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Úvod 

Je nutno si upřesnit, co je vlastně vitamin D. Po léta si všichni pamatují definici vitaminu D 

jako jednoho z mála vitaminů, který je rozpustný v tucích.  Na druhé straně jeho chemická 

struktura, vlastnosti  a nejnovější poznatky nás  opravňují  řadit ho mezi hormony.  

Nepochybně pravdou je obojí, ale pohlédneme – li na problém z hlediska vývoje znalostí o 

této látce, tak jednoznačně musíme  říci, že v současné době je třeba  vyzdvihnout jeho silné 

účinky na nejrůznější  funkce v organismu tj. hormonální povahu. Ještě  v 70.letech minulého 

století  se nedostatek vitaminu D rovnal pouze diagnoze křivice. Pokud by tomu tak bylo, 

mohl by zde článek končit konstatováním : výskyt křivice je raritní, proto neexistuje  problém 

nedostatku vitaminu D. Opak je však pravdou. Dramatický nárust počtu publikací o vitaminu 

D od roku 1950 je významnou skutečností. K tomuto nárustu jistě nedošlo náhodně. Je dán 

dvěma důvody: prvním je skutečnost, že v současné době je sérová hladina 25-

hydroxyvitaminu D (vit25OHD) běžně stanovována, a druhým důvodem je, že bylo nalezeno 

nespočetné množství možných vlivů, které více či méně souvisejí se změnou hladiny, 

nejčastěji sníženou hladinou vitaminu D. V následujícím textu se budeme zabývat tím, jaké 

riziko pro vznik  a rozvoj  závažných  chorob má nízká hladina vitaminu D a diskutovat, kdy, 

proč a u koho  provádět stanovování hladin a optimální substituci vitaminem D.  

V tomto případě se však jedná se o ergokalciferol (vitamin D2 ) a cholekalciferol (vitamin D3). 

Metabolismus obou látek je však v organismu obdobný, proto termín "vitamin D" bez bližší 

specifikace odkazuje na obě formy, ať už D2 nebo D3   



upravíme li hladinu  Hypovitaminoza D nepříznivě působí na vznik a průběh aterosklerozy,  

kardio a cerebrovaskulárních chorob, většiny maligních onemocnění, diabetu I.i II. typu, stále 

přibývají doklady o nepříznivém vlivu nedostatku vitaminu D na rozvoj infekčních 

onemocnění. Je zajímavé, že dostatečné zásobení vitaminem D příznivě ovlivňuje imunitní 

systém prakticky při všech chorobách imunity, v poslední době se zaměřuje pozornost 

zejména na autoimunitní procesy.  Jako určité potvrzení, že při autoimunitních onemocnění 

VDR není schopen dostatečně vázat vitamin D, jsou klinická data ukazující, že pacienti 

s autoimunitou přes vysoké dávky vitaminu D nevytvoří hyperkalcémii (14). Tato pozorování 

se potvrzuje i v onkologické praxi. Aktivní VDR inhibuje růst nádorových buněk a indukuje 

apoptosu v tumoru. Současně se také ukazuje, že deficit vitaminu D může  ovlivňovat 

negativně efekt účinnosti chemoterapie např. u nádorů plic.  

Mechanismus, kterým vitamin D chrání před autoimunitními onemocněními, není zatím 

jasný, ale je nutné připustit teorii, že perzistující bakteriální infekce můžou vést k rozvoji 

autoimunitního onemocnění přes blokaci VDR. Je-li tomu tak, potom nízká hladina D 

vitaminu u pacientů s autoimunitním onemocněním je spíše výsledkem než příčinou daného 

onemocnění.  Jeho nedostatek také pravděpodobně působí nepříznivě na fertilitu a na 

průběh těhotenství, málo je dosud známo o jeho působení na činnost centrální nervové 

oustavy. 

 Vitaminu je v posledních pěti letech věnována mimořádná pozornost. Položme si hned 

v úvodu otázku   zda tato pozornost má racionální podklad a pokud ano, tak kdy  máme  

v rutinní praxi stanovení vitaminu D  provádět. 

Charakteristika vitaminu D  

Vitamin D     je  chemickou strukturou sekosteroidy a  funkcí  hormon.  Člověk si tvoří vitamin 

D přeměnou 7-dehydrocholesterolu (7-DHC), v kůži  na kterou působí sluneční záření  (1) 

