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Epidemiologia niedoboru witaminy D
u osób w podeszłym wieku
— wybrane zagadnienia
Epidemiology of vitamin D deficiency among elderly
people — chosen aspects

Abstract
Vitamin D plays a critical role in maintaining calcium and phosphorous homeostasis. Its deficiency influences
seriously on muscle strength, balance disorders, falls and osteoporotic fractures. Besides it is also well known
that its lack influences some cancers, cardiovascular diseases, psychiatric disorders, and metabolic disorder like
diabetes type 1. Low plasma concentration of vitamin D active metabolites and its clinical and biochemical
symptoms are observed first and foremost among elderly people aged over 65 years. The most often reasons of
vitamin D deficiency are: inadequate diet supply with this vitamin, intestinal malabsorption, insufficient synthesis
in the skin and sun exposure, and also disorders of the kidneys or liver, which can disturb vitamin D metabolic
activation. Low 25-hydroxyvitamin D plasma concentration, despite of the fact that daily vitamin D intake was
400 UI, has been reported as well in some groups of subjects. Up till now such dose was recommended as
sufficient. In order to estimate epidemiological situation in the field of vitamin D deficiency and necessity of its
supplementation it seems necessary to launch a new research in group of elderly people living in different
regions and environments of Poland.
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Wstęp
Witamina D działa poprzez aktywne metabolity łączą-
ce się z receptorem jądrowym w licznych komórkach,
gdzie poza spełnianiem najważniejszego zadania
— regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej
— wpływa na wiele układów i funkcji całego organi-
zmu. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań
i prac pełniej ukazujących szersze działanie aktywnych
metabolitów cholekalcyferolu w organizmie. Opisa-
no między innymi znaczenie jego niedoboru w no-
wotworach prostaty, gruczołu sutkowego, jelita.

Wykazano również związek z chorobami serca, cu-
krzycą typu 1, chorobami psychicznymi, a nawet
zwiększoną śmiertelnością przy jego długotrwałym
deficycie [1].
Wśród licznych działań aktywnych metabolitów wi-
taminy D szczególnie istotna jest zależność między
jej niedoborem a zmianami zachodzącymi w ukła-
dzie kostnym u osób po 65. roku życia. Dzieje się tak
między innymi dlatego, że istnieje bezpośredni zwią-
zek tych czynników ze sprawnością ruchową, która
stanowi jeden z ważniejszych elementów warunku-
jących samodzielność osób w podeszłym wieku. Prze-
wlekły niedobór witaminy D powoduje wtórną nad-
czynność przytarczyc, wysoki obrót kostny i w kon-
sekwencji utratę masy kostnej. Jednoczesny wpływ
na ośrodkowy układ nerwowy, mięśnie i równowa-
gę czyni ją istotnym elementem zagrożeń upadka-
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mi, które — jak wynika z danych epidemiologicz-
nych — u 1/5 pacjentów powodują poważne urazy.

