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Hypovitaminóza D 
indukovaná  
orlistatem
Šebek J.

Od roku 1922, kdy Elmer V. McCollum prokázal 
existenci vitaminu D, jsme molekule připisovali 
ústřední roli v metabolismu kalcia a později fos-
fátů. Koncentrace v organismu se dříve prakticky 
nesledovala. Jen empiricky odhadovala dle klinic-
kého stavu pacienta. Ve výjimečných případech se 
přistupovalo ke stanovení chromatografickou nebo 
od osmdesátých let imunochemickou metodou. 
Teprve od devadesátých let, kdy se imunochemické 
metody pro vitamin D začaly ve velké míře automa-
tizovat na analyzátorech, nabízí stanovení stále více 
klinických laboratoří. Zpřístupnilo se jeho měření 
a plazmatickou hladinu sledujeme u mnohem větší 
škály pacientů. Zjistili jsme, že velká část populace 
trpí hypovitaminózou D. Logicky následovalo hle-
dání nových souvislostí mezi ním a řadou dalších 
onemocnění, jež se časem ukázaly jako opodstat-
něné. Ovlivňuje patogenezi aterosklerózy, diabetu 
mellitu prvního i druhého typu, autoimunitních, 
neurologických chorob, afektivních poruch ve 
smyslu deprese nebo kognitivních dysfunkcí. Rozvoj 
uvedených onemocnění koresponduje s faktem, 
že řada buněk participujících na jejich vzniku 
exprimuje pro vitamin D specifické intracelulární 
receptory. O vitaminu D neboli kalciferolu, který 
se v posledních letech stal terčem zájmu, bylo již 
odpublikováno skutečně mnoho. Doposud se ale 
výrazně nesledovalo, do jaké míry jeho plazmatic-
kou koncentraci ovlivňuje terapeuticky navozená 
inhibice gastrointestinálních lipáz. V současné době, 
kdy většina novějších preparátů určených k léčbě 
obezity pozbyla registraci pro své nežádoucí účinky, 
dominantní postavení opět získává orlistat (Xeni-
cal®). Jedná se o účinný a dlouhodobý inhibitor již 
zmiňovaných gastrointestinálních lipáz, což v zaží-
vacím traktu znemožňuje vstřebávání většiny tuků 
z potravy včetně látek v nich rozpustných. Nabízí se 
nám tedy otázka, zda biologická dostupnost kalcife-
rolu jakožto molekuly lipofilního charakteru bude 
v organismu dostatečná. 
Odpověď na otázku není u kalciferolu tak jednodu-
chá, jak by se zprvu mohlo zdát. Lidský organismus 
totiž vitamin získává dvěma způsoby. První je 
naprosto pro vitaminy typický. Z potravy vstřebaný 
ergokalciferol (D2), který pochází z rostlin, je absor-
bován společně s tuky, inkorporován do chilomiker 
a z tenkého střeva odváděn lymfou. Následuje dvojí 

aktivace odlišnými enzymatickými procesy, aby 
mohl plnit svoji úlohu. Druhý způsob pokrývající 
potřebu organismu, který v mnoha ohledech při-
pomíná metabolismus hormonů, spočívá ve vlastní 
syntéze lokalizované v pokožce. Prekurzor přesněji 
řečeno 7-dehydrocholesterol neenzymatickým 
pochodem za přítomnosti UV paprsků konvertuje 
na cholekalciferol (D3). Vznik biologicky aktivní 
formy opět závisí na dvou enzymatických reakcích 
stejných, jako tomu bylo u ergokalciferolu (Obr. 1). 
Nicméně dominantní postavení při pokrytí potřeb 
lidského organismu náleží právě vitaminu D3. Proto 
by nedostatečný příjem navozený orlistatem, mohl 
organismus jednoduše kompenzovat prostřednic-
tvím endogenní produkce. 

