.1.2 Vitamin D2

Obrázek 3: Ergokalciferol [18]

Ergokalciferol se dostává do lidského organismu z potravin rostlinného původu.

Vyskytuje  se  také  v  některých  bakteriích  a  plísních.  V  živočišných  tělech  se

nesyntetizuje. Podobně jako vitamin D3 je emulgován žlučovými kyselinami a ze střeva

se dostává do krve. Dále je metabolizován podobnými mechanismy jako cholekalciferol

v játrech na kalcidioly a ledvinách na katcitrioly. Fyziologicky se účinky vitaminu D2 v

mnohém podobají vitaminu D3. [5,6,24]
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Chemicky se od sebe liší v poloze postranního řetězce. Prekursorem pro syntézu

vitaminu D2 je rostlinný sterol - ergosterol. Ergosterol je účinkem UV záření přeměněn

na ergokalciferol. [5,6]

2.2 Účinky vitaminu D na kostní tkáň

2.2.1 Účinek kalcitriolu na kosti

Aktivovaný vitamin D - kalcitriol hraje významnou roli v tvorbě a mineralizaci

kostí  a  zubů,  ale  také  při  jejich  růstu  a  rekonvalescenci  zlomenin.  Spolu  s

parathormonem a kalcitoninem zabezpečují optimální vápníkovou homeostázu a to na

úrovni buněčné, systémové i oběhové. [4,9]

Aktivní  buňky  kostní  hmoty  –  osteoblasty  obsahují  receptory  pro  vitamin  D

(VDR), neboli receptory pro 1,25(OH)2 vitamin D. Při aktivaci osteoblastů podporuje

vitamin  D  zrání,  mineralizaci  a  celkovou  produkci  kostní  matrix.  Podporuje  syntézu

bílkovin  tvořících  kostní  hmotu  např.  osteokalcinu. Neméně důležitý  je  také  vliv  na

tvorbu  mediátorů  osteoklastogeneze.  Jedná  se  o  komplexně  regulovaný  děj,  kdy

dochází k tvorbě nových osteoblastů z hematopoetických prekurzorů. [4,9]

Na  druhé  straně  působí  vitamin  D  i  na  osteoklasty.  Tyto  kostní  buňky  mají

opačnou úlohu v kostním metabolismu,  jejich resorpci. Jsou v nich obsaženy mnohé

proteolytické  enzymy,  lysozomy  nebo  izoenzymy  kyselé  fosfatázy.  Osteoklasty  jsou

aktivovány kalcitoninem při nízké hladině vápenatého iontu v krvi. Následkem toho je

zvýšení odbourávání kostní hmoty a dochází k vyplavení vápenatého iontu. [10,16]

2.2.2 Účinek kalcitriolu na střevo

Kalcitriol stimuluje absorpci vápenatých, fosforečnanových a hořečnatých iontů

v tenkém střevě. Je důležitý pro řízení homeostázy vápenatých iontů, protože stimuluje

přímý  transport  vápníku  z  tenkého  střeva  do  oběhového  systému.  Tento  proces  je

nezávislý na cirkulujících hladinách parathormonu. [14,24]
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2.2.3 Účinek kalcitriolu na ledviny

Ledviny jsou hlavním místem pro  udržení fyziologické systémové koncentrace

kalcitriolu. Při kolísání hladiny vitaminu D se uplatňuje mechanismus zpětné vazby. Při

zvýšení plazmatické koncentrace vitaminu D se sníží aktivita enzymu 1-α-hydroxylázy a

následně klesá produkce kalcitriolu. To má za následek indukci enzymu 24-hydrolázy a

vede k syntéze neaktivního metabolitu vitaminu D. V proximálním a distálním tubulu

vitamin D přímo zvyšuje reabsorpci vápenatých a fosforečnanových iontů. Tím snižuje

ztráty těchto iontů močí. [14,24]

2.2.4 Účinek kalcitriolu na příštítná tělíska

Kalcitriol  má  afinitu  k  receptorům  příštítných  tělísek.  Tímto  zpětnovazebně

ovlivňuje sekreci  a tvorbu parathormonu. Dále inhibuje proliferaci  buněk příštítných

tělísek a tím brání jejich zbytnění a vzniku sekundární hyperparathyreózy. [14,24]

2.3 Účinek vitaminu D na mimo kostní tkáň

2.3.1 Účinek na nervový systém

Vitamin D zlepšuje regeneraci mozkové tkáně a působí detoxikačně. Pozitivně

podporuje  schopnost  učení  a  pamatování.  Kalcitriol  indukuje  tvorbu  nervového

růstového  faktoru  (nerve  growth  factor),  který  je  významný  pro  přežívání  a  funkci

senzorických a sympatických nervů. Nervové růstové faktory stimulují geny kmenových

buněk  k  správnému  vývoji  neuronů,  následné  proliferaci,  diferenciaci  a  jejich

transportu. Kalcitriol, společně s hormony štítné žlázy a somatomediny, je významným

regulačním  faktorem  embryogeneze.  Ovlivňuje  vývoj  centrální  nervové  soustavy  v

intrauterinním a raně postnatálním životě. [9,24]

Po  narození  se  v  mozkové  tkáni  člověka  chová  jako  neurosteroid  s  přímým

účinkem na nervový systém. Některé studie prokázaly spojitost nedostatku vitaminu D

se vznikem neuropsychiatrických poruch a také autoimunitních chorob jako je např.

roztroušená skleróza. [9,24]
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2.3.2 Účinek na kůži

Vitamin D tlumí buněčné dělení a podporuje zrání keratinocytů, fibroblastů a

melanocytů. Tohoto účinku se využívá například při terapii psoriázy, lupénky. [7,24] 

2.3.3 Účinek na kosterní svalovinu

Vitamin D má antiproliferační a diferenciační efekt na kosterní svalovinu. Jeho

účinek na metabolismus vápníku ovlivňuje kontraktibilitu svalů. Nedostatek vitaminu D

působí  svalovou slabost,  která může vést až ke ztrátě svalových vláken nebo atrofii

svalových pletenců. [7,16]

2.3.4 Účinek na kardiovaskulární systém

Účinek  na  srdeční  sval  je  jako  u  kosterní  svaloviny  antiproliferační  a

prodiferenciační. V srdci zlepšuje činnost levé komory. Kalcitriol tlumí tvorbu reninu v

ledvinách. Systém renin-angiotensin-aldosteron je tedy negativně ovlivněn, což má za

následek  snížení  krevního  tlaku. Při  nedostatku  kalcitriolu  je  omezeno  vstřebávání

vápenatých iontů ve střevě a také se zvyšuje vylučování vápníku ledvinami. Nedostatek

minerálu přispívá ke zvýšené sekreci parathormonu. Sekundární hyperparathyreóza je

obvykle  provázena  vzestupem  krevního  tlaku.  Suplementace  chybějících  vitaminů

skupiny D pozitivně působí na snížení hypertenze. [10,24]

2.3.5 Účinek na imunitní systém

Vitamin D působí imunomodulačně. Zlepšuje fagocytární aktivitu monocytů a

makrofágů,  zvýšením  produkce antimikrobiálních peptidů.  Potlačuje tvorbu cytokinů

(IL-6),  interferonu γ,  tumor  nekrotizujícího  faktoru  α.  Dále  reguluje  funkci  a  dělení

lymfocytů a mnohé další. [1,23] 

U  vitaminu  D  byl  popsán  i  antionkogenní  efekt.  Kalcitriol  inhibuje  buněčné

dělení a proliferaci různých buněk včetně lymfocytů. Po obsazení receptoru pro vitamin

D  se  v  buňce  utlumí  aktivita  proteinkináz  a  proliferační  pochody  jsou  nahrazeny

diferenciačními.  Nádorové  buňky  hynou  následnými  biochemickými  reakcemi  a

následným odstraněním zbytků degradované buňky. [1,23,24]
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2.3.6 Účinek vitaminu D na ostatní tkáně

Kalcitriol vykazuje účinky na produkci hormonů pankreatu. Kalcitriol ovlivňuje

tvorbu  a  sekreci  inzulínu  a  jeho  dostatek  zabraňuje  tvorbě  inzulínové  rezistence  v

cílových tkáních. [24]

Účinek na pohlavní orgány vykazuje u mužů i žen. U mužů působí na správnou

funkci  Sertoliho  buněk  a  spermatogenezi.  U  žen  tlumí  růst  buněk  děložní  sliznice.