Ocena niedoboru witaminy D w organizmie
i czynniki wpływające na jej metabolizm
Prowadzone w ostatnich latach badania nie tylko
poszerzają wiedzę dotyczącą wielokierunkowego
działania witaminy D, ale także dostarczają informa-
cji o grupach wiekowych, w których jej niedobór jest
najczęstszy. Zaopatrzenie organizmu w witaminę D
jest niewystarczające przede wszystkim u dzieci oraz
wśród osób po 65. roku życia, u których synteza wła-
sna organizmu nie zaspokaja jego potrzeb. Natomiast,
zwłaszcza u osób starszych, niewystarczająca pozo-
staje także, mimo licznych badań, świadomość po-
trzeby stałej suplementacji tego prohormonu.
Jednocześnie wiele prac wskazuje na problem nie-
wystarczającej syntezy tej witaminy w skórze, zwłasz-
cza w populacjach starszych osób zamieszkałych
w krajach o umiarkowanym klimacie [2].
Niedobór witaminy D ocenia się poprzez oznaczenie
stężenia w osoczu 25-hydroksycholekalcyferolu, który
koreluje z rzeczywistym stanem zaopatrzenia orga-
nizmu w witaminę D. Jednak w celu jak najlepszej
oceny przemian zachodzących w organizmie wska-
zane jest również jednoczesne oznaczanie 1,25-di-
hydroksycholekalcyferolu, które umożliwia pełniejsze
prześledzenie wytwarzania aktywnych metabolitów
oraz aktywność samej 1-a-hydroksylazy w nerkach.
Badania można wykonać między innymi przy użyciu
zautomatyzowanej metody immunochemilumine-
scencyjnej lub testów immunoenzymatycznych. Te-
sty te są przeznaczone do ilościowego oznaczania
aktywnych metabolitów witaminy D w surowicy przy
wykorzystaniu wysoko specyficznych przeciwciał dla
25-hydroksycholekalcyferolu lub 1,25-dihydroksycho-
lekalcyferolu.
Niektórzy autorzy wskazują także na konieczność jed-
noczesnej oceny tak zwanych „dynamicznych para-
metrów zaopatrzenia organizmu w witaminę D”, do
których należą między innymi wskaźniki obrotu kost-
nego, stężenie parathormonu, ocena siły mięśnio-
wej i masy kostnej [3]. Szczególną rolę odgrywa tu
oznaczenie stężenia parathormonu w surowicy, gdyż
jego nadmiar często stanowi pierwszy symptom na-
rastającego niedoboru witaminy D. Dopiero taka
ocena pozwala w pełni określić istniejący deficyt
i istotne z punktu widzenia klinicznego skutki zabu-
rzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz upoś-
ledzenie funkcji poszczególnych układów i narządów.
Jednak najczęściej, zarówno ze względów ekonomicz-
nych, jak i możliwości diagnostycznych, ocenia się

