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A D-vitamin-hiány felismerése és kezelése

A
19. században az iparvárosok
gyermekkorú lakosságát töme-
gesen érintô angolkórról ki-

derült, hogy a D-vitamin hiánya fele-
lôs a tüneteiért. E felismerés nyomán
különbözô élelmiszereket D-vitamin-
nal kezdtek dúsítani, ami megoldást
jelentett a hiányállapot okozta jelen-
tôs egészségkárosodásra. A legújabb
kutatások azonban fényt derítettek
arra, hogy a teljes vagy részleges 
D-vitamin-hiány bármely életkorban
elôidézhet másfajta kórállapotokat is.
A D-vitamin kulcsszerepet játszik 
a csontozat fejlôdésében, a csontok
épségének megôrzésében, illetve 
a neuromuszkuláris mûködésekben.
A hiányállapot tünetei lappangva,
nem specifikus formában jelentkez-
nek, ezért a betegség felismerése és
kezelése gyakran elmarad.

Definíciók

Felnôttkorban akkor beszélünk hiány-
ról, ha a 25-hidroxi-D-vitamin szé-
rumban mért koncentrációja 20 mg/l
(50 nmol/l) alatt marad, míg a 20 és
30 ng/ml közötti (50–75 nmol/l) kon-
centráció elégtelenséget jelez.1

A D-vitamin kétféle formában for-
dulhat elô: a D2-vitamin (ergokalci-
ferol) az élesztôben és a növényekben
lévô ergoszterol besugárzásakor ke-
letkezik, a D3-vitamin (kolekalcife-

rol) pedig halolajokból vagy a bôr-
ben folyó szintézisbôl származhat.
Kevés olyan táplálékfajta van, amellyel
a D2-vitamin bekerülhet a szervezetbe
(1. táblázat), ezért tisztán étrendi ere-
detû D-vitaminnal nemigen lehet
fenntartani a megfelelô szintet. Az
emberi szervezet 90%-ban a napfény
segítségével fedezi D-vitamin-szük-
ségletét.1,3,4

Epidemiológiai vonatkozások
és kockázati tényezôk

A felnôttkori D-vitamin-hiányról ko-
rábban azt gondolták, hogy csak az
intézményi ellátásban részesülô idôs-

korúakat fenyegeti, a legfrissebb ada-
tok azonban cáfolják ezt a feltétele-
zést.5 Egy nemzetközi szakértôi cso-
port arra a következtetésre jutott,
hogy a 65 év feletti korosztályban az
Egyesült Államokban körülbelül 50%,
nemzetközi viszonylatban pedig –
minden korcsoportot figyelembe véve
– 66% azoknak az aránya, akiknél 
a csontsûrûség-csökkenés és a fogak
lazulása az elégtelen D-vitamin-ellá-
tottságra vezethetô vissza.3

A D-vitamin-hiány kockázati ténye-
zôit a 2. táblázatban foglaltuk össze.4,5

A hiányállapot hátterében gyakran
olyan gyógyszerek (pl. antiepileptiku-
mok, glükokortikoidok) használata
áll, melyek gyorsítják az anyagcserét
és aktívan részt vesznek a D-vitamin
lebontásában.1 Az igazolt vitamin-
hiányban szenvedôk közel egyharma-

Kommentár: Dr. Somogyi Péter A D-vitamin-hiány bármelyik korosztályt érintheti. A hiányállapotra
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a szegycsontra vagy a sípcsontra kifejtett nyomás hatására fellépô lüktetô
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dát azonban semmilyen kockázati té-
nyezô nem terheli.5 Egy vizsgálatban,
melyben a 142 egészséges résztvevô
többsége fogyasztott tejet és táplálék-
kiegészítôket, azoknak a 18–29 éves
korú résztvevôknek a D-vitamin-
szintje bizonyult a legalacsonyabbnak,
akiknél nem voltak kimutathatók
vitaminhiányra hajlamosító kockázati
tényezôk.6

Patogenezis

A mellékpajzsmirigy-hormon, a szé-
rum-kalcium és a D-vitamin közötti
interakciókat az 1. ábra szemlélteti.
Aktivált D-vitamin hiányában a nor-
mális csontanyagcsere olyan irányban
tolódik el, hogy a kalciumnak csupán 
a 10%-a, a foszfornak pedig a 60%-a
szívódik fel.1 Ennek következtében 
a csontrendszer lép elô elsôdleges kal-
ciumforrássá,4 és az oszteoklasztok 
a csont lebontásával emelik a szérum
kalciumszintjét.7 A folyamat csontlá-
gyuláshoz (osteomalacia) vezet, mely
az osteopenia és az osteoporosis elô-
hírnöke és serkentôje lehet.4,7,8

AAjjáánnllááss SSzziinntt HHiivvaattkkoozzáássookk

A napi 700–800 NE adagban alkalmazott D-vitamin-pótlás csökkenti az elesések számát idôskorban B 12, 13

A napi 700–800 NE adagban alkalmazott D-vitamin-pótlás csökkenti a csonttörések számát idôskorban A 16–18

