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Stężenie 25-hydroksywitaminy D a stan
odżywienia mierzony wskaźnikiem
masy ciała u osób starszych
25-hydroxyvitamin D concentration and nutritional
status measured with body mass index in elderly
patients

Abstract
Background.Background.Background.Background.Background. The aim of the study was to evaluate the relationship between 25 hydroxyvitamin D (25(OH)D)
concentration and nutritional status measured with body mass index (BMI) and serum albumin concentration in
subjects over 60 years of age.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. In all examined patients we estimated BMI based on accepted formula. Laboratory tests
included assessment of serum: calcium, creatinine, alanine aminotransferase (AlAT), albumin, 25(OH)D, vitamin
D binding protein (DBP) and parathormon (iPTH) levels.
Results.Results.Results.Results.Results. Mean age of 70 examined subjects (65.7% women) was 79.62 ± 7.4 years. None of measured parameters
differed between men and women. In the whole group mean value of 25(OH)D was 40.69 ± 27.51 nmol/L, of BMI
— 26.44 ± 5.09 kg/m2, of iPTH — 58.45 ± 39.7 pg/ml, of DBP 26.71 ± 3.9 mg/dl, of albumin 39.99 ± 4.3 g/dl,
creatinine 81.91 ± 24.1 mmol/L. In 9 persons (12.9%) 25(OH)D concentration exceeded 75 nmol/L, and 53 persons
(75.7%) had inadequate 25(OH)D level below 50 nmol/L. The overweight subjects (BMI ≥ 25 kg/m2) had significan-
tly lower 25(OH)D concentration (33.91 ± 16.8 vs. 50.87 ± 36.4 nmol/L; p < 0.01), higher albumin levels (41.33
± 3.9 vs. 39.26 ± 4.3 g/L; p < 0.05), but concentration of calcium, creatinine, AlAT, DBP and iPTH did not differ
compared with non-overweights. In 5 persons with BMI < 18.5 kg/m2 the 25(OH)D level tended to be lower than
in subjects with BMI in normal range or overweight (16.7 ± 3.46 vs. 42.54 ± 27.69 nmol/L; p = 0.04). In individu-
als with BMI ≥ 18.5 kg/m2 the positive correlation between 25(OH)D and albumin level was found (r = 0,35; p =
= 0,005) and decrease in both these parameters with increase in BMI. Albumin and 25(OH)D level were higher in
the Ist tertile of BMI in comparison to IInd and IIIrd tertile (25(OH)D: I — 59.73 ± 36.4 vs. II — 34.19 ± 16.6; III
— 34.47 ± 19.0 nmol/L, p = 0,005 for both; p for trend = 0,016; albumin: I — 41.4 ± 3.7 g/dl vs. II — 38,5 ±
4,3 and III — 38.9 ± 4.8 g/dL; p for trend 0,04). In multiple regression analysis factors independently influencing
25(OH)D concentration in group with BMI ≥ 18.5 kg/m2 were BMI and albumin concentration.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. In elderly with multiple comorbidity inadequate 25(OH)D level is very common. In overweight/
/obese subjects BMI and albumin concentration but not binding protein are independently associated with circu-
lating 25(OH)D. Overweight and obesity are risk factors for hypovitaminosis D.
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Wstęp
W badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach
rozszerzono wiedzę na temat roli witaminy D w or-
ganizmie. Obok swojej zasadniczej funkcji, jaką peł-
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ni w metabolizmie wapnia i kości, witamina D jest
niezbędna do prawidłowego różnicowania i prolife-
racji komórek, reguluje procesy apoptozy, wywiera
działanie modulujące funkcje monocytów i limfocy-
tów T i B, hamuje syntezę reniny i rozrost komórek
nowotworowych [1]. O dużym zasięgu jej oddziały-
wania świadczy to, że moduluje ekspresję ponad 200
różnych genów [2].
Niedobór witaminy D wiąże się z występowaniem wie-
lu nieprawidłowości i chorób przewlekłych (osłabienia
siły mięśniowej, zwiększonego kołysania i ryzyka upad-
ków, osteoporozy i złamań, oporności na insulinę, cu-
krzycy, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia
tętniczego, reumatoidalnego zapalenia stawów, stward-
nienia rozsianego) oraz nowotworów prostaty, jajnika,
jelita grubego, sutka [1, 3–5].
Wskaźnikiem zaopatrzenia ustroju w witaminę D jest
stężenie 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w surowi-
cy. Choć 90% jej zasobów jest pochodzenia endogen-
nego [6], zaopatrzenie podlega wpływom wielu czyn-
ników środowiskowych, takich jak położenie geogra-
ficzne, pora roku, sposób ubierania się, czas spędzany
poza domem, stosowanie kremów ochronnych z fil-
trem, od których zależy stopień nasłonecznienia i eks-
pozycji na promieniowanie ultrafioletowe B; z dietą
dostarczane jest ok. 10% zapotrzebowania [1, 7–10].