Vitamin D zasahuje do hematopoézy, kde podporuje zrání buněk krevní řady, ale tlumí

jejich nadměrné dělení.  Tímto upravuje anemii. Podporuje regeneraci  jaterní  tkáně.

[21,24]

2.4 Hypervitaminóza D a projevy onemocnění

Hypervitaminóza je onemocnění způsobené přebytkem vitaminů, a to převážně

těch, které jsou rozpustné v tucích. Především jsou to vitaminy skupiny A, D, E a K. Při

přebytku se kumulují v tukové tkáni, ale také v játrech a mohou působit toxicky. Ostatní

vitaminy rozpustné ve vodě se při přebytku vyloučí ledvinami do moči a proto je u nich

hypervitaminóza jen velmi málo častá. [2,7]

Hypervitaminóza  D  je  označována  za  nejtoxičtější.  Vzniká  při  nadbytečném

přijmu  vitaminu  D  z  potravy.  Vitamin  D  vzniklý  působením  UV  záření  nemůže

způsobovat hypervitaminózu, protože provitaminy skupiny D se při přebytku rozpadají

na neaktivní metabolity. Trvalé užívání vysokých dávek vitaminu D způsobuje zvýšenou

resorpci vápenatých iontů ze střeva a následnou hyperkalcémii. [2,7]

Akutní  otrava se může projevit nauzeou,  zvracením, bolestmi hlavy, svalovou

slabostí, křečemi, bolestí v kloubech, poruchami srdečního rytmu a zvýšením krevního

tlaku až smrtí. U dospělého člověka toto může způsobit dávka převyšující 1,5 mg. [9] 

Dlouhodobé  užívání  vysokých  dávek  vitaminu  D  se  projevuje  zvýšeným

ukládáním vápníku do ledvin,  srdce,  štítné  žlázy,  pankreatu,  plic,  žaludku,  mozku a

arterií. Následkem toho je chronické selhávání jednotlivých orgánů. Ledvinové selhání

se  projevuje  častým  močením  -  polyurií,  žízní  a  dehydratací.  Otrava  se  projevuje

centrálně zvýšenou únavností, netečností nebo psychickými poruchami. [9] 
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2.5 Hypovitaminóza D a projevy onemocnění

Hypovitaminóza  D  je  způsobená  nedostatečným  příjmem  v potravě,  nebo

nedostatečným  pobytem  na  slunci.  Toto  postihuje  osoby  upoutané  na  lůžko,  nebo

osoby s nadměrnou pigmentací, či  onemocněním kůže. Další rizikovou skupinou pro

vznik hypovitaminózy jsou osoby se sníženou schopností vstřebávat vitamin D ze střeva

(malabsorpcí). Jsou to choroby jako celiakie, Crohnova nemoc, Wilsonova nemoc atd.

Dále jsou to pacienti trpící poruchami ledvin a selháváním jater. Může se projevovat i

jako vedlejší účinek některých léčiv, např. antiepileptik, statinů, atd. Projevy nedostatku

vitaminu D se liší u jednotlivých věkových skupin a lidí trpících různými chorobami. [4]

2.5.1 Rachitis

Rachitida  -  křivice  se  projevuje  nedostatkem  vitaminu  D  v  dětském  věku.

Onemocnění se řadí mezi získané poruchy pohybového aparátu. U tohoto onemocnění

dochází k nedostatečné kalcifikaci kostní tkáně a následně k poruše růstu kostí do délky.

Chrupavčitá hmota u dětí není dostatečně nahrazována a formována do kostní tkáně.

Křivice  je  nápadná nejprve  u  dlouhých  kostí  např.  u  kosti  stehenní,  pažní,  holenní,

lýtkové, rozšíření spojení žeber, neboli rachitický růženec, pomalé zarůstání fontanel.

Kojenec je apatický, nemá chuť k jídlu, zvrací, má vzedmuté břicho, je bledý, neklidný a

podrážděný. Z nedostatku vápníku má časté svalové křeče. Onemocnění není smrtelné.

U  kojenců  se  zpravidla  rozvine  klinický  obraz  nemoci  až  po  6.  měsíci  života. V

prenatálním věku získává dítě vitamin D od matky přechodem přes placentu. Plod si ho

ukládá v játrech. [1,3]

Některé  studie  popisují,  že  děti  narozené  ženám  s  dostatečným  příjmem

vitaminu D v těhotenství mají vyšší podíl minerálních látek v kostech. Po narození je

povinná suplementace vitaminu D, ale u některých dětí  stále přetrvává rozdíl  kostní

mineralizace, pravděpodobně navozený již v prenatálním věku. Při růstu a vývoji kostí

dítěte  se  uplatňuje  mnoho  nutričních  faktorů,  jako  například  vápníkové  a

fosforečnanové ionty, nebo bílkoviny a vitamín K. Ve věku od 2 měsíců do 1 roku je

doporučována  pediatry  suplementace  vitaminu  D.  V  případě  rozvinuté  choroby  je

nutná chirurgická korekce. [1,3]
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Obrázek 4: Křivice [19]

2.5.2 Osteomalacie

Osteomalacie  je  onemocnění  pohybového  aparátu  způsobené  nedostatkem

vitaminu D. Příčinou vzniku může být často celková podvýživa, nízký příjem vápníku a

fosforu,  chybění  tuků  a  bílkovin  v  potravě.  Dalšími  rizikovými  faktory  jsou  např.

malabsorpce, hypofosfatémie, renální selhávání, metabolická acidóza, otrava těžkými

kovy, u žen častá těhotenství jdoucí rychle za sebou atd. [3,8]

V dospělosti již nedochází k růstu kostí do délky. Kostní tkáň je ve fázi, kdy v ní

probíhá neustálá resorpce a remodelace. Proto je onemocnění špatně rozpoznatelné.

Kosti s četnou spongiózou mají rychlý metabolismus a proto jsou na nich dobře patrné

změny. Jsou to  např. žebra,  sternum, obratle, pánev atd. Kostní tkáň je nahrazována

nemineralizováným osteoidem. Kost je měkká, může obsahovat drobné póry, je méně

pevná, proto je lehčí a stává se snadno lomivou. Choroba se projevuje nespecifickými

bolestmi v oblasti pánve a bederní páteře, kloubů a svalovou slabostí. [3,8]

K  léčbě  nutriční  osteomalacie  postačuje  perorální  podávání  vitaminu  D.   U

onemocnění  způsobené  hepatobiliárními,  pankreatickými  a  jinými  malabsorpčními

poruchami  je  nutné  parenterální  podávání.  Vyšší  dávky jsou podávány pacientům s
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renálními  poruchami.  Při  vhodné terapii  dochází  k  odstranění  prvotních symptomů.