A D-vitamin-hiány megelôzésére ajánlott napi D-vitamin-bevitel napfényszegény környezetben élô csecsemôk és gyermekek C 1
számára 400 NE, napfényszegény környezetben élô felnôttek számára 400–600 NE. D-vitamin-hiányos felnôttek számára 
fenntartó kezelésként 800–1000 NE D-vitamin adása javasolható, kivéve a malabszorpciós szindrómában szenvedôket

A: kifogástalan minôségû betegközpontú vizsgálatok egybehangzó eredményei; B: nem kifogástalan minôségû vagy nem egybehangzó betegközpontú vizsgálatok eredményei; C: szakmai konszen-
zus, betegségközpontú vizsgálatok eredményei, általános gyakorlat vagy esetsorozat

Fôbb gyakorlati ajánlások és evidenciaszintjük

1. táblázat. D-vitamin-források

FFoorrrrááss DD--vviittaammiinn--ttaarrttaalloomm**

DDúússííttootttt  ffoorrrráássookk
Gabonafélék 100 NE/adag
Tej 100 NE/2,5 dl
Narancslé 100 NE/2,5 dl

NNeemm  ddúússííttootttt  ffoorrrráássookk
Anyatej† 20 NE/l
Csukamájolaj 400 NE/teáskanál
Tojássárgája 20 NE
Makréla (konzerv) 250 NE/1 dl
Lazac (konzerv) 300–600 NE/1 dl
Lazac (friss, tenyésztett) 100–250 NE/1 dl
Lazac (friss, szabadvízi) 600–1000 NE/1 dl
Szardínia (konzerv) 300 NE/1 dl
Tonhal (konzerv) 230 NE/1 dl

VVéénnyykköötteelleess  vviittaammiinnkkéésszzííttmméénnyyeekk
D2-vitamin (ergokalciferol) 50 000 NE/kapszula
D2-vitamin (ergokalciferol) folyékony vitaminkészítmények 8000 NE/ml
1,25-dihidroxi-D-vitamin (kalcitriol) 0,25 vagy 0,5 mg/kapszula
1,25-dihidroxi-D-vitamin (kalcitriol) 1 mg/ml injekciós oldat

VVéénnyy  nnééllkküüll  kkaapphhaattóó  vviittaammiinnkkéésszzííttmméénnyyeekk
D3-vitamin vagy kolekalciferol 400, 800, 1000 vagy 2000 NE/tabletta

*Elsôsorban D3-vitamin, kivéve tojássárgája (D2- vagy D3-vitamin)
†Feltéve hogy a szoptató anya nem szenved D-vitamin-hiányban

Irodalmi adatok1 alapján
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A D-vitamin-hiány megjelenési
formái

A D-vitamin-hiány következtében 
a csontok elvesztik ásványianyag-tartal-
mukat. Gyermekkorban a csontok idô-
vel meglágyulnak, emiatt növekedési
visszamaradás jelentkezik, a hosszú csö-
ves csontok epiphysise kiszélesedik, és 
a csontok elvesztik eredeti alakjukat.9

Felnôttek esetében az osteomalacia 
a csontrendszert érintô globális disz-
komfortérzésben és izomfájdalomban
nyilvánulhat meg, amely a vizsgáló
orvosban tévesen fibromyalgia, króni-
kus fáradtság szindróma vagy ízületi
gyulladás gyanúját keltheti. A D-vita-
min-receptorok a vázizmokban is meg-
találhatók, ezért hiányállapotban meg-
gyengülnek a törzsközeli izmok, foko-
zódik az elesés kockázata, globális cson-

tozati diszkomfortérzés léphet fel (mely
gyakran a szegycsontra vagy a sípcsont-
ra gyakorolt nyomással is kiváltható),
emellett elôfordulhat derékfájás is (idôs
nôbetegek esetében).8,10 A D-vitamin-
hiány gyakori megnyilvánulásai a 3. táb-
lázatból olvashatók ki.1,4,8–10

A D-vitamin-pótlás elônyei

Az elesések kivédése

A 65 évesnél idôsebbek körében az
elesések számítanak a sérülésekhez
kapcsolódó halálozás legfôbb okának,

és az amerikai statisztikák szerint 
e korosztályban több mint 33%-ban
fordul elô elesés évente.11 A D-vita-
min-kezelés a törzsközeli izmok erôsí-
tése révén mérsékli az elesés veszélyét.

Egy 184, ápolóotthonban gondozott
idôskorú személy bevonásával lefolyta-
tott véletlen besorolásos, kontrollcso-
portos vizsgálat (randomized control-
led trial, RCT) szerint napi 800 NE 
D-vitamin adása mellett 72%-kal
kevesebb elesés következett be, mint 
a kontrollcsoportban.12 Egy másik
vizsgálat 65 év feletti járóbetegek

2. táblázat. A D-vitamin-hiány kockáza-
ti tényezôi

Hatvanöt év feletti életkor
Kizárólagos anyatejes táplálás D-vitamin-

pótlás nélkül
Sötét bôr
Napfényszegény környezet
A D-vitamin lebomlását befolyásoló gyógy-

szerek (pl. antiepileptikumok, glükokorti-
koidok)