Podeszły wiek to czynnik ryzyka gorszego zaopatrze-
nia w witaminę D, na co wpływa mniejsza zawartość
7-dehydrocholesterolu w skórze [11], zaburzona mo-
bilność i niesprawność powodujące częstsze przeby-
wanie w pomieszczeniach, wielochorobowość, stoso-
wanie niektórych leków, ograniczenia dietetyczne [10,
12]. Niedobór witaminy D wiąże się też z niedożywie-
niem i chorobami, które upośledzają wchłanianie tłusz-
czów, jednakże wyniki ostatnich badań wskazują na
zmniejszoną biodostępność 25(OH)D u osób otyłych [13,
14]. Z kolei stężenie albuminy poniżej 38 mg/dl świad-
czy o zmniejszeniu rezerw białkowych, z przewagą pro-
cesów katabolicznych i uruchomieniem białek mięśni [15].
Zmniejszone stężenia albuminy stanowią odzwierciedle-
nie niedożywienia białkowo-kalorycznego, występują też
często u osób z wielochorobowścią i są związane z nega-
tywną prognozą, szczególnie u chorych z niewydolnością
serca lub nerek, a niskie stężenia nawet w zakresie warto-
ści referencyjnych wpływają na obniżenie siły mięśniowej
i gorszą sprawność funkcjonalną osób starszych [16].
Celem badania była ocena związku między stężeniem
25(OH)D w surowicy a stanem odżywienia mierzonym
wielkością wskaźnika masy ciała (BMI, body mass in-
dex) i stężeniem albuminy u osób w podeszłym wieku.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 70 osób, u których za po-
mocą wywiadu i badania fizykalnego ustalono licz-
bę współistniejących chorób i ich leczenie. Kryterium
wyłączającym było występowanie w wywiadzie prze-
wlekłych chorób wątroby i nerek, stosowanie leków
przeciwdrgawkowych, glikokortykosteroidów lub su-
plementacja witaminy D w ciągu ostatniego miesią-
ca. Na podstawie wykonanych pomiarów masy cia-
ła i wzrostu obliczono BMI według wzoru: masa cia-
ła [kg]/wzrost [m2].
Krew do badań laboratoryjnych pobierano o tej sa-
mej porze — rano na czczo. Materiał przeznaczony
do badań immunochemicznych odwirowywano,
a surowicę zamrażano w temperaturze –70oC do cza-
su przeprowadzenia oznaczenia. Stężenie wapnia,
albuminy, kreatyniny i aminotransferazy alaninowej
(AlAT, alanine aminotransferase) oznaczano rutyno-
wymi metodami laboratoryjnymi.
Stężenie 25(OH)D w surowicy oznaczono metodą
immunoenzymatyczną przy użyciu zestawu 25-OH Vi-
tamin D EIA Kit (Immundiagnostic, Bensheim, Niem-
cy). Zestaw wykazuje 100-procentową specyficzność
w stosunku do metabolitów 25(OH)D3 i 25(OH)D2 oraz
24, 25 (OH)2D3. Zawartość w surowicy białka wiążą-
cego witaminę D (DBP, vitamin D binding protein)
mierzono za pomocą zestawu ELISA Kit Vitamin D bin-
ding protein (Immundiagnostic, Bensheim, Niemcy),
stosując metodę manualną.
Parathormon     (iPTH, intact PTH) oznaczano automa-
tyczną metodą immunoluminometryczną Nicholsa.
Analizę statystyczną     wykonano     za pomocą     progra-
mu STATISTICA 7.1, z wykorzystaniem elementów
statystyki opisowej (wartości średnie i odchylenia stan-
dardowe). Różnice między wartościami średnimi
2 grup porównano testem t-studenta, a związek mię-
dzy zmiennymi badano korelacją Pearsona. Badaną
grupę podzielono na tercyle, zależnie od wartości
indeksu masy ciała. Tercyle zdefiniowano dla całej
badanej grupy oraz po wyłączeniu z analizy osób
z BMI poniżej 18,5 kg/m2. Średnie wartości stężeń
25(OH)D i albuminy obliczone dla poszczególnych
tercyli BMI porównano testem ANOVA. W celu usta-
lenia czynników niezależnie wpływających na stęże-
nie krążącej 25(OH)D zastosowano analizę regresji
wieloczynnikowej, w której zmienną zależną było
stężenie 25(OH)D, a zmiennymi niezależnymi: wiek,
płeć, BMI, stężenie wapnia, albuminy, kreatyniny,
AlAT, iPTH. Istotność statystyczną przyjęto jako
p mniejsze od 0,05.
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Wyniki
Przebadano 70 osób — 46 kobiet (65,7%) i 24 męż-
czyzn w wieku 61–95 lat (średni wiek 79,62 ± 7,4 lat).
Kobiety i mężczyźni nie różnili się istotnie wiekiem (79,9
± 7,3 vs. 77,6 ± 8,0 lat). Również stężenie 25(OH)D
i iPTH w surowicy było nieistotnie mniejsze u kobiet
(38,2 ± 22,8 vs. 45,5 ± 34,9 nmol/l; p = 0,3 oraz
54,7 ± 28,8 vs. 65,8 ± 55,3 pg/ml; p = 0,3), a DBP się
nie różniło (26,6 ± 4,1 vs. 26,8 ± 3,6 mg/dl; p = 0,8),
dlatego wyniki kobiet i mężczyzn przedstawiono
łącznie. U jednej osoby wartość AlAT przekraczała górną
granicę normy, a u 3 osób stężenie kreatyniny było więk-
sze od 130 mmol/l. W tabeli 1 przedstawiono ogólną
charakterystykę grupy.
Tylko u 9 osób (12,9%) stężenie 25(OH)D przekraczało
zalecane 75 nmol/l, u 53 osób (75,7%) stężenie 25(OH)D