Množství touto cestou vzniklého vitaminu Dš  kalciferolu závisí na řadě  parametrů   Jsou to   

jednak parametry.   charakterizující efekt slunečního záření  -   zeměpisná šířka a s tím úzce 

související úhel dopadu slunečního záření , roční  období, denní doba  a  doba expozice 

slunečnímu záření  .Jednak  jsou to parametry charakterizující vnímavost lidského individua 

ke slunečnímu záření  - obsah 7-DHC v kůže pigmentace kůže,  věk,  chránění pokožky před 

vlivem slunečního zářen í( opalovací krémy  krytí povrchu těla oblečením (2-4).   Druhým 



nejčastějším zdrojem   vitaminu D u člověka  je potrava. V tomto případě se však jedná se o 

ergosterol (vitamin D2 )  který je pouze rostlinného původu včetně  vitaminu D obsaženém  

v rybách. . U ryb je produkce v kůži ryb sice , ale je minimální většina se dostává do rybího 

těla z fytoplanktonu. (6).Metabolismus obou látek je však v organismu obdobný, proto 

hovoříme-li  "vitamin D" bez bližší specifikace myslíme většinou  obě formy, ať už D2 nebo D3      

Obě formy vitaminu D, nejsou biologicky aktivní a aktivní forma vzniká   hydroxylací  poloze 

25 v játrech –  25 OH vitamin D a  následně v ledvinách a celé řadě dalších cílových tkáních ( ) 

působením alfa hydroxylázy   1,25-dihydroxyvitamin D, kalcitrio), který je nositelem  

biologické funkce vitaminu D (7, 8). 

V krvi je transportován, vitamin D binding proteinem (DBP)  a   malá část albuminem a 

lipoproteiny. DBP je  tvořen v játrech  a je příbuzný albuminu a -fetoproteinu . Biologický 

poločas je 2,5-3 dny, a jeho denní produkce je okolo 10 mg/kg (9).  

Jednotlivé metabolity vitaminu D se výrazně liší svojí afinitou k DBP. Jak vyplývá z chemické 

struktury   váže se  kalcitriol  v buňce na jaderný receptor – vitamin D receptor  (VDR)..  

Stanovování vitaminu D   

 Největší výpovědní hodnotu o zásobování organizmu má Vit25OHD Výhodou je , protože  

zohledňuje jak endogenní vitamin D,  vytvořený v kůži, tak i exogenní získaný potravou . (10) 

Poprvé byl stanoven  vitaminu vit25OHD  v 70. letech minulého století. Na konci 70-tých let 

se objevily první metody založené na chromatografických postupech. Metody V roce 1985 

byla vyvinuta první radioimunoanalytická (RIA) metoda zahrnující specifickou protilátku a 

jako první byla uznána FDA pro klinickou diagnostiku nutriční deficience vitaminu D. 

Postupně byly vyvíjeny metody s detekční koncovkou enzymovou (EIA) nebo 

chemiluminiscenční (CLIA). Pokroky v tandemové hmotnostní spektrometrii umožnili 

zavedení i rutinní metodiky stanovení na principu kapalinové chromatografie s detekcí 

 tandemovou hmotnostní spektrometrií LC-MS/MS v roce 2004 (11).  Jednoznačnou je jedině 

variabilita sezónní.  

Velkou výhodou stanovení vitaminu vit25OHD je jeho vysoká stabilita v séru a plazmě. Po 

dobu dvou dnů může být krev skladována při 24oC a  ani při opakovaných zmražení a 

rozmražení séra nedochází k degradaci. Při skladování při -20oC nedochází k degradaci 

materiálu ani po 10 letech.  Základním a velice palčivým problémem je   srovnatelnost 

výsledků mezi jednotlivými metodami. Tento fakt snadv může být překonán,   pomocí  již 



existujícího  referenčního  materiálu s označením SRM 972 od amerického National Institute 

of Standards and Technology (NIST  

Výsledky stanovení vit25OHD a v  soustavě SI jsou  uváděny v nmol/L. V literatuře  se 

setkáváme  i sy hmotnostními  jednotkami µg/L  nebo  ng/mL  Převodní koeficient pro 

vit25OHD je nmol/L x 0,40 = µg/L;  nebo naopak výsledek v  µg/L  x 2,5 dá výsledek v  nmol/L.  

Epidemiologická data  

V minulosti platila rovnice nedostatek vitaminu D = křivice a chceme –li ji zabránit  musíme 

vitamin D podávavat v kojeneckém a dětskem věku kdy se vyvyjí kosterní soustava.  O úloze 

vitaminu D v dospělosti se uvažovalo minimálně. , mnohem později se začala hledat 

souvislost mezi vitaminem D a poruchami kostního metabolismu.  Později se začalo 

spekulovat o úloze vitaminu D u chorob kostního metabolismu nebo se hledaly souvislosti 

mezi  slunečním zářením a epidemiologií civilizačních chorob především nádorových a 

kardiovaskulárních  V tomto směru jsou známy především práce dvou významných 

amerických autorů …………….., kteří např. srovnávali výskyt nádorových onemocnění u 

aljašských a mexických indiánů. ( )  Dvě skutečnosti měli mimořádný význam pro rozvoj 

poznání  a především i na pochopení mimořádného významu vitaminu D pro organismus.  