Elhízás (30 kg/m2 feletti testtömegindex)
Ülô életmód

Irodalmi adatok4,5 alapján

1. ábra. A D-vitamin aktiválódása

7-dehidro-koleszterin a bôrben

Pre-D3-vitamin

25-hidroxi-D-vitamin

1,25-dihidroxi-D-vitamin (aktivált forma)

Máj OH-csoport 
hozzáadása

Alacsony 
foszforszint 

a szérumban

Aktiválja 
a vesét

Aktiválja 
a mellékpajzsmirigy-

hormont

Emeli a mellék-
pajzsmirigy-

hormon szintjét

Alacsony 
kalciumszint 
a szérumban

290–315 nm hullámhosszú 
ultraibolya B sugárzás

Étrendi eredetû D2- és D3-vitamin

Elôsegíti a kalcium felszívódását a belekbôl

Emeli a szérum kalciumszintjét

OH-csoport 
hozzáadása

A D-vitamin aktiválódása
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(n=445) körében azt igazolta, hogy 
a placebocsoporthoz képest lényegesen
ritkultak az elesések abban a csoport-
ban, ahol a D-vitamin- és kalciumellá-
tottság megfelelô volt, és az idôs vizs-
gálati alanyok napi 500 mg kalcium-
citrátot és 700 NE D3-vitamint kaptak
(60% vs. 47%). Egy elesés megelôzésé-
hez hét beteget kellett kezelni (NNT=7);
a terápia hatása leginkább a fizikailag
kevésbé aktív nôknél mutatkozott
meg.13

A törések megelôzése

A 65 évesnél idôsebbek csípôtáji töré-
seinek több mint 90%-a elesés miatt
következik be, és a combnyaktörést
elszenvedett sérültek egyéves halálozási
aránya 20%.14,15 A napi D-vitamin-
bevitel alapvetôen fontos a csípôtáji és
az egyéb nem vertebrális törések szá-
mának csökkentéséhez. A klinikai
kutatások 700–800 NE körüli értékben
adják meg az e korcsoport számára
optimális napi bevitelt.16–18

Egy metaanalízisben 12 RCT adatait
elemezték, ezekben összesen több
mint 19 000 olyan 60 évesnél idôsebb
beteg vett részt, akit járóbetegként
vagy intézetben gondoztak.16 A vizs-
gálat annak felderítésére irányult,
hogy a D-vitamin-pótlás általánosság-
ban milyen hatásfokkal képes meg-
elôzni a csípôtáji és nem vertebrális
töréseket. A naponta 700–800 NE
mennyiségben adagolt D-vitamin 
a csípôtáji törések relatív kockázatát
26%-kal, a nem vertebrális törésekét
pedig 23%-kal csökkentette az önma-
gában alkalmazott kalciumpótláshoz
vagy a placebóhoz képest. Napi 400

NE D-vitamin adása nem járt szá-
mottevô elônyökkel a csonttörések
elôfordulására nézve.16

Egy RCT keretében 65 és 85 év kö-
zötti, közösségben élô férfiak és nôk
körében statisztikailag szignifikáns
mértékben csökkent az osteoporosis
okozta törések elôfordulási gyakorisá-
ga, különösen a nôk alcsoportjában.17

Nagyjából 800 NE az a napi mennyi-
ség, amely már érezhetôen mérsékli 
a törések veszélyét, míg ennél kisebb
dózisok (400 NE) hatástalannak bizo-
nyultak.17 Egy másik véletlen besoro-
lásos, kontrollcsoportos vizsgálatban
65 évesnél idôsebb, járóbetegként
kezelt fehér bôrû betegek (n=445)
napi 500 mg kalciumot és 700 NE 
D-vitamint (1. csoport) vagy placebót
(2. csoport) kaptak.18

Három év elteltével a csontok ásvá-
nyianyag-sûrûsége statisztikailag 
szignifikáns mértékben javult a place-
bocsoporthoz képest (p<0,001), és 
a nem vertebrális törések aránya is
csökkent az ösztrogénterápiában nem
részesülô nôk körében.18

A D-vitamin szerepe egyéb 
kórállapotokban

Szív- és érrendszeri betegségek

A kutatások arról tanúskodnak, hogy az
elégtelen D-vitamin-ellátottság növeli 
a keringési betegségek valószínûségét.
Egy vizsgálat szerint a 25-hidroxi-D-vi-
tamin szintje fordítottan arányos a kar-
diovaszkuláris kockázati tényezôk közül
a 140/90 Hgmm-t meghaladó vérnyo-
mással, a 6,95 mmol/l-t meghaladó vér-
cukorszinttel és a 30 kg/m2-nél nagyobb
testtömegindexszel.19

A Framingham Offspring Study
újabb szakaszában olyan résztvevôk
szérumában mérték a 25-hidroxi-
D-vitamin koncentrációját, akiket
nem terheltek ismert szív-ér rendszeri
kockázati tényezôk (n=1939).20

A körülbelül 5 éven át tartó követés
során 120 résztvevônél regisztráltak
elsô kardiovaszkuláris eseményt (pl.
szívizominfarktus, angina, stroke,
szívelégtelenség). Nagyobb volt a szív-
ér rendszeri események elôfordulása
abban a csoportban, ahol a hyperto-
nia mellett 15 mg/l (38 nmol/l) alatti
25-hidroxi-D-vitamin-szintre derült
fény. További klinikai vizsgálatokra
van szükség annak meghatározására,
hogy a D-vitamin-pótlásnak szerepe
lehet-e a kardiovaszkuláris események
kivédésében.