Kostní tkáň získává původní pevnost. [3,8]

Obrázek 5. Osteomalacie [20]

2.5.3 Osteoporóza

Osteoporóza  je  chronická  metabolická  choroba  skeletu.  Projevuje  se  velkým

úbytkem kostní  hmoty,  zvýšenou lomivostí  kostí  a  porušenou architektonikou kostí.

Onemocnění postihuje nejčastěji ženy po menopauze, ale také starší muže. U mladších

osob se vyskytuje jen ojediněle. U některých osob se osteoporóza rozvíjí  v důsledku

jiných onemocnění, např. malabsorpční poruchy, hepatobiliární poruchy, hyperthyreózy,

hyperparathyreózy, atd. Rizikovými faktory jsou např. předčasná menopauza, poruchy

menstruačního cyklu, chirurgické odstranění vaječníků, snížení hladiny testosteronu u

mužů,  užívání  glukokortikoidů,  heparinu,  thyroxinu,  diabetes  mellitus,  revmatoidní

artritida atd. [6]

Choroba na počátku nemívá velké projevy, postupem doby se však horší a může

mít fatální dopad. Nejčastěji se jedná o bolesti kostí, poruchy hybnosti, vznik zlomenin

bez velkého fyzického zatížení. Typické bývá zakulacení zad a zmenšením postavy. [6]

Vitamin  D  přímo  i  nepřímo  ovlivňuje  kostní  minerálový  metabolismus.

Zabezpečuje  dostatečný  příjem  vápníku  a  fosforu  ze  zažívacího  traktu  a  potlačuje
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nepřiměřenou aktivitu příštítných tělísek. K dalším faktorům patří schopnost potlačovat

zánětlivé cytokiny s osteoresorpčním působením a účinek na svalovou tkáň. Hlavním

rizikovým faktorem u pacientů trpících osteoporózou je riziko pádu a pád samotný. U

osob s  deficitem vitaminu D je  riziko pádu větší.  Při  suplementaci  vitaminem D se

výrazně zlepšila svalová výkonnost a tím zmenšilo riziko pádu. [6]

Obrázek 6: Osteoporóza [20]

2.5.4 Vitamin D a obezita

Vitamin  D  má  spolu  s  vápníkem  vliv  na  tukové  buňky.  Vápník  patří  mezi

lipogenní  faktory  a  vitamin  D  ovlivňuje  jeho  vstup  do tukové  tkáně.  Nízká  hladina

vápníku  uvnitř  buněk  stimuluje  lipolýzu  a  inhibuje  lipogenezi.  Tím  se  také  zvyšuje

termogeneze a potlačuje růst tukové tkáně. [13,24]

Do  uvedených  procesů  se  nejlépe  zapojuje  vápník  obsažený  v  mléčných

výrobcích, ale také rozvětvené aminokyseliny získané ze syrovátkových proteinů mléka.

Tyto aminokyseliny zvyšují uvolňování energie z tukových buněk do kosterní svaloviny.

U osob trpících obezitou jsou zjišťovány nízké  hladiny vitaminu D.  To potvrzuje  vliv

vitaminu D na celkovou tělesnou hmotnost. [13,24]

2.5.5 Vitamin D a reverzibilní myopatie

Vysoké nedostatky vitaminu D způsobují mimo jiné  reverzibilní myopatii. Toto

onemocnění  je  charakterizované  hypotrofií  svalstva,  špatnou  stabilitou  při  chůzi  a
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svalovou  slabostí.  V  hladké,  příčně  pruhované, i  srdeční  svalovině  jsou  obsaženy

receptory pro vitamin D, které ovlivňují i metabolismus vápníku a některých bílkovin. To

má  přímou  souvislost  s  metabolickými  procesy  svalových  funkcí.  Tyto  změny  jsou

popisovány především u starších lidí, ale i u malých dětí. [13,24]

2.5.6 Vitamin D a onemocnění dolních cest dýchacích

Byl  popsán  vliv  vitaminu  D  na  vzniku  a  průběhu  onemocnění  dolních  cest

dýchacích.  Vitamin D komplexně působí přes imunitu vrozenou i  adaptivní.  Aktivuje

antimikrobiální peptidy, epiteliární buňky, neutrofily a makrofágy. V aktivovaných T a B

lymfocytech  byly  nalezeny  receptory  pro  vitamin  D.  Vitamin  D  je  schopen  ovlivnit

klíčové  buňky  imunitní  soustavy.  Ovlivňuje  dendritické  buňky  a  tak  snižuje  aktivitu

lymfocytů  odpovědných  za  cytotoxické  reakce.  Tím  se  snižuje  nebezpečí  poškození

vlastních tkání. [23]

2.5.7 Vitamin D a mykobakteriální infekce

Mykobakterie jsou intracelulárně žijící mikroorganismy, a proto jsou imunitním

systémem  velice  těžko  rozeznávány. K  jejich  eliminaci  je  zapotřebí  dobré  funkce

makrofágů a T-lymfocytů. Z výzkumů vyplývá, že vitamin D potlačuje funkci T-lymfocytů

a produkci interferonu γ, ale také má přímý vliv na produkci oxidu dusnatého.[23]

Dalším  mechanismem  eliminace  mykobakterií  je  schopnost  makrofágů

rozpoznat  a  zahájit  imunitní  reakci.  Součástí  této  reakce  je  zvýšená  exprese  1-α-

hydroxylázy  a jaderného receptoru pro vitamin D. To má za následek zvýšení lokální

produkce kalcitriolu, a tudíž i zvýšení citlivosti makrofágů. Po navázání vitaminu D na

receptor se začnou uvolňovat i antimikrobiální peptidy, které jsou schopny likvidovat

mykobakterie žijící intracelulárně. [23]

2.5.8 Vitamin D a nádorová onemocnění

Vitamin D působí několika mechanismy na nádorové buňky. Pro tyto buňky je

typické  rychlé  dělení,  ale  nižší  stupeň  diferenciace  a  resistence proti  apoptotickým

mechanismům. Vitamin D potlačuje proliferaci buněk, způsobuje jejich konečné zrání a

obnovuje jejich citlivost k apoptotickému zániku. [21,23]
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Pozitivní  vliv  kalcitriolu  byl  potvrzen  například  u  karcinomu prostaty  nebo u

nemalobuněčného karcinomu plic. Jeho používání však brání výrazný hyperkalcemický

efekt. V současné době jsou testovány syntetické deriváty kalcitriolu. Vitamin D působí

již na prekarcerózy. [21,23]

U  osob  trpících  karcinomem  prostaty  je  hladina  vitaminu  D  nepřímým

prognostickým ukazatelem. Epidemiologické studie popisují zvýšené procento výskytu

karcinomu  prostaty  ve  skandinávských  zemích.  Všechny  klinické  studie  však  nejsou

jednotné.  Pokusy  in  vitro  a  preklinické  studie  na  zvířecích  modelech  potvrzují,  že

vitamin D zasahuje do diferenciace, proliferace a apoptózy nádorových buněk. Rozsáhlá

klinická studie ukázala, že antionkogenní působení u karcinomu prostaty je omezené.