było mniejsze niż 50 nmol/l — wartości przyjętej jako
próg niedoboru witaminy D.
Po podzieleniu badanej grupy zgodnie z wartością BMI
wynoszącą 25 kg/m2, będącą progiem nadwagi, stwier-
dzono istotne różnice stężenia albuminy i 25(OH)D
między osobami z masą ciała poniżej i powyżej tej war-
tości, natomiast stężenia iPTH i DBP nie różniły się, po-
dobnie jak stężenia wapnia, kreatyniny i AlAT (tab. 2).
Niedowagę określoną BMI poniżej 18,5 kg/m2 stwier-
dzono u 5 osób i stężenie 25(OH)D w tej grupie było
istotnie mniejsze niż wśród osób z BMI co najmniej
18,5 kg/m2 (16,7 ± 3,46 vs. 42,54 ± 27,69 nmol/l;
p = 0,04).
Średnie stężenia 25(OH)D w tercylach BMI zdefiniowa-
nych w całej badanej grupie wynosiły odpowiednio:
51,45 ± 36,9 nmol/l w I tercylu (BMI < 24,17 kg/m2),
34,19 ± 16,6 nmol/l w II tercylu (BMI 24,17–27,39
kg/m2) i 34,47 ± 19,0 nmol/l w III tercylu (BMI
≥ 27,4 kg/m2). Porównanie średnich wartości stężeń
25(OH)D testem ANOVA wykazało istotną zależność
(p = 0,04) zmniejszania się stężenia 25(OH)D we
wzrastających tercylach BMI. Po wystandaryzowaniu
do wielokrotnych porównań (test Tukeya) obserwo-
wane różnice nie osiągnęły istotności statystycznej.
Ze względu na zbyt małą liczbę badanych z niedo-
wagą oraz odmienny charakter związku między stę-
żeniem 25(OH)D i BMI w stanach niedożywienia (za-
leżność wskazująca na wzrost stężenia 25(OH)D wraz
ze wzrostem BMI) i nadwagi (ujemna korelacja mie-
dzy 25(OH)D i BMI), osoby z BMI mniejszym niż 18,5
kg/m2 wyłączono z dalszej analizy. Ocenie poddano
pozostałe 65 osób z BMI co najmniej 18,5 kg/m2.
Średni wiek w tej grupie badanych wynosił 79,2 ±
± 7,3 lata, średnia wartość BMI — 27,1 ± 4,4 kg/m2,
a 25(OH)D — 42,539 ± 27,7 nmol/l, średnie stęże-
nie albuminy natomiast — 39,76 ± 4,5 g/l. U 19
osób (31,6%) stężenie albuminy było mniejsze od
przyjętego punktu odcięcia (38 g/l).