Vastagbélrák

A D-vitamin-receptorok számos szö-
vetben, köztük a vastagbélben és 
a végbélben is megtalálhatók. In vitro
vizsgálatokból tudjuk, hogy a vastag-
bél rosszindulatú daganatai reagálnak

3. táblázat. A D-vitamin-hiány megjele-
nési formái

Csontrendszeri diszkomfortérzés vagy fájda-
lom (gyakran lüktetô) a derék- és meden-
cetájon, valamint az alsó végtagokban

Fokozott elesési hajlam és fizikai funkcióká-
rosodás

Izomfájdalmak
Törzsközeli izmok gyengesége
Nôknél szimmetrikus derékfájdalom

Irodalmi adatok1,4,8–10 alapján
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az 1,25-dihidroxi-D-vitamin hatásai-
ra.2 A klinikai vizsgálatok ugyanakkor
egymásnak ellentmondó eredmények-
kel zárultak. A Women’s Health Ini-
tiative elnevezésû RCT bizonyítékok-
kal szolgált arra nézve, hogy a kis
dózisban alkalmazott kalcium (1000
mg/nap) és D-vitamin (400 NE/nap)
átlagos kockázatú, egészséges nôk ese-
tében nem befolyásolja a colorectalis
rák kialakulásának valószínûségét.21

A Nurses’ Health Study elnevezésû
esetkontroll-tanulmányban viszont
arról számoltak be, hogy a vastagbél-
rák kockázata fordítottan arányos 
a szérum 25-hidroxi-D-vitamin-
szintjével.22

Depresszió

A D-vitamin-hiányt kapcsolatba hoz-
ták a depresszióval és a kognitív funk-
ciók hanyatlásával.23,24 Más vizsgálatok
ellentmondásos eredményeket adtak,
részben talán azért, mert az elemzések-
hez nem a 25-hidroxi-D-vitamin,
hanem az 1,25-dihidroxi-D-vitamin
koncentrációját vették alapul.

Kivizsgálás

A 25-hidroxi-D-vitamin értéke tükrözi
legpontosabban a D-vitamin-ellátott-
ság mértékét, mivel a D-vitamin fô-
ként ebben a formában van jelen a ke-
ringésben; a bôrben képzôdött és az
étrendi eredetû D-vitamin mennyisé-
gét is jelzi; illetve ezt tartják az 1,25-
dihidroxi-D-vitamin, azaz a legaktí-
vabb D-vitamin-metabolit prekurzorá-
nak.7,25 Az 1,25-dihidroxi-D-vitamin
metabolit mérése nem alkalmas 

a D-vitamin szintjének meghatározá-
sára, mivel szintje szekunder hyperpa-
rathyreosisban megemelkedhet.1 Az
orvosnak minden olyan esetben mérle-
gelnie kell a D-vitamin-szint vizsgála-
tát, amikor a beteg más okkal nem
magyarázható tünetekkel jelentkezik
(3. táblázat).

Megelôzés és kezelés

Elégtelen napfényellátottság esetén az
Institute of Medicine olyan mennyi-
ségben javasolja a D-vitamin bevite-
lét, amely egészséges populációban
minden esetben elegendô a csontok
épségének fenntartásához (adequate
intake, AI). A jelenleg érvényes napi
AI csecsemôk, gyermekek és 51 éves-

nél fiatalabb felnôttek számára 200
NE; 51 és 70 év közötti felnôttek szá-
mára 400 NE; és 70 évesnél idôseb-
bek számára 600 NE.8,26,27 A legfris-
sebb kutatások azonban felvetették,
hogy az AI tekintetében pillanatnyi-
lag érvényes ajánlásokban szereplô
mennyiség gyermekek és felnôttek
esetében talán nem elegendô a kal-
ciumfelszívódás és a mellékpajzs-
mirigyhormon-szuppresszió szem-
pontjából optimális szint (>30 mg/l)
fenntartásához.3,28 A fenti aggályok
miatt az American Academy of Pe-
diatrics jelenleg a korábbi mennyiség
kétszeresét (400 NE) javasolja mini-
mális napi bevitelként gyermekek és
serdülôk számára (4. táblázat).