Naopak u pacientů s  vysokými  hodnotami  kalcidiolu  v  krvi  se  projevují  agresivnější

formy neoplazie. [21,23]

2.5.9 Vitamin D a diabetes mellitus

Byly  provedeny rozsáhlé  epidemiologické průzkumy vztahu mezi  zeměpisnou

polohou, klimatem a autoimunitními chorobami. Nedostatek vitaminu D po narození a

polymorfismus receptoru pro vitamin D je často označován jako rizikový faktor vzniku

diabetu 1.  typu.  Jiné studie upozorňují  na důležitost  suplementace vitaminu D již  v

prenatálním  věku  dítěte  jako  prevence  inzulin-dependentního  diabetu  v  rodinách  s

genetickou predispozicí. [13]

Nedostatek kalcitriolu v pozdějším věku je spojen s omezenou funkcí β-buněk

pankreatu a inzulínovou resistencí  v  cílových buňkách. To může být jeden z  důvodů

vzniku  a  rozvoje  diabetu 2.  typu.  Studie  potvrdily  deficit  kalcitriolu  u  diabetiků.  Po

měsíčním  podávání  se  hladina  kalcitriolu  normalizovala  a  také  došlo  ke  snížení

inzulínové resistence. [13,24]

2.5.10 Vitamin D a psoriasis vulgaris

Lupénka je  chronické,  zánětlivé  onemocnění  epidermis s  výraznou poruchou

rovnováhy mezi zráním a dělením keratinocytů. Imunitní mechanismy hrají důležitou

roli  v  patogenezi  tohoto  onemocnění.  Přítomnost  receptorů  pro  vitamin  D  v

keratinocytech  vedla  k  průzkumům  účinků  lokálního  působení  kalcitriolu.  Analoga
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kalcitriolu mají vyšší afinitu k receptorům vitaminu D, čímž je inhibováno dělení kožních

buněk  a  podporováno  jejich  zrání.  Terapii  podporuje  i  imunomodulační  efekt.

Zabraňuje nahromadění zánětlivých buněk a snižuje sekreci protizánětlivých cytokinů,

např. interleukinu-8, interleukinu-17, antimikrobiálních peptidů atd. Samotný vitamin D

při lokální aplikaci a absorpci z kůže, může ovlivňovat metabolismus vápníku. Analoga

vitaminu D patří k nejbezpečnějším a nejúčinějším lokálním přípravkům v terapii lehké

a středně těžké psoriázy. Mezi tyto látky patří např. kalcipotriol, takalcitol. [25]

Obrázek 7: Psoriáza [26]

2.5.11 Vitamin D a alergie

Australská studie popisuje vliv nedostatku vitaminu D v těhotenství na rozvoj

alergické senzitivity dětí  po narození.  Tato studie popisuje vliv  hladiny vitaminu D v

pupečníkové krvi novorozenců a výskyt kojeneckého ekzému. Výzkum však neprokázal

souvislosti  mezi  koncentrací  vitaminu  D,  imunoglobulinů  E  a stupněm  závažnosti

ekzému. Další studie prokázala souvislost deficitu vitaminu D a rozvojem atopie pouze u

některých genotypů. Vysoké hladiny vitaminu D u těhotných žen mohou zvyšovat riziko

výskytu ekzémů u kojenců a rozvoj astmatu u dětí školního věku. [23]

2.5.12 Vitamin D a cirhóza jater

Jaterní choroby, nejčastěji jaterní cirhóza, zapříčiňují snížené množství vápníku v

krvi a  resistenci vůči vitaminu D. To se projevuje poruchou metabolismu vitaminu D.

Nedostatek  tohoto vitaminu způsobuje  např.  nedostatek  žlučových kyselin  a  špatné

trávení tuků, léze na střevní sliznici a nedostatečné vstřebávání vápníku. [9]

21



2.5.13 Vitamin D a transplantace orgánů

Aby nebylo zahájeno odhojování transplantované tkáně nebo orgánu, musí být

podávána léčiva s imunosupresivním účinkem. Kalcitriol má výrazné imunosupresivní

účinky a proto je jedním z potenciálních léčiv, která by mohla být používána. Do této

doby  byla  jeho  účinnost  testována  in  vitro  nebo  na  zvířecích  modelech.  V  těchto

případech měl kalcitriol pozitivní vliv na akutní i chronické odhojování transplantátu. Při

prevenci  akutní  rejekce potlačoval  aktivitu  antigen prezentujících buněk.  V  prevenci

chronického odhojování  podporoval  vznik tolerogenních dendritických buněk a poté

regulačních T-lymfocytů. Použití vitaminu D jako imunosupresiva je však znevýhodněno

výrazným hyperkalcemickým efektem. [21]

2.5.14 Vitamin D a sclerosis multiplex

Roztroušená  skleróza  je  autoimunitní  onemocnění,  které  způsobuje  rozpad

myelinových  pochev.  Postihuje  tedy  nervovou soustavu.  Studie  prokázaly,  že  výskyt

tohoto onemocnění ovlivňuje zeměpisná poloha. Obyvatelé států s menším slunečním

osvitem jsou náchylnější k tomuto onemocnění. Podávání vitaminu D má veliký význam

pro  podporu  léčby  roztroušené  sklerózy.  Podporuje  především  tvorbu  významných

cytokinů např.  interleukinu–4 a tumorgrowing faktoru  beta,  které  jsou významnými

protizánětlivými cytokiny. Vitamin D je zatím pro prevenci a podporu léčby roztroušené

sklerózy jednoznačně doporučován. [21,22]

2.6 Přirozené zdroje vitaminu D, volně prodejná léčiva a doplňky stravy

2.6.1 Přirozené zdroje vitaminu D

Vitamin D2 – ergokalciferol se vyskytuje v rostlinných surovinách. Významným

zdrojem je kokosové mléko a houby, ostatní rostlinné produkty obsahují ergokalciferol

jen v malém množství. Vlivem slunečního záření se v houbách přeměňuje ergosterol na

ergokalciferol.  Dalšími  faktory  ovlivňujícími  obsah  ergokalciferolu  jsou  klimatické

podmínky, barva třeně houby atd. Například pěstované žampióny vykazují menší obsah

ergosterolu,  něž volně  rostoucí  houby.  Ergosterol  patří  mezi  nejvýznamnější  steroly
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kvasinek  a  plísní.  V  kvasinkách  saccharomyces  cerevisiae  byl  nalezen  vysoký  obsah

ergosterolu. Proto je ergosterol přítomen i některých plísňových sýrech. [15,24]

Vitamin D3 – cholekalciferol  je  obsažen v živočišných produktech. Významné

množství je obsaženo v játrech vyšších živočichů, kam se cholekalciferol ukládá. Dalším

významným  zdrojem  je  olej  z  rybích  jater,  tučné  mořské  ryby  a  vaječné  žloutky.

