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Mimokostní účinky 
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kým onemocněním
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V oblasti  praktické  i laboratorní  medicíny  se  dá 
v posledních  několika  letech  hovořit  o boomu 
vitamínu D. Důvodem je především skutečnost, že 
vitamín D přestal být považován pouze za působek 
ovlivňující metabolizmus vápníku.  Dosud je dobře 
známo,  že  vitamín  D  umožňuje  vstřebávání  váp-
níku ve  střevě  tím,  že podporuje  tvorbu proteinu 
vázajícího  vápník  (calcium  binding  protein).  Tzv. 
mimokostní  účinky  vitamínu  D  jsou  předmětem 
dnes již obrovské řady studií, které dokládají jeho 
roli  v    imunomodulaci,  vliv  na  vývoj  a činnost 
mozku  a nervové  soustavy  [1].  Řada  prací,  např. 
[2-5]  dokládá  skutečnost,  že  nedostatek  vitamínu 
D potencuje chronická onemocnění včetně diabetu, 
nádorových onemocnění a depresi. Zvýšený výskyt 
neuropsychiatrických onemocnění je spojen s méně 
aktivním  životním  stylem  bez  pohybu  na  slunci 
a s expozicí narůstajícímu počtu chemických látek. 
Mezi nejzákladnější faktory spojené s rizikem neu-
ropsychiatrických onemocnění řadíme kouř/tabák, 
alkohol, znečištění vzduchu, pesticidy, endokrinní 
disruptory, chemikálie, těžké kovy, nasycené mast-
né  kyseliny  a obezitu  (velmi  častou  již  v dětském 
věku) [6].

Vitamín D
Pod pojmem vitamín D máme na mysli celkem 35 
metabolitů  tohoto  steroidu,  z nichž  pouze  jediný 
– kalcitriol je aktivní. Proto pro ujasnění pojmů je 
nutné rozlišovat jednotlivé formy vitamínu D.
Vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká v podkoží ze 
7 – dehydrocholesterolu po ozáření beta složkou 
UV  slunečního  záření  (nejlevnější  přirozený 
zdroj  vitamínu  D).  Pouze  malé  množství  vita-
mínu  D  pochází  z potravy.    Zdrojem  Vitamínu 
D2  (ergokalciferol)  je  rostlinná  strava  (oleje, 
houby). Je však 4x méně účinný než vitamín D3. 
Vitamíny D2 a D3 jsou v játrech hydroxylovány 
v poloze 25 na 25 OH (D) = kalcidiol. Kalcidiol 
je sice inaktivní, ale v organizmu je stálý po dobu 
5 – 7  týdnů, a proto  je využíván k měření záso-
bení v organizmu vitamínem D.  V proximálním 
tubulu ledvin následně dochází k hydroxylaci kal-

cidiolu na 1, 25 (OH)2D kalcitriol. Měřit hladinu 
kalcitriolu u běžného pacienta (kromě měření na 
dialyzačních jednotkách urologií a ve speciálních 
případech) nemá smysl, protože tento metabolit 
je  stabilní  pouze  několik  minut.  Kalcitriol  má 
vlastní  transportní  bílkovinu  (VDBP)  a váže  se 
na  receptory  vitamínu  D  (VDR).  O kalcitriolu 
můžeme hovořit jako o neuroaktivním steroidním 
hormonu, protože po vazbě na VDR má jednak 
genomové účinky a jednak účinky negenomové, 
což je hlavní charakteristika neurosteroidů. Jako 
neurosteroid (ovlivňuje L-typ kalciových kanálů 
a má vliv na mozkové funkce [7].

Vitamín D a mozek
Kromě  známého  vlivu  vitamínu  D  na  kalcium/
fosfátovou homeostázu má kalcitriol také neuro-
protektivní  efekt  (svou  antioxidační  aktivitou), 
ovlivňuje neuronální kalciovou regulaci, funguje 
jako  neurotransmitter,  má  účinky  neurotropní 
a imunomodulační [1].  Vysvětlení spočívá mimo 
jiné ve  skutečnosti,  že VDR a enzym 1α-hydro-
xyláza    se  nacházejí  kromě  již  zmíněného  pro-
ximálního tubulu ledvin též v ostatních tkáních, 
a to například v neuronech a v buňkách gliových 
[8]. Pro neuroprotektivní a neurotropní aktivitu 
kalcitriolu  svědčí  teorie  odvozené  na  základě 
animálních pokusů, že vitamín D může stimulo-
vat ochranu a růst nervových buněk. Proto také 
vitamín D může zpomalit progresi neurodegene-
rativních onemocnění.
Vitamín D hraje důležitou roli ve vývoji mozku. Jeho 
nedostatek byl prokázán u řady neurodegenerativ-
ních onemocnění,  jakými  jsou autismus, deprese, 
roztroušená  skleróza  Alzheimerova  choroba,  Par-
kinsonova choroba apod. [9].  Nedávné přehledné 
zpracování  studií přineslo důkaz o neurobiologic-
kém mechanizmu působení vitamínu D a o tom, že 
prenatální nedostatek vitamínu D vede k poruchám 
autistického spektra [10]. 
John J. Cannell  první upozornil na možnost redukce 
nebezpečí autizmu vitamínem D [11]. Od té doby 
byla  zveřejněna  celá  řada  studií,  z nichž  většina 
poukazuje  na  negativní  korelaci  mezi  hladinami 
vitamínu  D  a nebezpečím  autizmu,  ale  objevují 
se též studie, které tuto teorii nepotvrzují, ačkoliv 
systematický přehled a metaanalýzy korelaci mezi 
nedostatkem vitamínu D a autismem potvrzují [12]. 
Vysvětlení pro  tuto diskrepanci může být  fakt,  že 
studie neberou v úvahu VDR a VDBP, které hladinu 
volného kalcidiolu značně ovlivňují.
Potenciální neurobiologické mechanizmy vedoucí 
k prenatálnímu nedostatku vitamínu D a k autismu 
shrnuje review [13].
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Vitamín D u zdravých dětí a u dětí 
s autismem
Nedávno provedená  studie hladin vitamínu D na 
Endokrinologickém ústavu (EÚ) u 45 autistických 
chlapců  (5-7  let)  a u stejného  počtu  chlapců  ve 
stejném věku a srovnané podle data odběru vedla 
k nedobrému zjištění. V obou skupinách byly nale-
zeny  hladiny  vitamínu  D  nízké,  které  ve  více  než 
v 60 % nedosahovaly ani dolní hranice referenčního 
rozmezí (75 – 250 nmol/L) sérového kalcidiolu.
Obdobná studie v roce 2016 u 419 zdravých dětí ve 
věku 7 - 9 let byla provedena na Státním zdravot-
ním  ústavu.  Výsledek  je  velmi  podobný  výsledku 
na EÚ. 
Pro přesná čísla viz obrázek č. 1.
Obě zmíněné studie jsou varující a svědčí pro sku-
tečnost, že dětem chybí dostatek pobytu slunci.  Děti 
a mladiství  se  v současné  době  věnují  spíše  hrám 
na počítači než sportu/hrám na zdravém vzduchu 
a na slunci.