A D-vitamin zsírban oldódik, ezért
túlzott fokú pótlás esetén fennáll 
a túladagolás veszélye. Az 1930-as 
és 1950-es évek között széles körben
dúsították az ételeket és italokat 
D-vitaminnal az Egyesült Államokban
és Európában is, aminek következté-
ben több esetben számoltak be toxici-
tásról.4 Az 5. táblázat a D-vitamin-
toxicitás jeleit, a 6. táblázat a D-vita-
min-pótlás ellenjavallatait sorolja fel.30

A U.S. Preventive Services Task Force

4. táblázat. D-vitamin-pótlás gyermek-
korban

NNaappii  440000  NNEE  DD--vviittaammiinn  aaddáássaa  jjaavvaassoollhhaattóó::

• minden szoptatott csecsemônek, kivéve
azokat, akik az elválasztást követôen
naponta legalább 1 l D-vitaminnal dúsí-
tott tápszert vagy tejet fogyasztanak;

• minden csecsemônek, akit édesanyja nem
szoptat, és aki napi 1 l-nél kevesebb 
D-vitaminnal dúsított tápszert vagy tejet
fogyaszt;

• minden gyermeknek és serdülônek, akit
nem ér rendszeres napfény-expozíció; aki
nem fogyaszt legalább 1 l D-vitaminnal
dúsított tápszert vagy tejet; vagy aki nem
szed napi rendszerességgel olyan multivi-
tamin-készítményt, amely legalább 400
NE D-vitamint tartalmaz

Irodalmi adatok29 alapján

5. táblázat. A D-vitamin-toxicitás jelei

Fejfájás
Fémes szájíz
Nephrocalcinosis vagy érfali meszesedés
Pancreatitis
Hányinger
Hányás

Irodalmi adatok30 alapján
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megállapítása szerint óvatosságra 
van szükség az AI értéket lényegesen
meghaladó D-vitamin-adagok alkal-
mazásakor.31

A National Academy of Sciences
úgy látja, hogy napi 2000 NE alatt 
a toxicitás kockázata csekély.3

Egy D-vitamin-hiányos beteg 25-
hidroxi-D-vitamin-raktárainak feltöl-
tésére költséghatékony stratégia orális
ergokalciferol adása heti 50 000 NE
dózisban, 8 héten át.

A pótlás utáni szérumszintek újbóli
ellenôrzésének optimális idôzítésére
még nem születtek egyértelmû ajánlá-
sok, de legalább 30 mg/l-es érték
elérése a cél. A szérum 25-hidroxi-D-
vitamin-szintjét a kezelés befejeztével
ismét meg kell határozni, és ha a ka-
pott értékek nem érik el a minimális
szintet, úgy még egy 8-hetes ergo-
kalciferol-kúrát is elô kell írni. Ha 
a 25-hidroxi-D-vitamin szérumszintje
továbbra sem emelkedik, annak legva-
lószínûbb oka, hogy a beteg nem tart-
ja magát a terápiához, vagy felszívó-
dási zavar áll fenn. Utóbbi kórállapot
gyanújakor gasztroenterológiai kon-
zílium mérlegelendô. A D-vitamin
szintjének helyreállását követôen 
napi 800–1000 NE kolekalciferol be-

vitelére van szükség, ez étrendi forrás-
ból és vitaminkészítményekbôl is
származhat.1,2,4

NNyyiillaattkkoozzaatt..  A szerzôk nem jeleztek érdekütközést.

RECOGNITION AND MANAGEMENT OF VITA-
MIN D DEFICIENCY • VOL 80 / NO 8 / OCTOBER 15,
2009 / AMERICAN FAMILY PHYSICIAN

Levelezési cím: Paula Bordelon, DO, St. Luke’s Family Medi-
cine Residency Program, 2830 Easton Ave., Bethlehem, PA
18017. Különlenyomatot a szerzôk nem küldenek.
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vitellel járt együtt. A D-vitamin hiánya tehát

globális probléma, ami hazánkban is sok száz-

ezer embert érint, sôt a kívánatos tartományt

nézve ez a szám milliós is lehet. A tavaszi

mérés (71%) fel kell hogy hívja a figyelmet 

a hazai helyzet súlyosságára, a D-vitamin-hiány

tömeges jelenlétére.

D-vitamin hiányában változik a napi kal-

ciumszükséglet is: a szervezet ilyenkor lénye-

gesen több kalciumot igényel. Tehát csak meg-

felelô D-vitamin-ellátottság esetében lehet

elégséges a nemzetközi irodalomban ajánlott

kalciumbevitel.

D-vitamin hiányában romlik a csontok mi-

neralizációs képessége, ami csontlágyuláshoz

vezet a szervetlen állomány csökkenése miatt.

Az osteomalaciás, poromalaciás csonton gya-

koriak a fáradásos törések. A csont hosszten-

gelyére merôlegesen kialakuló Looser-zónák

(pseudofracturák) komplettálódva végtaggör-

bületet okozhatnak. Ez tovább ronthatja az

amúgy is nehezen mozgó, többnyire gracilis

beteg járását, és az immobilizáció következté-

ben fokozhatja a csontbomlást. Gyakran

következik be a bordákon köhögést, tüsszen-

tést követôen csonttörés, vagy az os pubison,

os ischiin fáradásos törés, amely mindkét ol-

dalon akár pillangótörést is okozhat. (Az os

pubis törése azonban áttétes eredetû is lehet!).

A csigolyák bikonkáv alakja, sorozatos komp-

ressziója szintén gyakori kísérôje a kórképnek.