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
Table 1. Study group characteristic

Badany Zakres Średnia ±
parametr ± SD
 (n = 70)

Wiek (lata) 61–95 79,62 ± 7,4
Kobiety [n/%] 46 65,7%
BMI [kg/m2] 14,9–40,9 26,44 ± 5,09
Ilość chorób 1–7 4,01 ± 1,49
Średnia liczba 2–17 7,24 ± 3,03
stosowanych leków
Albumina [g/l] 24–48 39,99 ± 4,3
Kreatynina [mmol/l] 43,1–154,0 81,91 ± 24,1
AlAT [j./l] 7,5–57,0 22,2 ± 11,9
25(OH)D [nmol/l] 5,01–154,1 40,69 ± 27,5
DBP [mg/dl] 16,9–40,9 26,7 ± 7,09
iPTH [pg/ml] 11,5–271,0 58,45 ± 39,7

BMI (body mass index) — wskaźnik masy ciała; AlAT (alanine aminotransfera-
se) — aminotransferaza alaninowa; 25(OH)D — 25-hydroksywitamina D;
DBP (vitamin D binding protein) — białko wiążące witaminę D; iPTH (intact
PTH) — parathormon

Tabela 2. Średnie stężenia badanych parametrów biochemicznych w zależności od obecności nadwagi
Table 2. Mean concentration of selected biochemical parameters depending on the presence of overweight

Badany parametr BMI < 25 kg/m2 (n = 25) BMI ≥≥≥≥≥ 25 kg/m2 (n = 45)

Albumina [g/l] 41,33 ± 3,9 39,26 ± 4,3*
25(OH)D [nmol/l] 50,87 ± 36,4 33,91 ± 16,8**
DBP [ng/ml] 26,47 ± 4,1 26,84 ± 3,9
iPTH [pg/ml] 68,82 ± 54,3 51,97 ± 25,7
AlAT [j./l] 20,52 ± 9,6 23,35 ± 12,6
Kreatynina [ìmol/l] 81,57 ± 23,3 80,34 ± 24,6
Wapń [mmol/l] 2,26 ± 0,1 2,24 ± 0,1

*p < 0,05, **p < 0,01
BMI (body mass index) — wskaźnik masy ciała; DBP (vitamin D binding protein) — białko wiążące witaminę D; iPTH (intact PTH) — parathormon; AlAT (alanine
aminotransferase) — aminotransferaza alaninowa; 25(OH)D — 25-hydroksywitamina D
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Tabela 3. Średnie stężenia 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w tercylach wskaźnika masy ciała (BMI)
Table 3. Mean concentration of 25-hydroxyvitamin D[25(OH)D] in BMI tertiles (BMI)

Tercyl BMI [kg/m2] Liczebność [n/%] 25(OH)D [nmol/l] Albumina [g/l]

Ogół 65 42,53 ± 27,69 39,7 ± 4,4
I < 24,44 21/32,3 59,73 ± 36,41 41,4 ± 3,7
II 24,44–28,02 22/33,8 34,19 ± 16,59* 38,5 ± 4,3
III ≥ 28,03 22/33,8 34,47 ± 19,03* 38,9 ± 4,8

*p = 0,005 I vs. II i I vs. III (w analizie post-hoc)

Rycina 2. Korelacja między stężeniem 25-hydroksywita-
miny D [25(OH)D] i albuminy w surowicy osób ze wskaźni-
kiem masy ciała (BMI) co najmniej 18,5 kg/m2