Obr. 1: Metabolismus vitaminu D

Orlistat
Originální preparát orlistatu od společnosti Roche® 
nese obchodní název Xenical® s účinnou látkou 
o množství 120 mg. Indikační spektrum zahrnuje 
pacienty s body mass indexem 30 kg/m2 a vyšším 
eventuelně 28, kdy jsou přidruženy rizikové faktory 
například hypertenze, hyperkoagulační stav. Délka 
terapie se odvíjí podle odpovědi pacienta na léčbu. 
Po dvanácti týdnech by hmotnost měla klesnout 
alespoň o 5 %. V opačném případě další podávání 
postrádá smysl. Optimální dávkou orlistatu bývá 
jedna tobolka požitá s hlavním jídlem bezprostředně 
před, v průběhu nebo do hodiny po konzumaci. Plně 
rozvinutý účinek se dostavuje do 48 hodin po první 
dávce a přibližně stejnou dobu odeznívá. Studie na 
biologických modelech i pozdější klinické prokázaly, 
že převýšení terapeutického maxima nad 360 mg pro 
die nezvyšuje léčebný účinek. Xenical® rovnoměrně 
proniká do lumenu gastrointestinálního traktu, 
kde funguje na bázi inhibitoru žaludeční i pan-
kreatické lipázy. Díky laktamovému kruhu, jenž se 
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strukturou podobá beta-laktamovým antibiotikům, 
vytváří s enzymem kovalentní vazbu překrývající 
jeho reakční centrum v místě aminokyseliny serin. 
Následně inaktivovaná lipáza nemůže plnit funkci, 
kterou je hydrolyzování triacylglycerolů z potravy 
na vstřebatelné mastné kyseliny. Teprve ty jsou 
střevním epitelem vstřebatelné. Zároveň Xenical® 
neproniká lumenem střev, tudíž působí jen v kom-
partmentu gastrointestinálního traktu.
Z farmakodynamiky nám logicky vyplývají lékové 
interakce a mezi léčiva lze v širším slova smyslu zařa-
dit i náš vitamin D, který bude předmětem našeho 
zájmu. Dále klinické studie prokázaly, že orlistat 
signifikantním způsobem snižoval plazmatickou 
hladinu cyklosporinu, což doprovázel pokles jeho 
imunosupresivního účinku. Antiepileptika amfifil-
ního charakteru, která se běžně užívají i jako stabili-
zátory nálady při bipolárních poruchách, nedosahují 
při podávání orlistatu běžných hodnot a nelze tak 
vyloučit častější výskyt konvulzí či mánií. Mezi 
takové náleží valproát, lamotrigin nebo pregabalin. 
Obdobný případ nastává u některých léčiv používa-
ných k terapii dalších afektivních poruch ve smyslu 
deprese. Negativně snižuje biologickou dostupnost 
mnoha antidepresiv, lithia, benzodiazepinů i hyp-
notik. U zolpidemu je potřeba podat dvou až tříná-
sobek běžné dávky. U jedinců léčených perorálním 
antikoagulanciem především warfarinem jakožto 
derivátem kumarinu vzniká riziko nestabilní hladiny 
léčiva včetně koagulačních faktorů ve spojitosti se 
sníženým vstřebáváním vitaminu K, což si vyžaduje 
kontroly koagulačních parametrů.
Charakteristika studie
Hodnocené subjekty účastnící se studie, kterou 
můžeme označit za neintervenční s víceramenným 
uspořádáním (obr. 2), blíže klasifikuje tabulka (tab. 
1). Skupina nesoucí označení A byla nejpočetnější. 
Jednalo se celkem o 37 pacientů, kteří po prvním 
náběru zahájili léčbu a po druhém odběru, který 
následoval po dvou měsících, s terapií nadále 
pokračovali. Vesměs se dá říci, že orlistat dobře 
tolerovali a především se dostavil žádaný efekt 
ubývání hmotnosti. Upravili svůj dietní režim 