Az idôs oszteoporotikus és combnyaktörést

szenvedett betegek között mintegy 50%-ban

mutatható ki D-vitamin-hiány okozta szekun-

der hyperparathyreosis, és legalább minden

negyedik ilyen esetben a szövettani vizsgálat

is elváltozást jelez. A csípôtáji törést elszenve-

dett betegek mortalitása igen nagy. Hazánk-

kiszûrhetik a D-vitamin képzôdéséhez szük-

séges UV-B sugarakat (hullámhosszuk:

290–315 nm). További problémát jelent a lég-

szennyezettség mellett a túlzott idejû zárt

térben tartózkodás is, ami ellen tudatosan

kell védekeznünk már gyermekkortól. A túl-

zott fényhatás és D-vitamin-képzôdés ellen

van védelem, mivel ilyenkor tahiszterol és

lumiszterol képzôdik, mellékútra terelve 

a szintézist. A D-vitamin mesterséges bevitele

történhet a táplálékkal, természetes formá-

ban, de jelentôsebb és kiszámíthatóbb 

a gyógyszeres D-vitamin-pótlás.

A D-vitamin-hiány gyakorisága, okai,
következményei

A D-vitamin hiánya rendkívül gyakori. Észak-

Amerikában a 65 év felettiek 50%-át érinti ez

az állapot. Magyarországon a D-vitamin hiá-

nyára vonatkozólag Horváth és munkatársai

Somogy megyében folytattak vizsgálatot idôs,

szociális otthonban élô személyeken, és a be-

tegek kétötödénél találtak D-vitamin-hiányt.

Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy a normális

tartományban levôk nagy részének az alsó

határ közelében voltak az értékei, akkor 

a helyzet súlyosnak tekintendô. Fischer és

mtsai pár évvel késôbb felsô középosztálybeli,

65 évesnél idôsebb nôket vizsgáltak, 42%-uk

D-vitamin-szintje volt határérték alatt és 

19%-uké a referenciatartomány alsó sávjában,

továbbá minden ötödik nô szérum-kalcium-

szintje is alacsony volt. Bhattoa és mtsai 

Debrecenben 319 menopauza után lévô nô

56,7%-ánál (tavasszal 71%-uknál) mértek 

50 nmol/l alatti 25OH-D-vitamin-értéket, és az

alacsonyabb D-vitamin-szint csökkent csípôtáji

ásványianyag-tartalommal és napi kalciumbe-

Daniel Whistler írta le 1645-ben az angol-

kórt, anélkül, hogy a D-vitaminról tu-

dott volna. Trousseau 1827-ben sikeresen

alkalmazott halmájolajat egy rachitises beteg

gyógyításában, a betegség felnôttkori formájá-

nak az osteomalaciát tartotta. Looser volt az,

aki 1908-ban szövettanilag is bizonyította ezt.

Az 1930-as években felfedezték, hogy a D-vita-

minnak két formája van: a növényi eredetû

ergokalciferol és az állatokban, emberben 

a bôrben keletkezô kolekalciferol. Újabb 30–40

évnek kellett eltelnie, mire kiderült, hogy 

a D-vitamin a májban és a vesében történô

hidroxiláció útján nyeri el aktív alakját, ame-

lyet D-hormonnak is szokás nevezni. Ez azért

is lényeges, mert szinte minden sejttípusban

kimutatható ennek a szteroid hormonnak 

a receptora, és legalább 200 gén átíródásának

szabályozásában vesz részt.

Az angol nyelvû irodalom egyaránt hasz-

nálja a D-vitamin-hiány (deficiency) és az

elégtelen ellátottság (insufficiency) fogalmát.

A mindennapi életben 20 ng/ml (50 nmol/l)

alatti érték esetén számolhatunk biztosan

hiánnyal, bár 30 ng/ml értékig elôfordulhat

csontvesztés.

A D-vitamin képzôdhet a bôrben a 7-dehid-

ro-koleszterinbôl, napfény hatására. Ez a fo-

lyamat hazánkban októbertôl márciusig elég-

telen lehet. Az egyébként jó okkal használt

napvédô krémek (8-as faktorszám felett)

Kommentár: Dr. Somogyi Péter • Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika, Budapest

dvitamin  4/23/10  2:17 PM  Page 66



67

Orvostovábbképzõ Szemle XVII. évf. 5. szám, 2010. május • Kommentár

ban a 4 hónapos mortalitás a SAHFE vizsgálat

adatai szerint 24%, de az egyéves halálozás

már 31%, szemben a közleményben írt 20%-

os értékkel. További problémát jelent hazánk-

ban az a tény, hogy a típusos osteoporosisos

csonttörést szenvedett betegek csak csekély

számban jutnak el osteoporosissal foglalkozó

szakorvoshoz. (Ezt felismerve a minisztérium

ez év februárjától már az ortopéd-traumatoló-

gus szakorvosoknak is lehetôséget ad az aktív

gyógyításra és a nagy csonttörési kockázatúak

kezelésére.)

Az anamnesztikus adatok gondos felvétele

gyakran már laboratóriumi eredmények nélkül

is segít a D-vitamin hiányának felderítésében.