Figure 2. Correlation between 25-hydroxyvitamin D con-
centration [25(OH)D] and albumin serm concentration
in subjects with BMI 18,5 kg/m2 or higher

Rycina 1. Odwrotna zależność między stanem odżywie-
nia mierzonym wskaźnikiem masy ciała (BMI) a stężeniem
25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] wśród osób z BMI co
najmniej 18,5 kg/m2

Figure 1. Reverse relationship between the nutritional
status measured with body mass index (BMI, body mass
index) and 25-hydroxyvitamin D concentration [25(OH)D]
in subjects with BMI 18,5 kg/m2 or higher

W grupie tej stężenie 25(OH)D ujemnie korelowało
z BMI (r = –0,3; p = 0,02) (ryc. 1) oraz dodatnio ze
stężeniem albuminy (r = 0,35; p = 0,005) (ryc. 2).
Dalszą analizę zależności między stężeniem 25(OH)D
od BMI przeprowadzono po podzieleniu badanych
na tercyle zależnie od wielkości wskaźnika (BMI ≥

18,5 kg/m2). Sposób zdefiniowania tercyli oraz śred-
nie stężenia 25(OH)D i albuminy w tercylach BMI
przedstawiono w tabeli 3.
Przeprowadzając test ANOVA, stwierdzono istotną za-
leżność między wielkością BMI a stężeniem 25(OH)D
w surowicy (p dla trendu = 0,016). Największe stęże-
nia 25(OH)D występowały u osób w I tercylu BMI (18,5–
–24,43 kg/m2) i zmniejszały się wraz ze wzrostem in-
deksu masy ciała do poziomu II tercyla, natomiast stę-
żenia w II i III tercylu BMI były zbliżone (tab. 3 i ryc. 3).
Standaryzacja do porównań wielokrotnych nie wpłynęła
na istotność stwierdzanych zależności. Ze względu na
obecność dodatniej korelacji między stężeniami albumi-
ny i 25(OH)D zbadano zależność między stężeniem albu-
miny a BMI. Stwierdzono spadek jej stężenia między I a II
tercylem BMI, brak różnicy między tercylem II a III (p dla

Rycina 3. Średnie stężenia 25-hydroksywitaminy D
[25(OH)D] w przedziałach tercylowych wskaźnika masy cia-
ła (BMI)
Figure 3. Mean 25-hydroxyvitamin D concentrations
[25(OH)D] in BMI tertiles (BMI, body mass index)

trendu = 0,04), przy czym dalszy wzrost BMI (między II
a III tercylem) wiązał się z nieistotnym wzrostem stężenia
albuminy (ryc. 4). W analizie ANOVA z użyciem testu Tu-
keya obserwowano wyłącznie zmniejszanie się stężenia
albuminy wraz ze wzrostem BMI do zakresu II tercyla
(I vs. II; p = 0,06), różnice średnich stężeń albuminy po-
między pozostałymi tercylami nie różniły się istotnie.
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W analizie regresji wieloczynnikowej, w której
zmienną zależną było stężenie 25(OH)D w surowi-
cy, a zmiennymi niezależnymi wiek, płeć, BMI, stęże-
nie wapnia, albuminy, AlAT, kreatyniny i iPTH, wyka-
zano niezależny związek BMI ze stężeniem 25(OH)D
(b= –0,29; p = 0,03). Podczas zastosowania mode-
lu regresji krokowej wstecznej stężenie 25(OH)D wią-
zało się istotnie z wielkością BMI (b = –0,29; p =
0,02) i ze stężeniem albuminy (b = 0,323; p = 0,01).

Dyskusja
Uzyskane wyniki pozwoliły ustalić, że:
1. Zgodnie z aktualnie zalecanymi normami zaopa-

trzenia ustroju w witaminę D (≥ 75 nmol/l) tyl-
ko u 14,3% badanych osób powyżej 60. roku
życia stwierdzono pożądane stężenie 25(OH)D,
podczas gdy u 75,7% badanych występował nie-
dobór (< 50 nmol/l).

2. U osób z nadwagą stężenie 25(OH)D było istot-
nie mniejsze w porównaniu z badanymi o mniej-
szym BMI (w zakresie wartości prawidłowych).
Dalszy wzrost BMI nie powodował istotnego
zmniejszania się stężenia 25(OH)D.