Průměrný  obsah  vitaminu  D  v  některých  potravinách  je  uveden  v  tabulce.  Obsah

vitaminu  v  ostatních  produktech,  jako  je  mléko,  nebo  máslo,  je  závislý  na  různých

faktorech, např. ustájení zvířat, roční období atd. V dnešní době jsou potraviny, jako je

máslo, margariny, jogurty, mléko, velice často uměle obohacovány vitaminem D. [15,24]

 

Obrázek 8: Vitamin D v potravinách [24]

2.6.2 Volně prodejné přípravky a doplňky stravy obsahující vitamin D

Léčivé přípravky se samostatným vitaminem D nejsou volně prodejné. K dostání

jsou pouze v kombinaci.
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Tabulka 1: Volně prodejná léčiva indikovaná při nedostatku vitaminu D v kombinaci s

vápníkem používaná jako prevence osteoporózy nebo osteomalacie

Název léčivého 

přípravku

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Calcichew D3® 200 5 100

Caltrate plus® 200 5 100

Osteocare® 100 2,5 50

Tabulka 2: Vybrané doplňky stravy s obsahem cholekalciferolu pro dospělé

Název  doplňku 

stravy

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Swiss Vitamín D3 - 

efekt®

1000 25 500

Generica Vitamín D3

800 I.U.®

800 20 400

Noventis Vitamín D3

800 I.U.®

800 20 400

Cetebe Immunity 

plus®

400 10 200
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Název doplňku 

stravy

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Generica Vitamín D3

400 I. U.®

400 10 200

Noventis Vitamín D3

400 I.U.®

400 10 200

Farmax SVUS 

Vitamín D3®

400 10 200

Biomin Vitamín D3 

400 I.U.®

400 10 200

MedPharma Vápník 

600 mg + vitamín D-

liquid

200 5 100

Calcidrink® 220 5,5 110

Revital Big Star 

Omega 3 + vitamíny 

D a E®

100 2,5 50

Naturvita Vápník + 

vitamín D3®

100 2,5 50
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Tabulka  3:  Vybrané  doplňky  stravy  s  obsahem  cholekalciferolu  používané  při

menopauzálních obtížích

Název  doplňku

stravy

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

GS  Merilin

Harmony®

400 10 200

OnaPharm FytoFEM

harmony a control ®

200 5 100

Favea  Femiflavon

forte®

200 5 100

ELLI  MenoOsteo

Forte®

132 3,3 66

Sarapis Plus® 50 1,25 25

Tabulka  4:  Vybrané  léčivé  přípravky  s  obsahem  vitaminu  D  s  ATC  klasifikací:

Multivitaminy a jiné minerály včetně kombinací

Název  léčivého

přípravku

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Geriavit  Pharmaton

(obsahuje  vitamín

D2)®

400 10 200

Duovit® 200 5 100
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Tabulka 5: Vybrané doplňky stravy s obsahem vitaminů, minerálů a stopových prvků

Název  doplňku

stravy

Množství vitamínu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitamínu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Centrum AZ® 200 5 100

Elasti-Q  Vitamins  a

minerals  s

postupným

uvolňováním®

200 5 100

GS  Extra  Strong

Multivitamin®

200 5 100

Walmark  Spektrum

energy®

200 5 100

Eunova

Multivitamin®

200 5 100

Tabulka 6: Vybrané doplňky stravy s obsahem cholekalciferolu pro těhotné a kojící ženy

Název  doplňku

stravy

Množství vitamínu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitamínu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

GS Mamavit® 400 10 200

Calibrum Mami® 100 2,5 50

Gravimilk® 100 2,5 50
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Tabulka 7: Vybrané doplňky stravy s obsahem cholekalciferolu pro děti

Název  doplňku

stravy

Množství vitaminu D

v jednotkách I.U.   v

1 tabletě

Množství vitaminu D

v [μg] v 1 tabletě

Doporučená  denní

dávka [%]

Swiss  Vitamín  D3-

efekt Kids®

600 15 300

Vibovit school® 400 10 200

Walmark  Marťánci

Immuno mix®

200 5 100

Alive!  Multivitamin

gummies®

200 5 100

Animal Star® 200 5 100

Vibovit ZOO 100 2,5 50

Tabulka 8: Vybrané přípravky s obsahem vitamínu D pro umělou kojeneckou výživu: 

Název  umělé

kojenecké výživy

Množství  vitamínu  D  v

jednotkách I.U. ve 100 výživy

Množství vitamínu D v [μg] ve

100 ml výživy

Sunar® 5,9 0,8

Sunarka® 5,9 0,8

Nutrilon® 8,8 1,2

Nestlé Beba® 8,8 1,2

Hami® 5,9 0,8

Novalac® 8,8 1,2
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2.6.3 Interakce vitaminu D s ostatními léčivy

Vitamin D a společně užívaná léčiva mohou vytvářet různé typy interakcí, které

ovlivňují jejich farmakokinetiku, farmakodynamiku i vlastní farmakoterapii. [17]

Interakce vitaminu D s  antacidy  obsahujícími  hlinité  ionty způsobuje  zvýšení

absorpce hlinitých iontů ze  střeva.  Barbituráty zvyšují  rozklad vitaminu D a zároveň

zvyšují  biliární  exkreci  vitaminu.  Antihistaminikum  cimetidin používané  jako

antiulcerózum zvyšuje odbourávání a vylučování vitaminu D ledvinami. Antiepileptikum

etosuximid zhoršuje metabolismus vitaminu D. Fenytoin, fosfenytoin a karbamazepin,

zvyšuje  obrat  vitaminu  D  a  primidon  zvyšuje  rozklad  a  exkreci  vitaminu.  Látka

používaná jako sedativum a hypnotikum glutetimid zvyšuje potřebu vitaminu D. Látka

používaná k léčbě tuberkulózy izoniazid snižuje plazmatickou hladinu vitaminu D. Látky

používané ke snížení hladiny cholesterolu v krvi kolestipol cholestiram snižují absorpci

vitaminu D střevní stěnou. Minerální oleje, používané jako laxativa, redukují absorpci

vitaminu.  Antibiotikum  neomycin  způsobuje  snížení  absorpce  vitaminu,  rifampicin

zvyšuje  obrat  vitaminu  D.  Antiobezitikum  orlistat  snižuje plazmatickou  koncentraci

vitaminu. Substituční terapie estrogeny zvyšuje syntézu kalcitriolu. Thiazidová diuretika

zvyšují clearance vitaminu D. [17]

2.6.4 Rizikové skupiny ohrožené nedostatkem vitaminu D

Vitamin D je z 90% tvořen v kůži vlivem UV záření. Pouze 10% vitaminu D je

přijímáno  potravou.  Vliv  na  saturaci  organismu  vitaminem  D  mají  vnější  a  vnitřní

faktory.  Mezi  vnější  faktory  patří  např. zeměpisná  šířka,  roční  období,  expozice

slunečního  záření,  používání  vysokých  ochranných  UV filtrů,  smogová vrstva  a  také

výživa. K vnitřním faktorům patří např. kožní pigment, věk, malabsorpce, přenos přes

placentu, vnímavost receptorů pro vitamín D a postreceptorová odpověď. [12]

Mezi  rizikové  skupiny  osob  tedy  patří:  těhotné  a  kojící  ženy,  plody  v

nitroděložním  životě,  kojenci,  děti  ve  vývoji  a  růstu,  děti  s  opakovanými  infekty,

vegetariáni  a  vegani,  osoby  trpící  malabsorpcí  (např.  Crohnova  choroba,  celiakie,

malabsorpce hepatobiliární atd.), osoby trpící chronickým onemocněním ledvin a jater,

pacienti dlouhodobě léčeni antikonvulzivy a léky ovlivňující aktivitu cytochromu P450,
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senioři  a  ženy  po  menopauze,  osoby  náchylné  k  onemocněním kostí,  zlomeninám,

osteoporóze, osteopenii, kardiaci, hypertonici, diabetici, obézní lidé, osoby s poruchami

kalciumfosfátového metabolismu, osoby vyhýbající se přirozené sluneční expozici, nebo

osoby trpící různými onemocněními kůže. [12]

Obrázek 10: Sérová koncentrace vitaminu D[24]
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3 Praktická část

3.1 Dotazníkové šetření pro laickou veřejnost

Cílem  dotazníkového  šetření  bylo  zjištění  míry  informovanosti  populace  o

vitaminu D a informace, zda tento vitamin doplňují.