a mírným způsobem navýšili pohybovou aktivitu. 
U subjektů hodnocení skupiny A lze rozlišit rame-
no A, jež přesně odpovídá výše uvedenému popisu, 
a rameno A1. Skupina A1 byla nejméně početnou, 
přičemž si 11 účastníků nechalo parenterálně 
aplikovat ergokalciferol. Přesněji řečeno se jednalo 
o preparát Calciferol Biotika Forte® podaný v bolu-
su, což odpovídá 7,5 mg účinné látky. K aplikaci 
došlo během druhého náběru čili po dvou měsí-
cích. Aby nedošlo k iatrogenní hypervitaminóze, 
byla u nich předběžně změřena hladina vitami-
nu. Nicméně účast nebyla dostatečně statisticky 
významná, tudíž naměřené údaje berme pouze jako 
doplňkové. Zatímco u skupiny A proběhly pouze 
dva odběry krve, pacienty z A1 po měsíci čekal 
ještě třetí. Důvodem bylo ověření, zda terapeutická 
intervence splnila svůj účel. Do ramene s označe-
ním B spadalo 6 osob s terapií ukončenou po dvou 
měsících, kvůli nedostatečné terapeutické odezvě 

Obr. 2: Schéma, znázorňující průběh studie

Tabulka 1: Subjekty hodnocení

Skupina Počet zúčastněných Počet vyloučených Počet zařazených do studie
A 37 1

36
A1 11 0
B 6 1 5
C 20 0 10
A+B 43 2 41
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eventuálně rozvoji nežádoucích účinků. Nicméně 
data do studie byla zahrnuta, protože splňovala 
kritéria ohledně prvního a druhého odběru krve. 
Poslední skupina C byla ramenem hodnocených 
subjektů, jež měla korekční význam. V populaci 
rozšířená insuficience vitaminu, příjem stravou 
a možnost vlastní syntézy v pokožce prostřed-
nictvím UV záření nabízí otázku, zda je hladina 
kalcidiolu u jednotlivých osob z dlouhodobého 
hlediska stabilní. Zvláště změna ročních období 
může koncentraci ovlivnit, a protože střádání 
vzorků probíhalo 9 měsíců od července do března, 
nastala potřeba situaci ověřit popřípadě provést 
korekci. Skupina C zahrnovala celkem 10 zdravých 
jedinců. U každého byl kalcidiol měřen přibližně 
v dvouměsíčních intervalech. 
Bazální podklady k výzkumu byly získány odběrem 
krevních vzorků osob začleněných do studie prove-
deném bezprostředně před zahájením terapie a dru-
hým odběrem, jenž pacienty čekal po dvouměsíční 
léčbě orlistatem. Bylo separováno sérum, následně 
uskladněno při teplotním intervalu -10 až -20 °C, 
aby vlastní měření kalcidiolu na imunochemickém 
analyzátoru Advia Centaur® XP proběhlo v jedné 
sérii. Podařilo se docílit toho, že u všech hodnoce-
ných subjektů byla dodržena uvedená dvouměsíční 
doba s odchylkou ± 6 dní. Mimo vitaminu se ve 
vzorku stanovil i doprovodný parametr, kterým byl 
C-reaktivní protein (CRP) jakožto zánětlivý marker. 
Jeho výrazná elevace nad 50 mg/l bez klinického 
projevu běžné infekční nemoci by osoby ze studie 
vyloučila kvůli případnému rozvoji chronického 
onemocnění neznámé etiologie. Pochopitelně běžná 
infekční choroba například horních cest dýchacích 
nepatří mezi vylučovací kritéria. 