tylko stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu w suro-
wicy.
Stosowana terminologia określająca zaopatrzenie
organizmu w aktywne metabolity witaminy D często
budzi kontrowersje i nie zawsze w pełni umożliwia
właściwą ocenę wskazań do ewentualnej suplemen-
tacji. W piśmiennictwie rozróżnia się dwa podsta-
wowe stężenia witaminy D. Pierwsze z nich, określane
mianem stężenia prawidłowego, wydaje się niewy-
starczające dla zapewnienia prawidłowej gospodar-
ki i funkcji zależnych od witaminy D; drugie to tak
zwane stężenie optymalne [4], które umożliwia wła-
ściwe zaopatrzenie organizmu zapewniające ochro-
nę przed skutkami niedoborów.
Szczegółowy podział niedoboru witaminy D, oparty
na zależności skutków klinicznych i zmian wskaźni-
ków biochemicznych od stężeń 25-hydroksycholekal-
cyferolu [25 (OH)D] w surowicy, przedstawiono
w tabeli 1.
Powyższy podział daje większe możliwości zapla-
nowania postępowania diagnostyczno-leczniczego.
Uwzględnia także najistotniejszy z medycznego
punktu widzenia skutek, jaki wywołuje w organi-
zmie niedobór witaminy D: jego wpływ na układ
mięśniowo-szkieletowy i zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforanowej. Nie ma jak dotąd jedno-
znacznych algorytmów postępowania uwzględnia-
jących dawki suplementacji i okresy stosowania wi-
taminy D, zależnie od jej stężenia w organizmie
i w odniesieniu do różnych przedziałów wiekowych
starszych osób [5]. Brak między innymi badań, czy
podobna dawka jest wystarczająca dla osób 65-let-
nich oraz dla najstarszych seniorów.
Istniejący wśród osób w podeszłym wieku deficyt
aktywnych metabolitów cholekalcyferolu jest spowo-
dowany kilkoma czynnikami. Do najważniejszych
z nich należą: niedostateczna podaż z pożywieniem,
niewystarczająca ekspozycja na światło słoneczne
i zbyt mała zdolność syntetyzowania witaminy D
w skórze. Ponadto w podeszłym wieku na fizjologiczny
proces starzenia nakłada się wiele chorób, które mogą
upośledzać funkcję wątroby i nerek — narządów ko-
niecznych do właściwego metabolizmu witaminy D.
Jednym z czynników wewnętrznych leżących u pod-
łoża patogenezy deficytów witaminy D jest zmniej-
szająca się w procesie starzenia zawartość w skórze
osób w podeszłym wieku 7-dehydrocholekalcyferolu
— substratu koniecznego do wewnątrzustrojowej
syntezy witaminy D. Jego ilość jest zmniejszona na-
wet o około 60% w stosunku do młodych osób do-
rosłych. Nie pozwala to na dostateczną syntezę
w organizmie — zwłaszcza u osób, które nie mają
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możliwości długiego przebywania w miejscach na-
słonecznionych w ciągu roku. Prawdopodobnie dla-
tego zależność niedoborów witaminy D od pory roku
jest bardziej widoczna u osób w podeszłym wieku
niż u młodszych.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na niedobór wi-
taminy D może być upośledzona funkcja nerek, co
w konsekwencji powoduje upośledzenie hydroksylacji
witaminy, uniemożliwiając tym samym powstawa-
nie aktywnych metabolitów. Niewydolność narządu,
potęgowana przez liczne choroby upośledzające
ukrwienie nerek, nasila się z wiekiem. Natomiast
u osób powyżej 90. roku życia sam wiek, często
w połączeniu z niską w tym okresie życia masą ciała,
jest istotnym elementem utrudniającym pracę tego
narządu. Zmniejszająca się w tym okresie aktywność
1-a-hydroksylazy jest jednym z czynników patoge-
netycznych osteoporozy starczej. Podobną rolę może
odgrywać upośledzenie funkcji wątroby, w której
zachodzi pierwszy etap przemiany metabolicznej
w 25-hydroksycholekalcyferol.
Niewątpliwie spośród czynników środowiskowych
najistotniejszy wpływ na syntezę skórną mają pora
roku i miejsce zamieszkania. Dlatego też niedoboro-
wi witaminy D sprzyja pobyt w domach opieki dłu-
goterminowej i domach pomocy społecznej, bądź

trwałe unieruchomienie we własnym miejscu za-
mieszkania. Niedobory witaminy D związane z mniej-
szym nasłonecznieniem są rozpowszechnione mię-
dzy innymi w krajach północnej Europy.
Kolejnym istotnym czynnikiem pozaustrojowym jest
dowóz z pożywieniem, który również pozostaje nie-
wystarczający. Istnieją dwie formy witaminy D do-
starczanej z pokarmami: D2 — ergosterol — znaj-
dujący się między innymi w roślinach i drożdżach
oraz forma D3 — cholekalcyferol, około 100-krotnie
łatwiej przyswajalny przez organizm. Znajduje się on
w dużych ilościach przede wszystkim w tranie, a tak-
że w rybach, takich jak łosoś, dorsz, czy tuńczyk, zaś
w nieco mniejszych ilościach w jajkach. Nasilające
się z wiekiem procesy starzenia w przewodzie pokar-
mowym utrudniające przyswajanie pokarmów oraz
czynniki ekonomiczne powodują, że dieta starszych
osób, często jedno- lub dwuskładnikowa, nie zapew-
nia odpowiedniego zaopatrzenia organizmu.
W zaleceniach żywieniowych dla seniorów, zapro-
ponowanych między innymi przez Tufts University’s
USDA Human Nutrition Research Center on Aging,
w zmodyfikowanej piramidzie żywieniowej za jeden
z podstawowych elementów uważa się suplementa-
cję witaminy D i wapnia — substancji traktowanych
jako kluczowe do dostarczania w optymalnej ilości

Tabela 1. Proponowane nazewnictwo umożliwiające pełną ocenę stężenia witaminy D 25(OH)D w surowicy
oraz skutków klinicznych niedoboru [28]
Table 1. Suggested nomenclature which could be helpful in estimation of vitamin D 25(OH)D plasma
concentration and its clinical symptoms [28]