v lidském organizmu, protože svým účinkem přes jaderný receptor, který se nachází ve 

většině tkání těla, má systémové účinky 

Ukazuje se, že nedostatek vitaminu D souvisí s velkým množstvím onemocnění v lidském 

těle.  Jsou k dispozici rozsáhlé epidemiologické studie prokazující že nemocní s nejrůznějšími 

formami aterosklerozy mají ve vysokém procentu hypovitaminosu D. Rovněž obdobné 

souvislosti jak bude podrobně rozebráno v další časti článku jsou mezi výskytem nádorových 

onemocnění a sérovou hladinou  25 OH vitaminu D.  Podrobné studie jsou k dispozici  pro 

autoimunní onemocnění i metabolická onemocnění. Všechny tyto studie však , přestože jsou 

provedeny na obrovských populačních souborech nedokázali odhalit pžímou sovistost a 

etiopatogenetickou úlohu vitaminu D při vzniku či rozvoji těchto onemocnění, Druhou s tím 

úzce související otázkou je , jak a zda vůbec se změní průběh sledovaných stavů. Chybění 

odpovědi na tuto otázku  má svoji příčinu v tom, že nexistují repsentativní studie( velikostí 

populačního vzorku, trváním studie, které by jednoznačně prokázali příznivý efekt substituce 

vitaminu D.  upravíme li. Koncem loňského roku byla publikována velmi zajímavá 



epidemiologická data ze Švýcarska (16).  Zajímavá jsou zejména proto, že výchozí parametry 

studované populace by se mohly velmi přibližovat populaci naší. Ze zmiňovaného v úvodu 

totiž vyplývá, že status vit25OHD v populaci výrazně ovlivňuje zeměpisná šířka, míra 

slunečního svitu, etnické složení populace, BMI, stravovací návyky a hlavně zastoupení 

mořských ryb v jídelníčku, pigmentace kůže, znečištění ovzduší, apod. Cílem této studie bylo 

posoudit status zásobení vitaminem D u 1309 osob dospělé populace Švýcarska a porovnat 

ho i s výsledky získanými v předchozích sledováních z let 1988-1989 a 2005-2006. Současně 

autoři vyhodnotily subjekty podle jednotlivých oblastí (německy, francouzsky a italsky 

mluvící), ročního období, pohlaví, BMI, stravovacích návyků, suplementace, pohybové 

aktivity, počtu hodin slunečního svitu, kouření a dalších parametrů.  Účinnost slunečního 

záření v naší zeměpisné šířce je adekvátní pouze asi od května do září. Z výsledků vyplývá, že 

průměrné adjustované  hladiny v průběhu roku u dospělé populace Švýcarska jsou 57,7 

nmol/L. Rozdíl mezi hladinami v letních vs. zimních měsících byl 72,4 vs. 42,9 nmo/L. 

Současně je alarmující  frekvence insuficience a deficitu v průběhu jednotlivých období roku. 

Toto rozdělení ukazuje graf č.1.  Statisticky významně nižší hladiny vit25OHD byly ve skupině 

s vyšším BMI, u pacientů bez suplementace, bez hormonální antikoncepce, a bez pravidelné 

pohybové aktivity. V porovnání s výsledky z minulých sledování z let se průměrné hladiny 

nelišily.  

Ukázkou snahy řady evropských odborníků na tuto problematiku byla i konference s názvem 

Witamina D – Minimum, maximum, optimum. Ta se konala na konci  roku 2012 ve Varšavě a 

zástupci jednotlivých evropských zemí, zde prezentovali epidemiologická data o nedostatku 

vitaminu D v Evropě. Jednoznačnou snahou organizátorů, byla výzva k zajištění dostatečných 

podkladů pro návrh rozšíření a optimalizaci suplementace v celé populaci. V závěru bylo 

bohužel konstatováno, že pro bezpečnou plošnou suplementaci bez kontroly hladin a 

masivnější fortifikaci potravin neexistuje prozatím dostatek validních dat. 

Vitamin D jako rizikový faktor nádorových  onemocnění  

 

Vtamin D má řadu fyziologických účinků, které  se mohou uplatnit při nádorovém procesu. Je to 

především jeho účinek proti angiogenezi, podpora buněčné apoptózy a podpora klasické regulované 

diferenciace buněk. Není proto překvapením , že  při populačních studiích srovnávající skupiny 



nemocných s nádorovým onemocněním a  skupinou zdravé= populace  se nacházejí rozdíly. Tyto 

rozdíly se týkají především vysokého výskytu snížené hladiny vitaminu D v krvi což bylo prokázáno 

prakticky u většiny nádorů. Prvními nádorem u kterého byla výrazná souvislost prokázaná byl 

kolorektální karcinom, dále pak to byl karcinom prsu,  kde vztahu vitaminu D a vznikem a progresí 

nádoru je věnována více jak 15 let pozornost.  Nejčastěji se vyskytující nízká hladina vitaminu D byla 

