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Streszczenie

Wstęp. Powszechnie występujący niedobór witami-
ny D wśród dzieci może istotnie wpływać na rozwój 
ich kośćca. Celem pracy jest ocena związku pomię-
dzy stężeniem witaminy D w surowicy a występowa-
niem nieprawidłowości w zakresie narządów ruchu 
u dzieci w różnych okresach rozwojowych. Materiał 
i metody. Badaniem objęto 1007 dzieci w wieku od 
pierwszego tygodnia życia do 18 lat (471 dziewcząt 
i 538 chłopców), hospitalizowanych w Klinice Prope-
deutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2011–2015. 
Pacjentów podzielono na 6 grup wiekowych: grupa 
I – 0–12 miesięcy, grupa II – 1–3 lata, grupa III – 4–6 
lat, grupa IV – 7–10 lat, grupa V – 11–14 lat i grupa 
VI – 15–18 lat. U każdego pacjenta oznaczono stę-
żenie hydroksycholekacyferolu (25OHD) w surowi-
cy metodą chemiluminescencji. Niedobór witaminy 
D rozpoznawano przy stężeniu 25OHD ≤ 30 ng/ml. 
Wyniki. U 721 badanych dzieci (71,59%) rozpoznano 
niedobór witaminy D, częściej dotyczył on chłopców 
niż dziewcząt. Obserwowano wzrost częstości obni-
żonych stężeń witaminy D wraz z wiekiem. Średnie 
stężenie 25OHD osiągało wartość ≥ 30 ng/ml jedynie 
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Abstract

Introduction. Commonly occurring vitamin D defi-
ciency in children can significantly influence the de-
velopment of their skeleton. Objectives. Aim of the 
study is to evaluate the relationship between serum 
vitamin D levels and the occurrence of the skeleton 
system disorders in children at different developmen-
tal periods. Material and methods. The study inc-
luded 1007 children aged 0-18 years (471 girls and 
538 boys) who were hospitalized in the Department 
of PropedeuticsPaediatrics and Metabolic Bone Di-
seases, Medical University of Lodz in 2011–2015. 
Patients were divided into 6 groups: group I – 0–12 
months, group II – 1–3 years, group III – 4–6 years, 
group IV – 7–10 years, group V – 11–14 years and 
group VI – 15–18 years. For each patient, the concen-
tration of hydroksycholekacyferolu (25OHD) in serum 
was measured with chemiluminiscent immunoassay 
technology. Vitamin D deficiency was diagnosed at 
a concentration 25OHD ≤ 30 ng/ml. Results. 721 
of children (71.59%) had vitamin D deficiency, more 
often boys. There was an increased incidence of 
vitamin D deficiency with age. Average concentra-
tions of 25OHD reaches ≥ 30 ng/ml only in August 
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Wstęp

Witamina D, cholekalcyferol, jest hormonem 
steroidowym, który musi być dostarczany do or-
ganizmu, chociaż jedną z tych dróg jest uaktyw-
nienie prowitaminy znajdującej się w skórze. Pod 
wpływem promieniowania słonecznego (warstwy 
UVB) zamienia się ona w cholekalcyferol i prze-
chodzi podobną drogę przemian w wątrobie i ner-
kach, jak witamina D dostarczona z pożywieniem 
lub w postaci preparatów farmakologicznych. For-
mą aktywną witaminy D, która działa poprzez swo-
isty receptor (VDR – Vitamin D Receptor), jest 1,25 
dwuhydroksycholekalcyferol (1,25(OH)2D). Nato-
miast pierwszy metabolit wątrobowy – hydroksy-
cholekalcyferol (25OHD) jest uznany bezsprzecz-
nie za wykładnik zapotrzebowania organizmu 
w witaminę D, gdyż zarówno z przewodu pokar-
mowego, jak też z warstwy skóry cholekalcyferol 
przedostaje się do wątroby i ulega hydroksylacji. 
Jednocześnie jest on substratem do hydroksylacji 
w nerkach. Stężenie 25OHD w surowicy jest obec-
nie coraz powszechniej oznaczane, co pozwala na 
wykrywanie niedoborów witaminy D, a jej znacze-
nie okazało się niezwykle ważne dla zdrowia i roz-
woju, szczególnie u dzieci i młodzieży [1, 2].

Od czasu odkrycia witaminy D na początku 
ubiegłego wieku ustalono jednoznacznie, że jest 
ona jednym z głównych, obok parathormonu i kal-
cytoniny, regulatorów gospodarki wapniowo-fos-
foranowej. Opisywano to działanie jako klasyczne, 

kalcemiczne[3,4] – niezbędne dla prawidłowego 
wzrastania kości, mineralizacji i przemian meta-
bolicznych. Jednakże rozwój badań molekular-
nych i odkrycie przed niemal 40 laty receptorów 
dla witaminy D w licznych tkankach i narządach, 
które nie biorą udziału w gospodarce mineralnej, 
zapoczątkował kaskadę licznych dociekań nauko-
wych wskazujących na jej inne wielokierunkowe 
działanienieklasyczne, tak zwane plejotropowe 
[5]. Obecnie znacznie więcej doniesień poświę-
conych jest temu zagadnieniu aniżeli problemom 
dotyczącym znaczenia witaminy D dla gospodarki 
mineralnej, które wydają się bagatelizowane [2,6]. 
Spośród najważniejszych działań plejotropowych 
witaminy D wymienia się jej pozytywny wpływ 
na wzrost napięcia i siły mięśniowej, zmniejsze-
nie zachorowań na niektóre nowotwory, ochronne 
znaczenie w zapadaniu na choroby autoimmuni-
zacyjne, cukrzycę oraz bardzo ważny silny, ko-
rzystny wpływ na układ immunologiczny, a tym 
samym poprawę odporności. Należy jeszcze dodać 
wyniki szeregu badań, które wykazują, iż niedobór 
witaminy D koreluje z większą zapadalnością na 
nadciśnienie i niewydolność krążenia [6–9].