Az otthonukba tartósan bezárt idôs emberek,

felszívódási zavarban szenvedôk, vese- és máj-

betegek, alkoholbetegek sokasága szenved 

D-vitamin-hiányban. Külön is ki kell emelni az

okok közül a kortikoszteroidok és egyes anti-

epileptikumok tartós szedését.

A laboratóriumi leletek közül érdemes 

megvizsgálni a szérum kalciumszintjét, amely

csökkenhet, akárcsak a szérum foszforszintje.

A szérum alkalikus foszfatáz szintje emelked-

het, jelezvén az oszteoblasztok fokozott mûkö-

dését, a vizelet kalcium/kreatinin hányadosa

pedig gyakran alacsony. A 25OH-D-vitamin

mérése egyértelmûen megmutathatja a csök-

kenés mértékét, és a késôbbiekben segíthet 

a terápiás dózis korrekt meghatározásában is.

A tartós D-vitamin-hiány szekunder módon

hyperparathyreosist hozhat létre.

A D-vitamin-hiányos emberek gyakran

panaszkodnak mélyrôl jövô csont- és izomfáj-

dalmakra, melyek a proximális izomzatban 

fellépve elôsegíthetik az elesések létrejöttét.

(Az izomsejtekben fôleg az érés során expri-

málódik a D-vitamin-receptor, így érthetô,

hogy D-vitamin hiányában kevesebb receptor-

inger jöhet létre.)

A D-vitamin-pótlás kedvezô hatása

Rendszeresen adott napi 800 NE D-vitamin-

dózis felett igazolódott az elesések számának

csökkenése. A Dacaylos vizsgálatban 3270

idôs, átlagosan 84 éves, otthonban élô nôt

vizsgáltak. A résztvevôk 3 éven át vagy 1200

mg kalciumot és 800 NE D-vitamint, vagy pla-

cebót kaptak. A harmadik év végére a csípôtáji

törések száma 29%-kal, a nonvertebrális töré-

sek száma 24%-kal csökkent. Egy másik dán

vizsgálatban 9605, nem otthonban élô idôs

ember körében 1000 mg kalcium és 800 NE 

D-vitamin mellett a törések számának 27%-os

csökkenését érték el. A D-vitamin tehát képes

csökkenteni mind közvetlenül az elesések szá-

mát, mind pedig a csonttörési kockázatot. Szá-

mos más vizsgálatban viszont, ha kisebb

adagban adták a D-vitamint, nem találtak vál-

tozást a csonttörések számában. Sok esetben

compliance-problémák is adódtak a vizsgála-

tok során, ami további nehézséget jelent az

eredmények értékelésében. Összegezve megál-

lapítható, hogy hatékony dózisban alkalmazva

a D-vitamin-pótlást, sikeres elesés- és törés-

prevenció érhetô el vele.

A D-vitamin hatással van az immunrendszer-

re is. Érdekes tény, hogy az afrikai bevándorlók

tuberculosis-fertôzése gyakrabban alakul ki 

D-vitamin hiányában, illetve a téli influenzások

között is gyakoribb a D-vitamin-deficit, mint az

egészségesek körében. Állatkísérletekben több

autoimmun betegség kialakulását meg tudták

elôzni, lefolyását kedvezôen tudták befolyásolni

D-vitamint alkalmazva. D-vitamin-analógot

adva mérsékelték a prosztata növekedését, ked-

vezô eredményeket írtak le a szervtranszplantá-

ciók túlélési idejét illetôen is.

Az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásá-

ban szerepe van a D-vitamin hiányának. Célsze-

rû ezért a terhesség és a kora gyermekkor ide-

jén megfelelelô D-vitamin-pólást alkalmazni.

Régóta ismeretes, hogy a D-vitamin-hiányos

egyének között gyakrabban alakul ki kardio-

vaszkuláris betegség. A Health Professionals

Follow Up vizsgálatban 18 255 férfi beteget

nyomon követve a D-vitamin-hiányosok között

a szívinfarktus kialakulását 2,5-szer olyan gya-

korinak találták, mint a D-vitaminnal normáli-

san ellátottak között is. A stroke, a perifériás

érbetegség elôfordulása szintén gyakoribb 

a D-vitamin hiánya esetén.

Lényeges hatása a D-vitaminnak, hogy hat 

a tumorsejtekre is. In vitro vizsgálatok alapján

emlô-, prosztata- és colon-karcinómában ser-

kenti az apoptózist és egyben gátolja az angio-

genezist. Egy véletlen besorolásos vizsgálat-

ban napi 1100 NE D-vitamin adása mellett

már 1 év után 77%-kal csökkent a döntôen

mamma- és colon-tumorok elôfordulása a pla-

cebocsoporthoz képest.

A szemléletváltozás fontossága

A D-vitamin-hiány jelentôsége tehát nem kér-

déses. Megdöbbentô, hogy noha a kalcium és

a D-vitamin az osteoporosis bázisterápiája,

mégsem szedi minden beteg a világon tökéle-

tes módon és hatásos mennyiségben ezeket.