Anonymní dotazníkové šetření pro laickou veřejnost jsem vyhotovila v papírové

i elektronické verzi. Elektronickou verzi jsem zveřejnila pomocí internetového portálu a

rozeslala jsem ji svým příbuzným, přátelům a známým. Papírové dotazníky jsem v menší

míře vyplňovala sama v lékárnách, nebo v čekárnách u lékařů na Kolínsku.

Dotazník obsahuje 9 otázek. Na otázky je možno odpovídat jednou odpovědí,

nebo je možnost zaškrtnutí více odpovědí, nebo vlastní odpovědí.

3.1.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Celkem bylo  získáno 100  vyplněných  dotazníků.  Sběr  dat  probíhal  od  konce

dubna 2015 do konce června 2015.

Otázka č.1: Pohlaví

Bylo dotazováno 42 mužů a 58 žen.

Graf 1: Pohlaví respondentů
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Otázka č.2: Věk

 15 – 30 let

 30 – 45 let

 45 – 65 let

 65 let a více

V kategorii 15 – 30 let bylo dotazováno 12 % mužů a 30 % žen, v kategorii 30 – 45 let 18

% mužů a 17 % žen, v kategorii 45 – 65 let 9 % mužů a 7 % žen a v kategorii 65 let a více

3 % mužů a 4 % žen.

Graf 2: Věk respondentů

Otázka č.3: Víte, proč je dobré doplňovat vitamin D?

Důvod suplementace vědělo 18 % mužů a 42 % žen. Respondenti většinou spadaly do

vyšších věkových kategorií 45 let a více. O významu vitaminu D neví 21 % mužů a 19 %

žen převážně z věkové kategorie 15 – 30 let.
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Graf 3: Víte, proč je důležité doplňovat vitamin D?

Otázka č.4: Pokud ano, proč?

60 % respondentů vědělo, proč je důležité doplňování vitaminu D. 96,6 % těchto lidí

uvedlo jako hlavní důvod podporu hojení kostí. Další odpovědi byly 66,6 % pro pevnost

kostní  hmoty,  25  % podpora  imunity  a  při  nachlazení,  3,33  % metabolické  funkce,

3,33% cukrovka, 1,66% proti nádorům.

Tabulka 9: Proč je dobré doplňovat vitamín D

Důvod suplementace vitamínu D Počet odpovědí %  podíl  ze  správných

odpovědí

Podpora hojení kostí 58 96,66

Pevnost kostní hmoty 40 66,66

Podpora imunity, prevence nachlazení 15 25,00

Metabolické funkce 3 3,33

Cukrovka 3 3,33

Proti nádorům, rakovině 1 1,66
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Otázka č.5: Jak doplňujete vitamin D?

 Pobyt na slunci

 Časté pojídání mořských ryb

 Užívání rybího tuku

 Užívání léčivých přípravků a doplňků stravy obsahující vitamín D

98 % dotazovaných uvedlo, že vitamin D doplňuje pobytem na slunci, 56 % užívá léčivé

přípravky nebo doplňky stravy s vitaminem D, 30 % uvedlo, že pojídá mořské ryby a 10

% užívá rybí tuk.

Graf 4: Jak doplňujete vitamin D?

Otázka č.6: Vitamin D se snažím doplňovat:

 celoročně

 v zimních měsících

85 % respondentů uvedlo celoroční suplementaci vitaminem D z toho 36 % mužů a 49

% žen a 15% v zimních měsících z toho 6 % mužů a 9 % žen.
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Graf 5: Vitamin D se snažím doplňovat

Otázka č.7: Doporučil Vám někdo užívání vitaminu D?

68 % dotazovaných nikdo nedoporučil suplementaci vitaminu D z toho 38 % mužů a 30

% žen a 46 % byla doporučena suplementace z toho 15 % mužů a 17 % žen.

Graf 6: Doporučil Vám někdo vitamin D?
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Otázka č.8: Pokud ano kdo?

 Lékař

 Lékárník, farmaceutický asistent

 V mediích

30,5  %  respondentů  dostalo  doporučení  od  lékaře,  19,5  %  dostalo  doporučení  od

lékárníka  nebo  farmaceutického  asistenta  a  50  %  dotazovaných  se  o  vitaminu  D

dozvědělo z medií, ve velké míře z internetu.

Graf 7: Pokud ano kdo?

Otázka č.9: V důsledku jakého onemocnění Vám byl doporučen vitamin D?

 Osteoporóza

 Podpora hubnutí

 Diabetes mellitus

 Jiné

60,8 % dotazovaným byla doporučena suplementace při osteoporóze, 6,5 % při diabetu

a  pro  podporu  hubnutí.  Jako  jiné  respondenti  uváděli  např.  roztroušenou  sklerózu,

časté nachlazení, neurologické poruchy, schizofrenii, úzkost.
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Graf 8: V důsledku jakého onemocnění Vám byl doporučen vitamin D?

3.2 Dotazníkové šetření pro odborníky

Cílem  řízených  rozhovorů  bylo  zjistit  edukaci  odborných  pracovníků  ve

zdravotnictví  a  zhodnotit  vhodnost  suplementace  u  různých  věkových  skupin.  Dále

zjistit jakým pacientům je doporučována suplementace vitaminu D. Připravila jsem si 4

otázky,  které  jsem  pokládala  praktickým  lékařům,  pediatrům,  lékárníkům  a

farmaceutickým asistentům na Kolínsku. 

3.2.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Celkem jsem získala  odpovědi  od  50 odborných  pracovníků ve  zdravotnictví.

Sběr dat probíhal od konce dubna 2015 do konce června 2015.

Otázka  č.1:  Je  vhodná  pravidelná  suplementace  vitaminem  D  u  těchto  věkových

skupin? (Odpověď ano - ne)

 2 – 15 let

 15 – 20 let

 20 – 45 let

 45 – 65 let

 65 let a více
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Všichni dotazovaní se shodli, že suplementace by měla být zahájena po 45 roku u žen a

u  mužů  spíše  od  65  roku,  pro  preventivní  účely.  Více  než  polovina  dotazovaných

pracovníků (34%) by podávalo preventivně vitamin D věkové skupině 2 – 15 let.

Otázka  č.2:  U  kterých  pacientů  a  v  jakých  dávkách  doporučujete  suplementaci

vitaminem D? 

Odborní pracovníci doporučují vitamin D především jako prevenci a léčbu osteoporózy,

osteomalacie a podporu svalové práce společně s vápníkem. Dávka záleží na závažnosti

stavu.  Pokud  je  podávání  čistě  preventivní,  postačuje  množství  obsažené  ve  volně

prodejných lécích nebo doplňcích stravy. Pro léčebné užití je třeba většinou zvýšená

dávka. O optimální dávce rozhoduje lékař, podle závažnosti stavu a dalších onemocnění.

Otázka č.3:  Znáte  nějaké  jiné  onemocnění  než  osteoporóza  a  osteomalacie,  kde je

vhodná suplementace vitamínem D? Jaké? 

Tabulka 10: Seznam onemocnění, kde je vhodné doplňování vitaminu D

Onemocnění Počet odpovídajících Procentuální zastoupení

Roztroušená skleróza 42 84 %

Diabetes mellitus 26 52 %

Metabolický  syndrom,

obezita

30 60 %

Malabsorpce  střev  a

žaludku

38 76 %

Onemocnění jater a ledvin 15 30 %

Onemocnění kůže 10 20 %

Časté nachlazení 25 50 %

Nádorová onemocnění 12 24 %

Deprese, úzkostné stavy 4 8 %
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Otázka č.4: Doporučujete suplementaci vitaminem D u těhotných a kojících žen? Pokud

ano v jakých dávkách? 