prokázána u Karcinomu plic. U nádorových onemocnění je již v řadě případu meta analytickými 

studiemi prokázan i příznivý vliv dlouhodobé substituce vitaminu D středně nebo i vysokými dávkami 

vitaminu D .  Hodně  diskutovanou otázkou je vitamin D a melanom .  Tato diskuse je pochopitelní. Na 

jedné straně doporučujeme chránit se před slunečním zářením.  Na straně druhé doporučujeme 

preventivně zvyšovat hladinu vitaminu D v těle , jehož nejpřirozenějším zdrojem je sluneční záření, I 

zde jako vždy je nutné nalézt optimální střední cestu. Jediným nádorem kde frekvence incigence 

nádoru se chová v závislosti na hladinách D vitaminu jsou nádory prostaty. Kde obdobně jako u jiných 

nádorů nízká hladina D vitaminu výrazně zvyšuje frekvenci nádorového onemocnění , ale paradoxně  

hodnoty na 120  opět paradoxně stejně jako u nízkých hladin zvyšují incinedenci nádoru. Hovoří se 

často o tak zvaném U efektu.  nádorem  y u kterých Význam nedostatku vitaminu D v klinické 

medicíně neustále roste a indikace optimální saturace stoupá. Již dávno neplatí, že vitamin D je jen 

účinný lék rachitidy, které lze zabránit jeho podáváním v kojeneckém a dětském věku. Ukazuje se, že 

nedostatek vitaminu D nepříznivě ovlivňuje prakticky všechny chorobné děje v lidském organizmu, 

protože svým účinkem přes jaderný receptor, který se nachází ve většině tkání těla, má systémové 

účinky. Hypovitaminoza D nepříznivě působí na vznik a průběh aterosklerozy,  kardio a 

cerebrovaskulárních chorob, většiny maligních onemocnění, diabetu I.i II. typu, stále přibývají 

doklady o nepříznivém vlivu nedostatku vitaminu D na rozvoj infekčních onemocnění. Je zajímavé, že 

dostatečné zásobení vitaminem D příznivě ovlivňuje imunitní systém prakticky při všech chorobách 

imunity, v poslední době se zaměřuje pozornost zejména na autoimunitní procesy.  Jako určité 

potvrzení, že při autoimunitních onemocnění VDR není schopen dostatečně vázat vitamin D, jsou 

klinická data ukazující, že pacienti s autoimunitou přes vysoké dávky vitaminu D nevytvoří 

hyperkalcémii (14). Tato pozorování se potvrzuje i v onkologické praxi. Aktivní VDR inhibuje růst 

nádorových buněk a indukuje apoptosu v tumoru. Současně se také ukazuje, že deficit vitaminu D 

může ovlivňovat negativně efekt účinnosti chemoterapie např. u nádorů plic.  

Mechanismus, kterým vitamin D chrání před autoimunitními onemocněními, není zatím jasný, ale je 

nutné připustit teorii, že perzistující bakteriální infekce můžou vést k rozvoji autoimunitního 

onemocnění přes blokaci VDR. Je-li tomu tak, potom nízká hladina D vitaminu u pacientů 

s autoimunitním onemocněním je spíše výsledkem než příčinou daného onemocnění.  Jeho 

nedostatek také pravděpodobně působí nepříznivě na fertilitu a na průběh těhotenství, málo je 



dosud známo o jeho působení na činnost centrální nervové soustavy. Sérové hladiny 25-

hydroxyvitaminu D  a  HNSCC  

Většina prací z posledních deseti let dává do souvislosti nízké sérové hladiny vitamínu D s vyšším 

rizikem vzniku nádorů [2]. Sérové hladiny vitaminu D byly u pacientů s nádory rovněž zkoumány 

z prognostického hlediska. Bylo prokázáno, že vyšší sérové koncentrace vitamínu D statisticky 

významně korelují s příznivějším klinickým průběhem některých nádorů, např. prsu, střeva, prostaty, 

plic a jícnu a naopak nižší hladiny vitaminu D s horší prognózou nádorů [22-26]. U nádorů hlavy a krku 

jsou publikované závěry poněkud nejednotné. Někteří autoři referovali o korelaci mezi nízkými 

sérovými hladinami vitaminu D a vyšší incidencí a mortalitou HNSCC [8, 26, 27], jiní autoři žádný 

vztah mezi sérovou hladinou vitamínu D a rizikem vzniku nebo prognózou těchto nádorů nepotvrdili 

[7, 28]. 