3. W grupie osób z prawidłową masą ciała i z nad-
wagą stężenie krążącej 25(OH)D wiązało się do-
datnio ze stężeniem albuminy w surowicy i ujem-
nie z wielkością BMI, nie zależało natomiast od
stężenia białka wiążącego witaminę D.

Obecnie zalecane normy zaopatrzenia organizmu
w witaminę D są uzasadnione wynikami badań ostat-
nich lat. Wykazano, że stężenia 25(OH)D w surowicy
powyżej 75 nmol/l optymalizują wchłanianie wapnia,
zapewniając jego najwyższą absorpcję [17], utrzymują
optymalną gęstość kości [18] oraz maksymalną su-
presję iPTH [19, 20]. Zakres stężeń 75–100 nmol/l za-
pewnia najlepszą ochronę przed nadmiernym ubyt-
kiem siły mięśniowej i funkcji kończyn dolnych, przy-
czynia się do redukcji ryzyka upadków i złamań wśród
osób starszych [4], o 17% obniża zapadalność na no-
wotwory, a o 29% zmniejsza śmiertelność z powodu
nowotworów [3, 4], podczas gdy osoby ze stężeniem
25(OH)D poniżej 50 nmol/l są obarczone o 30–50%
większym ryzykiem rozwoju raka okrężnicy, piersi, pro-
staty. Na tej podstawie zalecany zakres stężeń
25(OH)D w osoczu wynosi 75–125 nmol/l, stężenia
50–75 nmol/l traktuje się jako hipowitaminozę, stęże-
nia poniżej 50 nmol/l oznaczają niedobór, a poniżej
25 nmol/l — deficyt witaminy D [5, 21]. W większości
krajów Europy (z wyjątkiem Skandynawii) [8] niedo-
bór witaminy D jest powszechny [7, 20, 22, 23]; jej
stężenia poniżej 30 nmol/l stwierdzono u 36% męż-
czyzn i 47% kobiet [22], a niedobór poniżej 75 nmol/l

— u 40–90% osób starszych [5, 20, 23]. Osoby
w podeszłym wieku stanowią grupę ryzyka niedoboru
witaminy D z powodu mniejszej zawartości 7-dehy-
drocholestrolu w skórze — prekursora witaminy D
i zmniejszonej zdolności jego konwersji [11], ograni-
czonej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe
spowodowanej upośledzoną możliwością poruszania
się lub ograniczeniami wynikającymi ze współistnieją-
cych chorób, sposobem ubierania się, mniejszym spo-
życiem witaminy D, czasem też negatywnym wpły-
wem stosowanej farmakoterapii. W tym kontekście
uzyskane wyniki stężeń 25(OH)D w surowicy bada-
nych osób, choć nie stanowią one grupy reprezenta-
tywnej, a jedynie próbę leczonych osób starszych,
nie odbiegają od wyników badań populacyjnych,
w których, w zależności od miejsca badania
i przyjętych kryteriów, niedobór witaminy D stwier-
dzano u około 25–90% osób starszych [19, 23].
W badaniach ostatnich lat stwierdzono, że poza pro-
mieniowaniem UVB, drugim biologicznym czynni-
kiem modyfikującym biodostępność 25(OH)D jest
ilość tkanki tłuszczowej [13, 24]. W badaniu wła-
snym osoby z nadwagą i otyłością miały mniejsze
stężenie 25(OH)D w surowicy, w porównaniu z oso-
bami o mniejszym BMI, i w tej grupie stwierdzono
obecność ujemnej korelacji między badanymi para-
metrami. Największe stężenia 25(OH)D obserwowa-
no u osób w I tercylu BMI (w zakresie prawidłowego
BMI) i obniżały się między I a II tercylem do wielkości
BMI około 28 kg/m2, natomiast nie różniły się mię-
dzy II a III tercylem.
W analizie regresji wieloczynnikowej potwierdzono
niezależny związek BMI i stężenia albuminy ze stę-
żeniem 25(OH)D. Obserwacje te są zgodne z wyni-
kami innych autorów, którzy wskazywali na zwią-
zek otyłości z niedoborem witaminy D [13, 14, 24–