Stężenie 25(OH)D Objawy kliniczne i/lub
w surowicy skutki biochemiczne

[nmol/l] [ng/ml]

Deficyt 0–25 0–10 Znaczący wzrost stężenia
parathormonu, upośledzenie
wchłaniania wapnia, osteomalacja,
miopatia

Niedobór > 25–50 > 10–20 Podwyższone stężenie
parathormonu, obniżone
wchłanianie jelitowe, zmniejszona
gęstość minerału kostnego,
subkliniczna miopatia

Hipowitaminoza D > 50–70 > 20–28 Niskie zasoby witaminy D
w organizmie

Stężenie optymalne/zalecane 70–100 > 28–40 Bez zaburzeń funkcji zależnych od
witaminy D w organizmie

Stężenie toksyczne > 250 > 100 Zwiększona ilość wapnia
wchłanianego w jelicie, hiperkalcemia
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do organizmu [6]. Podkreśla się również fakt, że za-
opatrzenie organizmu w substancje warunkujące
prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforanową jest
niewystarczające w diecie stosowanej powszechnie
przez starsze osoby [7]. Jest to jedna z nielicznych
grup pacjentów, w której w tak szerokim zakresie
zaleca się suplementację, w wielu przypadkach
w ramach stałej profilaktyki.

Rozpowszechnienie niedoboru witaminy D
i jego konsekwencje
Rozpowszechnienie niedoboru witaminy D u osób
w podeszłym wieku waha się od 5% do 25% u osób
mieszkających samodzielnie i od 60% do nawet 80%
u osób zamieszkujących domy opieki. Wartości te
różnią się przede wszystkim zależnie od szerokości
geograficznej — miejsca zamieszkania badanych, ich
trybu życia, ekspozycji na światło, stosowanej diety
oraz suplementacji witaminy D i wapnia [8, 9].
W grupie 129 osób badanych w Australii u 74%
stwierdzono stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu
w surowicy poniżej 50 nmol/l, zaś u 7 osób obserwo-
wano deficyt poniżej 12,5 nmol/l. Odnotowano tak-
że istotną statystycznie różnicę średnich stężeń 25-
-hydroksycholekalcyferolu w porze zimowej (35 nmol/l)
i letniej (43 nmol/l). Zwraca uwagę fakt, że u ponad
połowy pacjentów otrzymujących suplementację wi-
taminy D także obserwowano stężenie 25-hydroksy-
cholekalcyferolu w surowicy poniżej 50 nmol/l [10].
Wśród osób długowiecznych rozpowszechnienie nie-
doboru witaminy D jest jeszcze bardziej powszech-
ne. W badaniach przeprowadzonych we Włoszech
w grupie 104 osób, u 99 z nich stężenie 25-hy-
droksycholekalcyferolu w surowicy było nieozna-
czalne [11]. Podobne wyniki uzyskano w pracy
własnej — w badanej grupie 97 ponadstuletnich
osób u 87% stwierdzono niedobór 25-hydroksy-
cholekalcyferolu [12].
Utrzymanie optymalnego stężenia witaminy D ma
szczególne znaczenie u starszych osób, gdyż do naj-
niebezpieczniejszych skutków niedoboru należą zabu-
rzenia równowagi, związana z nimi zwiększona czę-
stość upadków i złamań osteoporotycznych, których
ryzyko i częstotliwość występowania rośnie z wiekiem
[13]. Ponadto, zazwyczaj niedobór witaminy D prze-
biega pod postacią utajonej hipowitaminozy i powo-
duje wtórną nadczynność przytarczyc. Wpływa ona
na przyśpieszenie resorpcji kości, upośledza jej mine-
ralizację i osłabia strukturę [14].
Niedobór witaminy D jest jednym z najistotniejszych
czynników prowadzących do osteoporotycznego
ubytku tkanki kostnej i powstających w jej wyniku