80% dotazovaných  podávání  vitaminu D v  těhotným zdravým ženám nedoporučuje,

ostatních 20 % pouze v dávkách obsažených ve vitamínech pro těhotné ženy.  25 %

respondentů  by  doporučilo  vitamin  D  ženám  hospitalizovaným  na  rizikovém

těhotenství v polovičních dávkách.
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4 Diskuse

V  praktické  části  jsem  se  snažila  zjistit  míru  edukace  u  laické  i  odborné

populace. Dále jsem se pokusila zmapovat věkové skupiny a časté choroby, u kterých je

nezbytná  preventivní,  nebo  léčebná  terapie  vitaminem  D.  Dále  cesty  doplňování

vitaminu  D,  které  preferuje  laická  veřejnost,  a  jakými  způsoby  je  doporučována

suplementace odborníky.

Dotazníkového šetření pro laickou veřejnost se zúčastnilo 100 respondentů, 42

% mužů a 58 % žen. Většina respondentů byla v produktivním věku od 20 do 45 let.

Význam vitaminu D pro lidský organismus dokázalo krátce popsat 60 % respondentů.

Více správných odpovědí jsem se dozvěděla spíše od generace nad 45 let. Převážná

většina z nich toto povědomí získala od lékaře nebo lékárníka, nebo při vzpomínce na

nepříjemnou chuť  rybího tuku,  který  jim byl  podáván v  dětství.  Nejčastěji  věděli  o

funkci  vitaminu D na kostní  tkáň.  I  mladší  generace podávala pro mě i  překvapující

odpovědi, i když ne všichni měli povědomí o tomto vitaminu. Pro mne překvapivé bylo

povědomí o nervových poruchách při nedostatku vitaminu, účincích na imunitní systém

a podpůrné  léčbě  při  hubnutí.  Informace  získávají  ve  velké  míře  spíše  z  internetu,

různých knih a časopisů, ale i od lékárníků a farmaceutických asistentů. 

Velká většina respondentů uvedla, že doplňuje vitamin D celoročně pobytem na

slunci. Více než polovina potom užívá různé multivitaminové preparáty, kde je vitamin

D také obsažen. Mořské ryby a rybí tuk se jedí v malé míře. 

Není  moc  překvapivé,  že  vitamin  D  v  kombinaci  s  vápníkem  je  nejvíce

doporučován jako prevence osteoporózy. Potěšující je, že je doporučován na podporu

hubnutí, ale i k léčbě nervových poruch.

Z dotazníkového šetření pro odborníky je také jasné, že vitamin D je velice často

doporučován  ženám  po  menopauze  a  starším  mužům  okolo  70  let  jako  prevence

osteoporózy,  osteomalacie  a  svalové  ztuhlosti.  Dávky  se  odvíjejí  podle  závažnosti

onemocnění, o tom však musí rozhodnout lékař. Lékárník nebo farmaceutický asistent

může pacientovi nabídnout pouze volně prodejné léky, nebo doplňky stravy. V těchto

přípravcích je maximálně dvojnásobná doporučená denní dávka. Vyšší dávky vitaminu
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D jsou vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko. Snaha zajistit jim dostatečný přísun

slunce není postačující. Většinou se jedná o geriatrické pacienty, kteří mají zhoršenou

propustnost  kůže  vlivem  pigmentových  skvrn  na  pokožce.  Navíc  slunce  v  zimních

měsících  obsahuje  mnohem  méně  potřebného  ultrafialového  záření  než  v  letních

měsících.  Další  rizikovou  skupinou  jsou  osoby  trpící  kožními  reakcemi  na  sluneční

záření, nebo s nadměrnou pigmentací.

Někteří zdravotničtí  pracovníci by doporučili  suplementaci vitaminu D věkové

skupině od 2 do 15 let. U batolat je tento přísun zajištěn podáváním pokračovacích

kojeneckých kaší a mléka, samozřejmě i procházkami venku. U školní mládeže je dnes

stále větší  problém s jejich pobytem na slunci.  Stále větší  množství  těchto dětí  trpí

obezitou v nízkém věku v důsledku rozvoje informačních technologií a počítačových her.

S  tím  souvisí  i  špatná  strava,  nedostatečný  pobyt  na  slunci,  a  tudíž  i  nedostatek

vitaminu D. To může způsobit další závažné komplikace.

Téma problematiky suplementace vitaminem D mne zaujalo a  jsem ráda,  že

jsem ho mohla zpracovat. Přineslo mi větší přehled  o účincích a funkci tomto vitamínu

v organismu.  Domnívám se,  že toto téma je mírně opomíjeno v povědomí laické i

odborné  veřejnosti.  Jsem  ráda,  že  tato  se  tato  problematika  začíná  řešit  a  je

předmětem mnoha probíhajících studií.  Suplementaci  vitaminu D budu v  budoucím

povolání  doporučovat,  avšak  jen  v  určité  míře.  Předávkování  vitaminem  má stejně

závažné dopady, jako jeho nedostatek.

Podávání vitaminu D v těhotenství není doporučováno, riziko předávkování je

větší  a  mohlo  by  mít  fatální  následky.  Samozřejmě  u  žen  trpících  výše  vedenými

poruchami je suplementace nutná.
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Závěr

Tato  práce  se  zabývá  vitaminem  D  a  problematikou  jeho  nedostatku,  nebo

naopak nadbytku. Obě tyto varianty jsou nebezpečné až život ohrožující. I když si tento

vitamin umí lidské tělo vyrobit samo, stále častěji se můžeme setkat s onemocněními v

důsledku jeho nedostatku.

Teoretická část je zaměřena na metabolismus a účinek na jednotlivé orgány a

tkáně.  Onemocnění spjatá s  nedostatkem vitaminu D jsou velmi  rozšířená.  Proto je

důležité populaci o tomto informovat, aby bylo možné předejít případným následkům.

Cílem  této  práce  bylo  zjistit,  jaký  je  optimální  přísun  vitaminu  D  u  různých

věkových kategorií a lidí s různými onemocněními.  

Suplementaci vitaminem D bych doporučila těhotným a kojícím ženám, které již

v  minulosti  trpěli  nedostatkem  vitaminu  D, nebo  jsou  upoutány  na  lůžko  např.  GS

Mamavit®, kde je obsažena dvojnásobná doporučená denní dávka. Jako prevenci bych

doporučila  např.  Calibrum  Mami®,  Gravimilk®.  Zde  je  doporučená  denní  dávka

poloviční. Ženám po menopauze bych doporučila vitaminy např. GS Merilin Harmony®.

Zde  je  obsaženo  200%  denní  dávky.  Upozornila  bych  na  nutnost  suplementace  a

zdůraznila  rizika  při  nedostatku  vitaminu  D.  Osobám,  které  trpí  např.  roztroušenou

sklerózou,  osteoporózou,  malabsorpcí  střev  a  žaludku,  poruchami  jater,  obezitou,

metabolickým syndromem atd.,  bych doporučila  zvýšené množství  vitaminu D např.