Velká část dlaždicových karcinomů hlavy a krku se vyskytuje u kuřáků. Epidemiologické studie, které 

analyzovaly sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D u pacientů s nádory vzniklými na podkladě kouření, 

prokázaly spojitost mezi nižší sérovou koncentrací vitaminu D a  vyšším rizikem rozvoje těchto nádorů 

včetně HNSCC [29]. Předpokládá se, že zplodiny kouření vedou k redukci sérové koncentrace 

vitaminu D, a tím snížení antineoplastických aktivit, a zároveň zvyšují citlivost buněk k tabákovým 

kancerogenům [30]. Naopak Arem et al. nepotvrdili souvislost mezi sérovými hladinami 25-

hydroxyvitaminu D a rizikem vzniku rakoviny orofaryngu a laryngu u finských mužů-kuřáků.  Ve studii 

byl zjištěn nízký medián sérové hladiny D vitaminu u skupiny nemocných s nádorovým onemocněním, 

ale při podrobné analýze sérových hladin vitaminu D adjustovaných na věk, pohlaví a roční období 

nebyly nalezeny statistické souvislosti mezi statusem vitaminu D a rizikem vzniku HNSCC [28].  

Metabolizmus a transport vitaminu D závisí na odpovídající produkci a správné funkci enzymů a 

transportních proteinů, jak bylo blíže vysvětleno výše. Zásadní roli v metabolizmu vitaminu D hrají 

játra, a proto primární jaterní poruchy jsou nejčastější příčinou abnormálního metabolizmu vitaminu 

D.  

Variace v genech pro metabolizmus vitaminu D mohou způsobovat interindividuální rozdíly v 

metabolizmu vitamínu D a přispívat k variabilitě jeho sérových hladin a významně modifikovat riziko 

vzniku nebo prognózu u různých nádorů . Tímto je možné vysvětlit některé nejednoznačnosti a 

rozdílné výsledky při analýze vztahu mezi statusem vitaminu D a nádory [31, 32]. Nejvýznamnější 

genetické sekvenční odchylky se vyskytují v genu GC pro plasmatický transportní protein vitaminu D a 

v genech pro cytochrom P450 v játrech (enzymy CYP27A1, CYP2R1) a v ledvinách (enzymy CYP27B1 a 

CYP24A1). Uvedené proteiny mají rozhodující význam pro metabolizmus vitaminu D a jejich genetické 

odchylky mohou být významně asociované s nízkými hladinami vitaminu D. Ve studii provedené u 



pacientů s HNSCC bylo prokázáno, že jednonukleotidové polymorfizmy (rs4588, rs7041) v genu GC 

pro transportní protein a některé haplotypy jsou signifikantně spojené se sníženou sérovou 

koncentraci vitaminu D, zatímco různé genetické odchylky v genech pro metabolizmus vitaminu D 

variabilně ovlivňují prognózu těchto nádorů regulací různých signálních cest a mohou též souviset se 

vznikem druhých primárních nádorů (zejména karcinom plic) .  

Biologické účinky vitaminu D jsou zprostředkovány VDR. U nádorových buněk je situace 

komplikovanější, neboť exprese VDR může být pozměněná. Jak bylo prokázáno, absence nebo nízká 

exprese VDR může významně korelovat s prognózou [14]. Největší pozornost je však soustředěna na 

genetické variace genu pro jaderný receptor vitamínu D (VDR). Tento receptor zprostředkovává 

funkční aktivitu 1, 25 (OH)2 vitamínu D [11, 33]. VDR receptory se nacházejí téměř ve všech lidských 

jaderných buňkách, avšak v nádorových buňkách může být jejich exprese alterována, což může mít 

prognostické důsledky [10, 34]. Gen pro VDR je lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 12 

(12q12-q14).  V populaci existuje celá řada variant (polymorfizmů) VDR genu v oblastech kódujících i 

nekódujících, které mohou vyústit ve změny množství i struktury proteinu . 

V poslední době se zkoumá vliv polymorfizmů genu pro VDR na funkci vitaminu D zejména ve vztahu 

k nádorovým onemocněním. Je známo, že polymorfizmy VDR mohou být odpovědné za změny 

v aktivaci genů regulovaných tímto receptorem. Tím je ovlivněn nejen kalciový metabolizmus, ale též 

celá řada signálních drah hrajících roli zejména v antikancerogenním působení vitaminu D. Většina 

prací se dosud zaměřovala na analýzu vztahu mezi polymorfizmy genu pro VDR a rizikem vzniku a 

progrese nádorů prsu, prostaty a tlustého střeva. Publikované výsledky jsou však nejednotné [12]. 

V dlaždicových karcinomech hlavy a krku se výzkum polymorfizmu VDR genu zaměřuje na odhalení 

souvislosti mezi různými typy polymorfizmů a incidencí a prognózou nádorů. Polymorfizmy VDR genu 

jsou RFLP polymorfizmy Fok1 a Taq1 jsou nejčastěji studovány ve vztahu k incidenci HNSCC. Výsledky 

jsou však nejednoznačné, neboť zmíněné polymorfizmy v tomto genu korelovaly v jedné studii se 

zvýšeným rizikem vzniku dlaždicového karcinomu dutiny ústní (heterozygotní genotyp Taq1), v jiné 

studii naopak byly v souladu s poklesem incidence HNSCC (homozygotní genotypy Taq1 q Fok1) [35]. 