Výsledky
Zpracované vzorky poskytují výsledky, které ovšem 
nejsou uspořádané tak, aby reflektovaly variabilitu 
výsledků vztaženou k určité osobě po čas celé 
studie, ale odrážejí variabilitu mezi výsledky jed-
notlivých pacientů vůči náběrovému cyklu. Je tedy 
vztažena ke konkrétnímu náběru krve čili odběru 
číslo jedna, dva eventuálně tři, přičemž ústřední 
roli při vyhodnocení sehrála střední hodnota, smě-
rodatná odchylka a variační koeficient. Základní 

soubor dat pocházel od 41 hodnocených subjektů 
skupiny A i B medikovaných orlistatem, u nichž 
se sledovala hodnota kalcidiolu s dvouměsíčním 
odstupem. Tabulka č. 2 sumarizuje údaje ve smyslu 
střední hodnoty, směrodatné odchylky i variačního 
koeficientu a graf č. 1 znázorňuje posuny v plazma-
tických hladinách. Podařilo se také získat vzorky 
od probandů skupiny A z třetího náběru. Ovšem 
nelze je zařadit do statistického hodnocení. Bylo 
jich pouhých 8, neměřených v jedné sérii a navíc 
odebrané v různých intervalech například po 
čtyřech, šesti, sedmi měsících od začátku léčby 
orlistatem. Hodnoty jsem sice zanesl do grafu 
číslo jedna, ale již dále nejsou zpracovávány ani 
komentovány. Skupina A1 reflektuje 11 subjektů 
ze skupiny A, jež si nechalo po druhém náběru 
injekčně přesněji řečeno intramuskulárně aplikovat 
ergokalciferol, což si po měsíci vyžádalo další odběr 
kvůli porovnání dynamiky vitaminu. Hodnoty 
jsem sice zahrnul do závěrečného hodnocení (tab. 
č. 3, graf č. 2), nicméně si musíme uvědomit, že 11 
probandů rozhodně není statisticky významným 
vzorkem. U skupiny C byla sledována koncentrace 
vitaminu bez jakékoliv terapeutické intervence. 
Každý poskytl v průběhu celé studie vzorky celkem 
šestkrát, přičemž interval mezi odběry činil 1 až 2 
měsíce. Vše znázorňuje graf č. 3. 

Tabulka 2: Vypočítané hodnoty skupiny A + B

Skupina A+B

Odběr Střední hodnota 
(nmol/l)

SD 
(nmol/)

CV  
(%)

1. 55,8 26,1 46,8
2. 38,5 13,1 34,1

Graf 1: Grafické znázornění skupiny A + B

Tabulka 3: Vypočítané hodnoty skupiny A1

Skupina A1

Odběr Střední hodnota 
(nmol/l)

SD 
(nmol/l)

CV  
(%)

1. 57,0 25,5 44,7
2. 38,5 13,1 34,1
3. 158,7 55,2 34,8
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Na první pohled čísla, která souvisejí s dvoumě-
síčním intervalem u hodnocených subjektů A i B, 
působí nejednoznačně. Sice byla patrná klesající 
tendence, nicméně pokles hladin u jednotlivých 
osob při vzájemné konfrontaci prvního a druhého 
odběru vykazoval značně heterogenní charakter. 
Zároveň rozdíly v posunu několikanásobně překra-
čovaly variační koeficient metody, který vypovídá 
o nepřesnosti mezi několika výsledky téhož mate-
riálu. Z uvedeného vyplývá, že diferenciace hodnot 
byla reálná a nezatížená analytickou chybou. Za 
povšimnutí stojí propad variačního koeficientu při 
porovnání prvního náběru s druhým, což svědčí 
pro rozličnost výsledků, která se po dvouměsíční 
léčbě zmenšovala. Přesněji řečeno se jednalo o pro-
pad koeficientu mezi prvním a druhým náběrem 
o 12,7 %, kdy střední hodnota klesla o 68,9 %. Poně-
vadž u skupiny C vznikaly po dobu devíti měsíců 
posuny ve střední hodnotě v rozmezí pouhých 10 až 
16 %, korekce výsledků postrádá na významu. Tím 
pádem data vypovídají o stavu, kdy vlivem snížené-
ho vstřebávání lipidů opravdu nastal i mírný pokles 
vitaminu, přičemž posun hladin nevykazoval stálý 
poměr a v mnoha případech byl výrazný. 