Generica  Vitamin  D3  800I.U.®,  Generica  Vitamin  D3  400I.U.®  U  těchto  pacientů  je

suplementace nutná. Pacientům, kterým hrozí osteoporóza nebo osteomalácie, bych

doporučila vitamin D v kombinaci s vápníkem např. Calcichew D3®,Caltrate plus®. Zde je

obsaženo  100  % denní  dávky.  Pacienti  s  již  rozvinutými  chorobami  musí  vitamin  D

doplňovat  na  pokyn  lékaře.  Dále  bych  doporučovala  suplementaci  vitaminem  D

osobám často trpícím na nachlazení. Nedostatek vitaminu může způsobovat opakované

infekty dýchacích cest. Také bych doporučila suplementaci vitaminem D jako podporu

při hubnutí. Dále bych upozornila na časté používání opalovacích krémů s vysokým UV

faktorem v našem zeměpisném páse. To může vést k nedostatečné tvorbě aktivního

vitaminu D.
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Vegetariáni  a  vegani  jsou  další  ohroženou  skupinou,  u  které  je  nutná

suplementace  vitamínem  D.  Doporučila  bych  přípravek  např.  Generica  Vitamin  D3

800I.U.®, Generica Vitamin D3 400I.U.®

Věkové  skupině  od  1  do  4  let  bych  doporučila  používání  pokračovacích

kojeneckých mlék a kaší např. Nutrilon®, Sunar® atd., jako nutnou prevenci. Dětem od 5

do  18  let  bych  doporučila  suplementaci  vitaminem  také  jako  preventivní  vitamíny

určené  pro  děti  např.  Alive!  Multivitamin  gummies®,  Walmark  Marťánci®.  Zde  je

obsaženo 100% doporučené denní dávky. Dětem, které mají sedavý životní styl, bych

doporučila  dávku vyšší,  např.  Swiss  3-D effekt  kids,  300% doporučené denní  dávky.

Domnívám  se,  že  věkové  skupině  18  –  65  let  není  nutné  přednostně  doporučovat

suplementaci vitaminu D, pokud např. netrpí nadváhou, malabsorpcí střev a žaludku,

nedostatkem pobytu na slunci  atd.  Těmto osobám bych doporučila  multivitaminový

přípravek, např. AZ Centrum®, zde je obsaženo 100% doporučené denní dávky. Osobám

nad 65 let bych naopak suplementaci vitamíne D doporučovala ve vyšších dávkách a

upozornila na nutnost užívání např. Generica Vitamin D3 800I.U.®, Generica Vitamin D3

400I.U.® Tito lidé trpí  zhoršeným kostním metabolismem, sníženou svalovou prací  a

také  jsou  často  upoutáni  na  lůžko.  Dostatek  vitaminu  D  podporuje  také  svalovou

činnost, která v určité míře zamezí úrazům po pádu. To je zvláště pro seniory velice

důležité.

Zdrojem informací pro teoretickou část jsou odborné publikace v knižní podobě

a převážně periodické vydání odborných lékárenských časopisů. Obrázky jsou pořízeny

převážně z internetových stránek. Data pro praktickou část dotazníkového šetření jsem

získala  pomocí  internetového  portálu,  ale  také  sběrem  dat  od  pacientů.  Data  pro

dotazníkové  šetření  pro  odborníky  jsou  získané  od  odborných  zdravotnických

pracovníků.
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Zusammenfassung

Vitamin D und seine möglichen Supplementierung

Diese Abschlussarbeit verlegt sich mit Probleme mit Vitamin D-Mangel und mit

der  Möglichkeit  der  Ergänzung  mit  Hilfe  rezeptfreie  Medikamente  und

Nahrungergänzungsmittel. Die Langzeitstudien beweisen den Verlust des Vitamins D in

die Weltbevölkerung.

Vitamin D ist ähnlich Steroidhormone mit seiner Struktur und Funktionen. Man

übernimmt das  Vitamin D mit  Nährung in  die  inaktiven  Form.  Es  ist  Vitamin  D2  –

Ergocalciferol,  das pflanzliche Nährung erhalt  und Vitamin D3 – Cholecalciferol,  das

tierische Nährung erhalt.  Auftragsynthese des aktiver Metaboliten abwickeln sich in

der Haut, in der Leber und in die Nieren. Heir entsteht Calcitriol, der systematische

Effekte hat.

Vitamin D und Calcium beeinflussen die  Knochenbildung.  Eine  ausreichende

Zufuhr ist nötig in der pränatalen Alters, bei Neugeborenen und Kinder, Erwachsenen

und auch Senioren.

Der  Überschuss  des  Vitamins  D einwirkt  im Gegenteil  toxisch.  Es  verursacht

Hyperkalzämie und damit verbundene Probleme z.B. Verkalkung der Weichteile. Einige

wissentschaftliche Artikel  zeigen eine Bezeihung mit Vitamin D-Mangel und mit der

Entwicklung der Zivilisation- und Autoimmunerkrankungen. Es einwirkt beschützend an

Herz-Kreislauf,  Skelettmuskel,  Knochen,  Haut  und  andere  Organe.  Wichtig  ist  auch

seine immunmodulatorische Effekte.

Vitamin D-Mangel verursacht viele verschiedene Faktoren. Es ist z.B. Magen-

Darm-malabsorbtion,  Hautkrankheit,  Leberkrankheit,  Neirekrankheit  oder  auch

unzureichender Sonneneinstrahlung.

Praxisteil  konzentriert  sich  auf  fragebogene  Untersuchung  und  kontrollierte

Gespräche.  Das  Ziel  des  Abschlussarbeits  ist  die  Feststellung,  ob  die  laiene  und

proffesionale Population von Vitamin D gut informieren wird. Welche Weisse und wie

oft  bevorrechten man für Ergänzung des Vitamins D. Zum Schluss verarbeite ich die

Empfehlung  für  verschiedene  Altergruppen  und  Personen  mit  verschiedenen

Erkrankungen.
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Přílohy

Příloha č.1: Dotazník pro veřejnost

Otázka č.1: Věk

15 – 30

30 – 45

45 – 65

65 a více

Otázka č.2: Pohlaví

muž

žena

Otázka č.3: Víte proč je dobré doplňovat vitamín D ?

ano

ne

Otázka č.4: Pokud ano, proč?

….........................................................................................................................................

Otázka č.5: Jak doplňujete vitamín D?

pobyt na slunci

časté pojídání mořských ryb

užívání rybího tuku

užívání doplňku stravy s vitamínem D

Otázka č.6: Vitamín D se snažím doplňovat

celoročně

v zimních měsících
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Otázka č.7: Doporučil Vám někdo užívání vitamínu D?

ano

ne

Otázka č.8: Pokud ano, kdo?

lékař

lékárník, farmaceutický asistent

v mediích

jinde

Otázka č.9: V důsledku jakého onemocnění?

osteoporóza

na podporu hubnutí

diabetes

jiné .....................................................................................................................................
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Příloha č.2: Dotazník pro odborníky

Otázka  č.1: Je  vhodná  pravidelná  suplementace  vitamínem  D  u  těchto  věkových

skupin? (Odpověď ano - ne)

2 – 15 let

15 – 20

20 – 45

45 – 65

65 a více

Otázka č.2: U kterých dalších pacientů a v jakých dávkách doporučujete suplementaci

vitamínem D?

Otázka č.3: Znáte  nějaké jiné  onemocnění  než osteoporóza  a  osteomalacie,  kde je

vhodná suplementace vitamínem D? Jaké?

Otázka č.4: Doporučujete suplementaci vitamínem D u těhotných a kojících žen? Pokud

ano v jakých dávkách?
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