Hama et al. studovali 5 různých VDR polymorfizmů (Fok1, Bsm1, Apa1Taq1 a Cdx2) a nalezli pouze u 

polymorfizmu FOK1 signifikantní kratší interval přežití, nicméně jejich práce má četné limitace [33].  

Jak se ukazuje, významnou úlohu ve výsledném efektu pro riziko nádoru a jeho prognózu hrají nejen 

typy polymorfizmů VDR genu a jejich genotypy (heterozygotní, homozygotní), ale též synergický efekt 

genového prostředí (kombinace VDR haplotypů, další genetické faktory), expozice UVB  a primární 

lokalizace nádoru Vitamin D zasahuje do mnoha signálních drah, které se podílí na regulaci 

buněčného cyklu. Útlum buněčné proliferace je jedním ze základních faktorů jeho protinádorového 

působení. Tato inhibice byla prokázána zejména ve 3 různých kontrolních bodech: v G1 fázi, v S fázi a 



G2 fázi, přičemž největší pozornost je věnována hlavnímu kontrolnímu bodu G1. Regulace buněčného 

cyklu v buňce v kontrolních bodech se uskutečňuje prostřednictvím aktivačních komplexů cyklinu a 

cyklin-dependentní kinázy (CDK) a inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDKIs) [2]. Vitamin D 

kontroluje přes signální dráhu VDR proliferaci zejména prostřednictvím exprese cílových genů pro 

inhibitory cyklin-dependentních kináz. Prvním CDKI, u jehož genu byla prokázána regulace exprese 

komplexem VDR-1, 25 hydroxyvitamin D, byl p21waf1/cip1v lidské buněčné linii promyelocytární HL-

60 leukémie a karcinomu prsu MCF7 [37, 38]. Indukce exprese genů vitaminem D byla potvrzena též 

u dalších inhibitorů  p27kip1, p15. p16 a p18 [2]. Zajímavý je vztah mezi VRD a p53, kdy dochází 

k vzájemnému ovlivňování jejich genové exprese. P53 může působit jako transkripční koaktivátor 

genu VDR a vyústit ve zvýšenou expresi VDR receptorů v buňkách  

Vliv vitaminu D na buněčný cyklus u nádorů hlavy a krku byl sledován jednak na buněčných liniích 

z dlaždicového karcinomu, jednak přímo v nádorech HNSCC. Byla prokázána zvýšená exprese 

inhibitorů cyklin-dependentních kináz p21, p27 u dlaždicového karcinomu hlavy a krku, p18 v SCC25 

linii odvozené z dlaždicového karcinomu jazyka a p57 v buněčné linii HEp-2 lidského laryngeálního 

karcinomu [39-42]. Zvýšená exprese (overexprese) p16 je považována v dlaždicových karcinomech 

hlavy a krku za významný prognostický marker. Jako jedna z možných příčin zvýšené exprese p16 v 

buňce byla prokázána infekce vysoce rizikovými typy HPV. Předpokládané interakce mezi vitaminem 

D a expresí p16  jsou předmětem dalšího výzkumu 6]. 

Celkové protinádorové působení vitaminu D je dále potencováno jeho interakcemi s dalšími 

signálními drahami, např. stimulací signálních cest IGFBP3 a TGF-beta a inhibicí EGFR signální kaskády  

Nádory disponují různými mechanizmy, které vedou k narušení imunitní odpovědi. Zvláště HNSCC se 

vyznačuje imunosupresivními aktivitami, které jsou odpovědné za vyšší agresivitu a recidivy těchto 

nádorů. Tyto aktivity spočívají jednak v nádorem indukované produkci četných cytokinů a růstových 

faktorů, jednak ve výskytu imunoinhibičních CD34+ progenitorových buněk v nádorovém stromatu i 

v periferní krvi.  Dobrá znalost všech těchto sekrečních a regulačních mechanizmů umožní zavedení 

imunomodulační terapie v HNSCC. 

CD34+ buňky infiltrují a prostřednictvím secernovaného transformujícího růstového faktoru–beta 

(TGF-ß) potlačují funkce T buněk, zejména jejich antitumorózní účinky [43-46]. Další důležitou funkcí 

vitaminu D je jeho působení jako imunomodulační agens ovlivňující jak přirozenou, tak adaptivní 

imunitu. Působení vitaminu D se uskutečňuje prostřednictvím receptorů VDR, které jsou lokalizovány 

na buňkách imunitního systému, zejména na antigen prezentujících buňkách (makrofázích a 

dendritických buňkách) a aktivovaných T- a B- lymfocytech. Normální lidské makrofágy mají též 

schopnost si produkovat vitamin D. V přirozené imunitě se vitamin D podílí jednak na mechanizmu 



vedoucím k eliminaci antigenu, jednak při preventivním zablokování přirozené imunitní odpovědi. 