Rycina 4. Średnie stężenia albuminy w przedziałach ter-
cylowych wskaźnika masy ciała (BMI)
Figure 4. Mean albumin concentrations in BMI tertiles
(BMI)
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–26]. W badaniu McGill i wsp. [25] wzrost BMI
o 1 kg/m2 powodował spadek 25(OH)D o 0,74 nmol/l,
natomiast autorzy nie stwierdzili związku między
stężeniem kalcidiolu a procentową zawartością tkan-
ki tłuszczowej. Bliższego wyjaśnienia może dostar-
czyć badanie Wortsman i wsp. [13], w którym au-
torzy wykazali po naświetleniu promieniowaniem
UVB o 57% mniejsze osoczowe stężenie 25(OH)D
u osób otyłych w porównaniu z osobami z prawi-
dłową masą ciała. Z kolei Snijder i wsp. [14] nie
tylko stwierdzili ujemną korelację między BMI
a stężeniem 25(OH)D, ale rozdzielając zawartość
tkanki tłuszczowej na tłuszcz obwodowy i trzewny,
dowiedli zależności między stężeniem krążącej
25(OH)D a ilością tkanki tłuszczowej kończyn, lecz
nie trzewnej. Wytłumaczeniem tych zjawisk może
być fakt, że głównym miejscem syntezy witaminy D
pod wpływem UVB jest tkanka tłuszczowa podskór-
na, a tłuszcz trzewny może odgrywać mniejszą
rolę w tym procesie. Witamina D jako związek roz-
puszczalny w tłuszczach podlega sekwestracji
w miejscu powstania i tym tłumaczy się jej mniejszą
biodostępność u otyłych osób, co potwierdza do-
datkowo to, że po podaniu doustnym stężenie
25(OH)D w osoczu jest podobne, niezależnie od
wielkości BMI [13]. Być może brak dalszego spadku
stężenia 25(OH)D między II i III tercylem BMI
w prezentowanej badanej grupie wiąże się ze zja-
wiskiem redystrybucji tkanki tłuszczowej u osób star-
szych, polegającej na zwiększeniu się ilości tkanki
tłuszczowej trzewnej w stosunku do obwodowej,
a więc tej związanej w mniejszym stopniu z sekwe-
stracją 25(OH)D. Mniejsze stężenie 25(OH)D u osób
z otyłością tłumaczy się dodatkowo większą konwersją
do 1,25(OH)2D, która z kolei powoduje zmniejsze-
nie syntezy 25(OH)D w wątrobie, oraz gorszą moż-
liwością poruszania się, a co się z tym wiąże
— z mniejszą ekspozycją na słońce [13]. Im dłużej

trwały aktywności podejmowane poza domem, tym
częstość wstępowania hipowitaminozy wśród osób
otyłych była mniejsza [9].
Obecność małych stężeń 25(OH)D u osób z BMI poni-
żej 18,5 kg/m2 i dodatnia korelacja ze stężeniem albu-
miny potwierdzają ryzyko hipowitaminozy u osób
z niedożywieniem oraz świadczą o zwiększaniu się za-
sobów witaminy D wraz z poprawą stanu odżywie-
nia, a pośrednio i ze stanem zdrowia, ponieważ BMI
mniejsze niż 20 kg/m2, a także obniżone stężenie albu-
miny często stanowią wykładniki złego stanu zdrowia
związanego z obecnością przewlekłych chorób. Hira-
ni i Primatesta [23] wykazali, że u osób z BMI mniej-
szym niż 25 kg/m2 występowało 2-krotnie większe ry-
zyko niedoboru witaminy D w porównaniu z badany-
mi z BMI powyżej 25 kg/m2. Otyłość nie jest jednak
jednoznaczna z optymalnym statusem białkowym or-
ganizmu, gdyż wraz ze wzrostem BMI obserwowano
spadek stężenia albuminy. Zmniejszenie stężenia albu-
miny w surowicy może być skutkiem starzenia się, nie-
prawidłowego składu spożywanych pokarmów
z przewagą węglowodanów i tłuszczów; nie można
też wykluczyć wpływu zwiększonego w otyłości stęże-
nia cytokin prozapalnych powodujących przestrojenie
metabolizmu wątroby, który wiąże się z otyłością [27].