złamań, które powodują inwalidztwo, a nawet
śmierć. W jednym z badań u osób po 85. roku życia
w domach opieki wskaźnik występowania osteopo-
rozy wynosił 85,8% [15]. W innych badaniach, wy-
konanych u 237 kobiet, których średnia wieku
wynosiła 84 lata, osteoporoza rozpoznawana na pod-
stawie wskaźnika T-score była obecna u 95% bada-
nych [16].
Związane często z osteoporozą osłabienie siły mię-
śniowej sprzyjające występowaniu upadków zależy
także od niedostatecznego stężenia witaminy D.
U osób, u których stwierdzono niskie stężenie wita-
miny D, jej podawanie powoduje zwiększenie siły mię-
śniowej obniżające ryzyko upadków i złamań [17].
Niewątpliwie zmiany zachodzące w układzie kost-
no-szkieletowym są stosunkowo najlepiej zbadaną
grupą schorzeń zależnych od niedoboru 25-hydrok-
sycholekalcyferolu. Jednak jego konsekwencje można
obserwować także w innych układach i narządach.
Obserwowano między innymi wpływ niedoboru me-
tabolitów witaminy D na zaburzenia funkcji psychicz-
nych, a receptory dla 1,25-dihydroksycholekalcyfe-
rolu odkryto także w ośrodkowym układzie nerwo-
wym. Deficyt aktywnych metabolitów witaminy D
sprzyja między innymi rozwojowi depresji, która może
również zaburzać zdolności poznawcze i aktywność
ruchową osób w podeszłym wieku. Wykazano, że
starsze osoby chorujące na depresję częściej mają
niedobór witaminy D i wtórną nadczynność przytar-
czyc. Spośród 1282 osób w wieku od 65 do 95 lat
zbadanych w Holandii, niedobór witaminy D stwier-
dzono u blisko 39% mężczyzn i 57% kobiet. U osób
z depresją (195 badanych) średnie stężenie witaminy
D w surowicy było niższe o 14% w stosunku do ba-
danych bez objawów choroby [18]. Niepełne są jesz-
cze dane dotyczące powiązania z występowaniem
schizofrenii i zespołów otępiennych, chociaż i w tych
chorobach wykazano zależność od niedoboru wita-
miny D.
Kolejną grupę chorych, u których stwierdzono zależ-
ność od niedoboru witaminy D, stanowią pacjenci
z chorobami nowotworowymi. Wyniki badań epide-
miologicznych wykazały, że istnieje związek między
niedoborem witaminy D u kobiet a częstością wystę-
powania raka sutka oraz nasileniem procesu choro-
bowego [19]. W badaniach pilotażowych w niewiel-
kiej grupie pacjentów wprowadzono także witaminę
D do schematu leczenia raka prostaty [20].
Również w chorobach układu sercowo-naczyniowe-
go dostrzega się wpływ niedoboru witaminy D jako
pośredniego czynnika ryzyka chorób serca i zwięk-
szonej śmiertelności wśród badanych [21].
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Ze względu na wielokierunkowość działania aktyw-
nych metabolitów witaminy D należy zawsze rozwa-
żyć wskazania do stałego bądź czasowego stosowa-
nia suplementacji. Prowadzone w ostatnich latach
randomizowane badania wskazują, że zalecana przed
laty dawka 400 j.m./dobę nie wystarcza, by zapew-
nić optymalne stężenie aktywnych metabolitów wi-
taminy D w surowicy [22]. Niektórzy eksperci suge-
rują, że dawka suplementacji powinna wynosić
powyżej 1000 j.m./dobę i dopiero ona może zapewnić
optymalne dla zdrowia osób w podeszłym wieku stę-
żenie witaminy D [23]. W piśmiennictwie pojawiają
się prace zalecające stosowanie większych dawek,
przy jednoczesnej podaży wapnia [24, 25]. Wykaza-
no, że podawanie 1800–4000 j.m./dobę pozostaje
bezpieczne i zapewnia utrzymanie optymalnego stę-
żenia 25-hydroksycholekalcyferolu w surowicy [26].
Suplementacja witaminy D przy jednoczesnym sto-
sowaniu wapnia jest istotnym elementem profilakty-
ki złamań osteoporotycznych. Dowodzą tego mię-
dzy innymi badania przeprowadzone przed laty przez
Chapuy i wsp. Z 3270 kobiet, których średnia wieku
wynosiła 84 lata, stosowanie 1200 mg/dobę wapnia
i 800 j.m./dobę witaminy D zmniejszyło częstość
występowania złamań u 37% badanych [27].
Wiadomo także, że stężenie 25-hydroksycholekalcy-
ferolu w surowicy krwi związane ze zmniejszoną
liczbą złamań i korzystnym wpływem na pozostałe
układy i narządy powinno wynosić powyżej 75 nmol/l