Vitamin D působí významně antibakteriálně. Nízké hladiny vitaminu D podporují vznik 

mykobakteriální nebo virové infekce, např. infekci HPV, která je důležitým etiologickým faktorem 

zejména u orofaryngeálního karcinomu. Na úrovni adaptivní imunity vitamin D moduluje efektorové i 

regulační T lymfocyty a vyznačuje se imunosupresivními účinky s ochranou před autoimunitními 

chorobami a podílí se na blokování odhojení transplantátu . 

Četné studie provedené u pacientů s HNSCC ukazují na významnou roli vitaminu D pro chování a 

integritu imunitního systému. Vitamin D intratumorózně iniciuje maturaci CD34+ buněk do zralých 

dendritických buněk, které stimulují imunitní systém zejména ve smyslu anti- HNSCC T-buněčné 

reaktivity. Tento mechanizmus je velice slibný pro terapeutické využití vitaminu D k překonání 

závažných imunosupresí sdružených s HNSCC  

Imunosupresivní a proangiogenní cytokiny a růstové faktory v nádorovém mikroprostředí HNSCC jsou 

dalším klíčovým elementem přispívajícím k nepříznivému chování těchto nádorů. Významnými 

imunosupresivními faktory v HNSCC jsou zejména cytokiny interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 (IL-10) 

a granulocytární a makrofágové kolonie stimulující faktor (GM-CSF), prostaglandin E2 (PGE2) a TGF-β. 

Za angiogenezi a metastazování jsou v HNSCC zodpovědné zejména interleukin-8 (IL-8) a růstové 

faktory jako bazický fibroblastický růstový faktor (bFGF), hepatocytární růstový faktor (HGF), 

destičkový růstový faktor (PDGF) a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) . 

 

 

Stav v České republice 

V České republice máme dosud velmi málo publikovaných dat, které by mapovaly rozsah 

stavu zásobování vitaminem D, řada článků se zabývá problematikou nedostatku a jeho 

důsledky pro organismus. Otázka adekvátní suplementace je ale potřeba diskutovat právě 

v souvislosti s konkrétními údaji o hladinách v populaci. Uvádíme tedy výsledky sledování 

našich zdravých dobrovolníků v letní a zimním období. Výsledky jsou velmi podobné jako  ve 

zmiňované švýcarské studii. 

Referenční hodnoty a interpretace výsledků 



V rutinní praxi je důležité vybrat vhodné referenční rozmezí. Obvykle se referenční rozmezí 

určuje naměřením hodnot ve zdravé populaci a vypočtením 95% intervalu u gaussovského 

rozložení. Je ale jasné, že toto u takového analytu jakým je vitamin D nelze vůbec využít. 

Jeho hladiny kolísají v závislosti na ročním období. Již ve studiích, kde kromě běžné populace 

byla změřena i hladina vitaminu D u zaměstnanců pobřežní hlídky (hladiny 2,5krát vyšší) se 

ukázalo, že dnešní „zdravá„ populace trpí ve skutečnosti nedostatkem vitaminu a není proto 

vhodné ji považovat paušálně za referenční. Vlivem našeho životního stylu jsou celkově 

v populaci hladiny vitaminu D neadekvátní fyziologickým požadavkům cílových tkání.  Na 

základě stále probíhajících studií je nedostatek vitaminu D potvrzován jako rizikový faktor 

pro mnohá onemocnění a je proto nutné stanovovat optimální hladiny vitaminu D na základě 

těchto dat spíše, než na základě populačních studií.  Podobně jako je tomu např. u hladiny 

cholesterolu, která je také určena arbitrárně na základě důkazů EBM o nejpříznivnější 

hladině. Někteří autoři používají termín subklinické deficience, která je charakterizována 

nízkou hladinou vit25OHD bez specifických alterací stavu kostního metabolismu (13). 

Tabulka č.2: 

Tabulka  č.2 Hodnocení hladin VD 

Status VD nmol/L ng/mL 
Riziko 

rozvoje 
křivice 

Svalová 
funkce 

Účinek na Ca-P 
metabolismus 

Účinek 
v periferních 

tkáních 

Těžký deficit Pod 25 Pod 10 + + + + 

Deficience 25-50 10-20 + + +- + 

Insuficience 50-75 20-30 - - - + 

Dostatek 75-250 30-100 - - - - 

Optimální 
hladina 

100 40 - - - - 

Toxicita Nad 400 Nad 160 - - + + 

 

 

 

Vhodnost suplementace 



Obecně jsou uznávané jako vysoce rizikové skupiny, které je potřeba monitorovat a 

eventuálně suplementovat -  novorozenci i děti, těhotné, staré osoby, obézní, v dlouhodobé 