Diskuse 
Při úvaze nad výsledky lze dojít k názoru, že orga-
nismus akceptuje nižší příjem vitaminu i s tím 
spojený jeho pokles koncentrace v krvi, ale proces 
má své limity zabraňující rozvoji avitaminózy. 
Pravděpodobně na ustálení participovala dermální 
produkce cholekalciferolu nebo kombinace endo-

genní produkce společně se zbylou schopností jej 
absorbovat z gastrointestinálního traktu. Otázku, 
který z kompenzačních mechanismů převládá, nelze 
za podmínek běžné klinické laboratoře zodpovědět. 
Domnívám se, že jedinou možností by bylo použití 
biologického modelu medikovaného orlistatem 
v dávkování pro něj optimálním společně s regu-
lovaným příjmem vitaminu D perorální cestou. 
Ovšem musel by být značen radioizotopem. Teprve 
po ustálení distribuce by následovalo určení poměru 
plazmatické koncentrace obou forem kalciferolu 
a mohl být učiněn relevantní závěr. 
Obdobně jako v předchozím případě variační koe-
ficient u skupiny A1 (parenterálně substituovaných) 
dosahoval na počátku vyšší hodnoty a u vzorků 
druhého náběru klesl. Následující měření sér zís-
kaných třetím náběrem ukázal, že i přes několika-
násobné zvýšení plazmatických hladin kalcidiolu 
si koeficient ponechává stále nižší hodnotu. Čili 
je patrná kompenzace hladiny vitaminu, aniž by 
zasahovala do referenčního rozmezí souvisejícího 
s nadbytečností nebo dokonce intoxikací. Vysvětlení 
bude pravděpodobně korespondovat s povahou apli-
kovaného preparátu. Kalciferol Biotika Forte®. Jako 
účinnou látku totiž obsahuje ergokalciferol, což je 
vitamin D2. K nabytí funkce musí být totiž dvakrát 
hydroxylován, přičemž se může uplatnit mecha-
nismus zpětné vazby. Přijatý ergokalciferol podaný 
intramuskulární aplikací v bolusu pravděpodobně 
osoby s dostatečně funkčním jaterním i renálním 
parenchymem optimálně regulují konverzi molekuly 
na účinnou formu. Lze se domnívat, že proces probí-
há pozvolna a až do vyčerpání zůstává v organismu 
jako depozitum. 

Závěr
Především si musíme uvědomit význam i dopad 
Xenicalu®. Prokázali jsme skutečnost, že ač léčivo 
snižuje kalcidiol, nikdy nenastává těžký deficit. 
V klasické klinické praxi tedy není potřeba jeho sle-
dování. Ale měli bychom brát v potaz, že v populaci 
je značně rozšířená hypovitaminóza, což může při 
dlouhodobé terapii orlistatem indukovat patofyzi-
ologické procesy o různé intenzitě. Pochopitelně 
jejich rozličnost bude reflektovat všechny doposud 
známé i neznámé chorobné stavy asociované přímo 
či nepřímo s kalcitriolem potažmo kalcidiolem. 
Proto by měla být věnována zvýšená pozornost 
respektive sledovaná hladina především u riziko-
vých skupin pacientů. Budou do ní spadat adoles-
centi, jedinci blížící se ke geriatrickému věku nebo 
metabolickou poruchou různé etiologie. V případě, 
že léčba orlistatem je u takových osob nevyhnutelná, 
měla by být hladina kalcidiolu minimálně sledována 
popřípadě substituována.

Graf 2: Grafické znázornění skupiny A1

Graf 3: Grafické znázornění skupiny C