Az antireszorptív terápiák alkalmazásával 

a korszerû és hatékony töréscsökkentô gyógy-

szerek akár kalciumhiányt is teremthetnek 

a szérumban, de megfelelô kalcium- és D-vita-

min-adagolás esetén ez nem következhet be.

Egy költséges terápia is kudarcba fulladhat

kalcium és D-vitamin hiányában. Éppen ezért

az OEP-rendeletek is megkövetelik a bázisterá-

pia alkalmazását. Világosan kell látnunk, hogy

egy modern biszfoszfonát sem fejtheti ki hatá-

sát kalcium és D-vitamin hiányában. Házat

sem lehet kötôanyag nélkül építeni, még 

a legmodernebb téglákból sem.

A D-vitamin zsírban oldódó és raktározódó

vitamin. Ennek megfelelôen prevenció céljára

dvitamin  4/23/10  2:17 PM  Page 67



68

Összefoglaló közlemény

400–800 NE D-vitamint kellene alkalmazni

már igen korán, míg az osteoporosis kezelé-

sére többnyire napi 800–1000 NE a megfele-

lô adag. Ezek az adagok könnyen bevihetôk 

a szervezetbe. Hazánkban is kaphatók pél-

dául 1000 NE D-vitamint tartalmazó készít-

mények, amelyeket naponta vagy másnapon-

ta adva hatékony megelôzést érhetünk el.

(Tekintve, hogy a D-vitamin-készítmények

rendkívül olcsó gyógyszerek, a kezelés még

az általános támogatás mellett is megfizethe-

tô a betegek számára.) Több biszfoszfonát

készítmény kalciummal és D-vitaminnal kom-

binálva is kapható.

További lehetôség, hogy egy adagban

50–100 ezer NE-t adva ismételjük a kezelést

például minden második vagy harmadik hó-

napban. A D-vitaminok sokkal hatékonyabban

szupprimálják a szekunder hyperparathyreo-

sist, mint a kalciumbevitel növelése önmagá-

ban. Ez igen fontos tény, mivel ha D-vitamin-

hiány áll fenn, akkor az önmagában adott kal-

cium nem elegendô a prevenció sikeréhez.

Régi, de összetettebb kérdés a hagyomá-

nyos kontra aktív származékok alkalmazása.

A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai

Társaság világosan megfogalmazza az indiká-

ciós lehetôségeket: az aktivált D-vitamin-ana-

lógok olyan, 65 évesnél idôsebb, involúciós

osteoporosisban szenvedô betegek kezelése-

kor részesítendôk elônyben,

• akiknek a vesefunkciója beszûkült 

(szérumkreatinin: >150 mmol/l [nôk], > 200

mmol/l [férfiak]);

• akiknek a vizelettel való kalciumürítésé-

ben és/vagy a szérum-PTH-szintjében a hagyo-

mányos D-vitamin-kezelés (600–1000 NE/nap)

megkezdését követô 6. héten sem észlelhetô

klinikailag jelentôs emelkedés, illetve csökke-

nés, de létrejönnek ezek a változások az akti-

vált D-vitamin kezelés megkezdését követô 

6 héten belül;

• akiknek a hagyományos D-vitamin-kezelé-

se során a hatékony dózis alkalmazásakor

gyorsan kialakuló intoxikáció észlelhetô.

Fontos még a monitorozás kérdése: a D-vi-

tamin-kezelés során rendszeresen (az 1., a 3.,

a 6. hónapban, majd évente, illetve dózisvál-

táskor) ellenôrizendô a szérumkalcium és 

a vizelettel való kalciumürítés. Mivel a szerve-

zet a hypercalcaemiára már korábban hyper-

calciuriával reagál, igen korán kimutatható és

a dózis csökkentésével elhárítható a túladago-

lás veszélye. Fentiek figyelembevételével tehát

szélesebb körben is biztonsággal adhatjuk és

pótolhatjuk a D-vitamint. Túladagolás egyéb-

ként ritkán fordul elô. Gyakorlatilag a 2000–

4000 NE-nyi napi adag is biztonságos, sôt

sokszor szükséges is, és 10 000 NE napi 

dózis felett lehet számolni túladagolással tar-

tós alkalmazás esetén, ami többnyire hyper-

calcaemiát és hypercalciuriát jelent. Nem

tudunk olyan esetrôl, amikor 200 ng/ml alatti

25OH-D-vitamin-érték mellett intoxikációt iga-

zoltak volna.

Összegzés

Megállapíthatjuk, hogy 65 éves kor felett koc-

kázati tényezôk nélkül is ajánlatos D-vitamint

adni, a fiatalabbak körében a kockázati ténye-

zôk függvényében célszerû dönteni a D-vita-

min-pótlásról. Jó lenne, ha elterjedne a korti-

koszteroid tartós adását követô automatikus

D-vitamin-pótlás. Természetesen figyelnünk

kell az optimális kalciumbevitelre és a napi

rendszeres testmozgásra, ami a gerinc axiális

terhelését jelenti. A compliance-problémák

megoldásában kiemelkedô sikert érhetünk el 

a non-profit betegklubok segítségével, telefo-

nos és egyéb oktatóprogramokkal.
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