[28]. Sama dieta nie zawsze prowadzi do uzyskania
optymalnego stężenia w surowicy 25-hydroksycho-
lekalcyferolu, nawet przy stosowaniu produktów
spożywczych wzbogacanych o tę witaminę. Wpro-
wadzenie w Stanach Zjednoczonych na rynek poży-
wienia wzbogacanego w witaminę D nie do końca
spełniło oczekiwania autorów projektu i pokazało,
że wielu pacjentów wymaga jednak dodatkowego
stosowania tej witaminy.

Podsumowanie
Niewątpliwie niedobór witaminy D w populacji star-
szych osób jest powszechny. Składa się na to wiele
elementów, takich jak niedostateczna podaż z poży-
wieniem, niewystarczająca ekspozycja na światło sło-
neczne, upośledzenie syntezy skórnej lub zaburzenia
powstawania aktywnych metabolitów w wątrobie
i nerkach. Konieczne wydaje się prowadzenie badań
populacyjnych w celu jak najpełniejszej oceny niedo-
borów witaminy D w różnych grupach wiekowych.
Niewystarczające są także informacje dotyczące naj-
starszych osób. Wyniki większości przeprowadzonych
dotychczas badań wskazują na niedostateczne stęże-
nie witaminy D w surowicy przede wszystkim u star-
szych osób zamieszkałych w domach opieki i tych,
u których ekspozycja na światło słoneczne jest zbyt mała.
Rezultaty te sygnalizują konieczność stosowania suple-
mentacji witaminy D, najlepiej opartej na pomiarach
stężenia 25-hydroksycholekalcyferolu w osoczu.

Streszczenie
Witamina D odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy gospodarki wapniowo-fosforanowej. Jej niedo-
bór istotnie wpływa na osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi i zwiększoną częstość występowania
upadków oraz złamań osteoporotycznych. Ponadto odnotowano wpływ jej deficytu na rozwój i przebieg cho-
rób nowotworowych, chorób serca, chorób psychicznych oraz cukrzycy typu 1. Niedostateczne stężenie w suro-
wicy aktywnych metabolitów witaminy D, a także kliniczne i biochemiczne skutki ich niedoboru obserwuje się
przede wszystkim u osób po 65. roku życia. Najczęstszymi przyczynami niedoboru witaminy D u osób w pode-
szłym wieku są: niedostateczna podaż z pożywieniem, zaburzone wchłanianie jelitowe, zbyt mała synteza skór-
na i ekspozycja na światło słoneczne. Do innych przyczyn często należy upośledzenie w wątrobie i nerkach
procesów przemiany witaminy D w aktywne metabolity. Obserwowano także zbyt małe stężenia w surowicy 25-
-hydroksycholekalcyferolu mimo stosowania 400 j.m. witaminy D na dobę — w dawkach uznawanych dotych-
czas za dostateczne. W celu kompleksowej oceny sytuacji epidemiologicznej niedoboru witaminy D u osób
w podeszłym wieku oraz wpływu suplementacji tej witaminy jest wskazane przeprowadzenie badań populacyj-
nych osób mieszkających w różnych regionach i środowiskach Polski.
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