ústavní péči, pracující v nočních směnách a s omezenou solární expozicí (např. obava 

z rozvoje melanomu). Pokud se týká specifických skupin nemocných, pak to budou pacienti 

s osteoporózou,  malabsorbčním syndromem, opakované infekce, chronická autoimunitní 

onemocnění včetně diabetu a roztroušené mozkomíšní sklerozy, hypertenzí, metabolickým 

syndrome, po CMP, s poruchou hydroxylace25OH (jaterní onemocnění, léčba antiepileptiky a 

některé další léky), předčasným ovariálním selháním. V současné době už je vitamin D v USA 

doporučován jako součást léčby většiny maligních onemocnění (až 4000 J/den). Další velmi 

specifickou otázkou jsou pacienti s ledvinným onemocněním. Zde je zapotřebí hodnotit 

nejen status vit25OHD, ale i vit1,25(OH)2D-kalcitriolu. Doporučované denní dávky se 

pohybují dle výchozí hladiny a ročního období v rozmezí 600-4000 J/ den. Je pravděpodobné, 

že zajištění optimální saturace vitaminem D bude v budoucnosti stále více závislé na 

fortifikaci přirozených zdrojů potravy. 
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Úvodem je nutno si upřesnit, co je vlastně vitamin D. Po léta si všichni pamatují definici vitaminu D 

jako jednoho z mála vitaminů, který je rozpustný v tucích.  Na druhé straně jeho chemická struktura, 

vlastnosti  a nejnovější poznatky nás  opravňují  řadit ho mezi hormony.  Nepochybně pravdou je 

obojí, ale pohlédneme – li na problém z hlediska vývoje znalostí o této látce, tak jednoznačně 

musíme  říci, že v současné době je třeba  vyzdvihnout jeho silné účinky na nejrůznější  funkce 

v organismu tj. hormonální povahu. Ještě  v 70.letech minulého století  se nedostatek vitaminu D 

rovnal pouze diagnoze křivice. Pokud by tomu tak bylo, mohl by zde článek končit konstatováním : 

výskyt křivice je raritní, proto neexistuje  problém nedostatku vitaminu D. Opak je však pravdou. 

Dramatický nárust počtu publikací o vitaminu D od roku 1950 je významnou skutečností. K tomuto 

nárustu jistě nedošlo náhodně. Je dán dvěma důvody: prvním je skutečnost, že v současné době je 

sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D (vit25OHD) běžně stanovována, a druhým důvodem je, že bylo 

nalezeno nespočetné množství možných vlivů, které více či méně souvisejí se změnou hladiny, 

nejčastěji sníženou hladinou vitaminu D. V následujícím textu se budeme zabývat tím, jaké riziko pro 

vznik  a rozvoj  závažných  chorob má nízká hladina vitaminu D a diskutovat, kdy, proč a u koho  

provádět stanovování hladin a optimální substituci vitaminem D.  

V tomto případě se však jedná se o ergokalciferol (vitamin D2 ) a cholekalciferol (vitamin D3). 

Metabolismus obou látek je však v organismu obdobný, proto termín "vitamin D" bez bližší 

specifikace odkazuje na obě formy, ať už D2 nebo D3   

upravíme li hladinu  Hypovitaminoza D nepříznivě působí na vznik a průběh aterosklerozy,  kardio a 

cerebrovaskulárních chorob, většiny maligních onemocnění, diabetu I.i II. typu, stále přibývají 

doklady o nepříznivém vlivu nedostatku vitaminu D na rozvoj infekčních onemocnění. Je zajímavé, že 

dostatečné zásobení vitaminem D příznivě ovlivňuje imunitní systém prakticky při všech chorobách 

imunity, v poslední době se zaměřuje pozornost zejména na autoimunitní procesy.  Jako určité 

potvrzení, že při autoimunitních onemocnění VDR není schopen dostatečně vázat vitamin D, jsou 

klinická data ukazující, že pacienti s autoimunitou přes vysoké dávky vitaminu D nevytvoří 

hyperkalcémii (14). Tato pozorování se potvrzuje i v onkologické praxi. Aktivní VDR inhibuje růst 

nádorových buněk a indukuje apoptosu v tumoru. Současně se také ukazuje, že deficit vitaminu D 

může  ovlivňovat negativně efekt účinnosti chemoterapie např. u nádorů plic.  

Mechanismus, kterým vitamin D chrání před autoimunitními onemocněními, není zatím jasný, ale je 

nutné připustit teorii, že perzistující bakteriální infekce můžou vést k rozvoji autoimunitního 

onemocnění přes blokaci VDR. Je-li tomu tak, potom nízká hladina D vitaminu u pacientů 

s autoimunitním onemocněním je spíše výsledkem než příčinou daného onemocnění.  Jeho 

nedostatek také pravděpodobně působí nepříznivě na fertilitu a na průběh těhotenství, málo je 

dosud známo o jeho působení na činnost centrální nervové soustavy. 



 