Wnioski
Wśród osób starszych z wielochorobowością często
występuje niedobór 25(OH)D. U osób z prawidło-
wym BMI stężenia 25(OH)D w surowicy są najwięk-
sze i zmniejszają się wraz ze wzrostem BMI do war-
tości około 28 kg/m2, natomiast dalszy wzrost wskaź-
nika nie powoduje istotnego spadku stężenia
25(OH)D.
W grupie obejmującej osoby z prawidłową masą cia-
ła i z nadwagą/otyłością stężenie krążącej 25(OH)D
niezależnie wiąże się ze stężeniem albuminy i wiel-
kością BMI.
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Streszczenie
Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Celem pracy była ocena związku między stężeniem 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w surowicy a stanem
odżywienia mierzonym wskaźnikiem masy ciała (BMI) i stężeniem albuminy u osób powyżej 60. roku życia.
Materiał i metody.Materiał i metody.Materiał i metody.Materiał i metody.Materiał i metody. U wszystkich badanych, poza wywiadem i badaniem fizykalnym, wykonano pomiar wzrostu
i masy ciała, z których wyliczono BMI. Badania laboratoryjne obejmowały stężenie wapnia, kreatyniny, amino-
transferazy alaninowej (AlAT), albuminy, 25(OH)D, białka wiążącego witaminę D (DBP) i parathormon (iPTH).
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Do badania włączono 70 osób (65,7% kobiet), których średni wiek wynosił 79,62 ± 7,4 lata. Nie stwierdzono
różnic między wartościami średnimi badanych parametrów w grupie kobiet i mężczyzn. W całej badanej grupie średnie
stężenie 25(OH)D wynosiło 40,69 ± 27,51 nmol/l, BMI — 26,44 ± 5,09 kg/m2, iPTH — 58,45 ± 39,7 pg/ml, DBP
— 26,71 ± 3,9 mg/dl, albuminy — 39,99 ± 4,3 g/dl, kreatyniny — 81,91 ± 24,1 mmol/l. U 9 osób (12,9%) stężenie
25(OH)D było większe niż 75 nmol/l, a u 53 osób (75,7%) — mniejsze niż 50 nmol/l. Po podzieleniu badanych na grupy
w zależności od wielkości BMI w grupie osób z BMI co najmniej 25 kg/m2 stwierdzono istotnie mniejsze stężenie
25(OH)D (33,91 ± 16,8 vs. 50,87 ± 36,4 nmol/l; p < 0,01), większe stężenie albuminy (41,33 ± 3,9 vs. 39,26 ± 4,3
g/l; p < 0,05), natomiast stężenia DBP, iPTH, wapnia, AlAT i kreatyniny się nie różniły. U 5 osób z BMI poniżej 18,5 kg/
/m2 stężenie 25(OH)D również było mniejsze niż wśród osób z BMI nie mniejszym niż 18,5 kg/m2 (16,7 ± 3,46 vs. 42,54
± 27,69 nmol/l; p = 0,04). U osób z BMI co najmniej 18,5 kg/m2 występowała dodatnia korelacja między stężeniem
25(OH)D i albuminy w surowicy (r = 0,35; p = 0,005) oraz zmniejszenie ich wartości wraz ze wzrostem BMI. Stężenie
25(OH)D i albuminy w I tercylu BMI było istotnie większe w porównaniu z II i III tercylem [25(OH)D: I — 59,73 ± 36,4 vs.
II — 34,19 ± 16,64, I vs. III — 34,47 ± 19,03 nmol/l; p = 0,005 dla obu]; p dla trendu = 0,016; albumina — 41,4 ± 3,7
g/dl vs. 38,5 ± 4,3 i 38,9 ± 4,8 g/dl; p dla trendu = 0,04. Stężenie albuminy i BMI stanowiły czynniki niezależnie
związane ze stężeniem 25(OH)D u osób z BMI co najmniej 18,5 kg/m2 w analizie regresji wieloczynnikowej.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Niedobór witaminy D często występuje wśród osób starszych z wielochorobowością. Stężenie krążącej
25(OH)D u osób z nadwagą i otyłością wiąże się ze stężeniem albuminy i wielkością BMI, natomiast stężenie białka
wiążącego nie wpływa na stężenie 25(OH)D u takich osób. Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka hipowitaminozy D.
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