Doporučené hladiny vitamínu D
Ohledně doporučené koncentrace kalcidiolu v séru 
panují bohužel stále rozpaky. Výrobci kitu pro stano-
vení kalcidiolu metodou ECLIA  používají referenční 
rozmezí 75 – 250 nmol/L stejně jako Endokrinolo-
gický ústav, Státní zdravotní ústav, profesor Palička 
(Interní medicína pro praxi 2011;13) a další. Dolní 
hranice  tohoto  rozmezí  je  doporučována  v řadě 
evropských  států,  ale  též  v USA  [14]  na  základě 
řady metaanalýz. V USA se podle posledních zpráv 
z Rady pro vitamín D (Cannell, Newsletter, 2017) 
doporučuje dolní hranice 125 nmol/L a v případě 
dlouhodobých infekcí, autismu, chronických one-
mocnění  u dětí  je  doporučeno  dokonce  dosažení 
koncentrace 175 nmol/L. Důvodem je nastartování 
imunitních procesů, protože,  jak  jsme  již  zmínili, 
vitamín D má imunomodulační účinky.  V někte-
rých evropských státech se pro odstranění depresivní 
složky  neuropsychiatrických  onemocnění  (např. 
Parkinsonova  choroba)  využívají  masivní  dávky 
vitamínu D [15].

Chvála cholesterolu
Neustálé  informace  o škodlivosti  cholesterolu  by 
mohly vést některé osoby k přesvědčení, že chole-
sterol je jed, který je v těle zbytečný. Není tomu tak. 
Jedná  se  o steroid,  který  je  stavebním  kamenem 
všech steroidních hormonů, žlučových kyselin a také 
vitamínu D.

Při  nedostatku  enzymu  reduktázy  7-dehydro-
cholesterolu  při  vývoji  plodu  a tedy  stejného 
substrátu  nezbytného  pro  tvorbu  vitamínu  D 
(cholekalciferolu) dochází u dětí k malformacím 
pod  souhrnným  názvem  Smith-Lemli-Opitz 
syndrom  (SLOS).  Příčinou  je  nedostatečná 
koncentrace cholesterolu (< 1 mg/dL)  Při léčbě 
tohoto onemocnění se používají  masivní dávky 
cholesterolu (tak aby se dosáhlo hladiny 150 -250 
mg/dl). Malformace již samozřejmě nelze vyléčit, 
ale dosáhne se odstranění autistických příznaků 
u takto postižených dětí.

Souhrnně je na obrázku č. 2 znázorněna jak tvorba 
vitamínu D, tak vznik SLOS.

Závěrem lze konstatovat:
V létě  u zdravých  dětí  i dospělých  jedinců  není 
potřeba  suplementace  vitamínem  D,  jestliže  se 
pohybují dostatečnou dobu na slunci.
V zimě  je  nutné  kontrolovat  hladinu  vitamínu  D 
(kalcidiolu) tak, aby neklesla pod 75 nmol/L. Jakmile 
je  hladina  nižší,  je  nutná  suplementace  některým 
z přípravků  se  snadno  vstřebatelným  vitamínem 
D a zvýšit konzumaci ryb tak, aby byla podpořena 
imunita. Vysoce žádoucí nutná.Obr. 1
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U těhotných a kojících žen, zejména v období říjen-
duben je suplementace nezbytná! Mezinárodní kon-
sensus doporučuje plošnou suplementaci těhotných 
dávkou 500-600 IU denně, u kojících navíc ještě péči 
o dodávku 1000 mg vápníku denně (Munns 2016).
Předávkování vitamínem D (= cholekalciferolem) 
při dodržení doporučených dávek, které určí lékař 
(mohou  být  i vysoké)  a pokud  nejde  o pacienty 
se  sarkoidózou,  granulomatózními  chorobami  či 
hyperkalcemií není možné!
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