W ostatnich latach zwrócono uwagę na to, że 
niedobór witaminy D występuje powszechnie we 
wszystkich grupach wiekowych i stanowi poważ-
ny problem zdrowotny i społeczny [10]. Niedobór 
ten związany jest częściowo ze zmianą stylu życia 
i modelu żywienia, z mniejszą ekspozycją na słoń-
ce oraz propagowaniem ochrony przeciwnowo-

w sierpniu i wrześniu, a jej najniższe wartości odno-
towano w lutym i listopadzie. Bóle kostne i złamania 
związane z niedoborem witaminy D występowały naj-
częściej u dzieci w wieku 4–10 lat. Wnioski. 1. Postę-
pujące wraz z wiekiem obniżanie się stężenia 25OHD 
w surowicy należy tłumaczyć zaprzestaniem stoso-
wania profilaktyki, poza pierwszymi latami życia. 2. 
Osiąganie optymalnego zapotrzebowania w witami-
nę D przez badane dzieci w miesiącach letnich wska-
zuje na korzystny wpływ nasłonecznienia. 3. Objawy 
sugerujące zaburzenia metabolizmu kostnego wy-
stępowały najczęściej u dzieci z niedoborem wita-
miny D w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  
4. Konieczne jest powszechne wdrożenie i realizo-
wanie zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia 
niedoborów witaminy D we wszystkich grupach wie-
kowych.
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and September, and the lowest value was recorded 
in February and November. Bone pain and fractures 
were associated with vitamin D deficiency most often 
in children aged 4-10 years. Conclusions. 1. Decre-
asing with age 25OHD concentration can be expla-
ined by cessation of prevention beyond the first years 
of life. 2. Achieving optimal vitamin D demand by chil-
dren in the summer months emphasizes beneficial 
effects of sunlight. 3. Symptoms which suggest bone 
metabolism disorders occured most often in children 
with vitamin D deficiency in preschool and school 
age. 4. It is necessary to widespread recommenda-
tions for the prevention and treatment of vitamin D 
deficiency in all age groups.
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tworowej w postaci stosowania kremów z filtrem. 
Udowodniono, iż deficyt tej witaminy dotyczy 
również polskiej populacji dzieci i młodzieży, po-
mimo stosowanej profilaktyki niedoboru w okresie 
niemowlęcym, powszechnej dostępności suple-
mentów diety oraz suplementacji witaminą D nie-
których pokarmów [11,12].

Wiadomo, że prawidłowy rozwój kości jest za-
leżny od właściwej regulacji procesów różnicowa-
nia, działania i interakcji komórek tkanki kostnej, 
biorących udział w tworzeniu (osteoblasty) oraz re-
sorpcji kości (osteoklasty), a witamina D jest waż-
nym regulatorem zarówno różnicowania i działa-
nia osteoblastów, jak również jest zaangażowana 
w procesy osteoklastogenezy [3,13]. W związku 
z tym witamina D wydaje się czynnikiem niezmier-
nie istotnym dla rozwoju kośćca, a jej niedobory 
mogą nieść ze sobą trwałe konsekwencje dla szkie-
letu. Ciężki, jawny klinicznie niedobór witaminy 
D może skutkować krzywicą (w kości rosnącej) 
lub osteomalacją (po zamknięciu chrząstek wzro-
stowych), natomiast umiarkowany (subkliniczny) 
niedobór prowadzi do wtórnej nadczynności przy-
tarczyc i zwiększonego obrotu kostnego, co w kon-
sekwencji może objawiać się złamaniami kości 
i rozwojem osteoporozy [14–16]. 

Badania nad znaczeniem witaminy D dla 
szkieletu były szeroko opisywane w populacji 
osób dorosłych, szczególnie osób w podeszłym 
wieku [17,18]. Tylko nieliczne prace oceniały jej 
związek z zaburzeniami kostnymi w wieku roz-
wojowym [18].

Biorąc pod uwagę wyżej opisane znaczenie wi-
taminy D dla rozwoju kośćca, a także narastający 

problem jej niedoboru w populacji, podjęto pracę, 
której celem jest ocena związku pomiędzy stęże-
niem witaminy D w surowicy a występowaniem 
nieprawidłowości w zakresie narządów ruchu 
u dzieci w różnych okresach rozwojowych.

Badane dzieci i metody

Badaniami objęto łącznie 1007 dzieci w wieku 
od pierwszego tygodnia życia do 18 lat: 471 dziew-
cząt i 538 chłopców, hospitalizowanych w Klinice 
Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych 
Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 
2011–2015. Zastosowano podział na następujące 
grupy wieku: 0–1 rok – czyli noworodki i niemow-
lęta, powyżej 12 miesiąca życia do 3 lat – okres po-
niemowlęcy (małego dziecka), 4–6 lat – przedszkol-
ny, od 7 do 10 lat – okres wczesnoszkolny oraz 
okres pokwitania (11–14 lat) i młodzieńczy od 15 
do lat 18. Są to powszechnie stosowane w obserwa-
cjach okresy rozwojowe. Liczby dzieci w poszcze-
gólnych grupach wieku zamieszczono w tabeli I.

Przeanalizowano retrospektywnie dokumenta-
cję medyczną pacjentów z oznaczonym stężeniem 
witaminy D w okresie ostatnich 5 lat. W ocenie 
uwzględniono następujące informacje: objawy 
chorobowe będące przyczyną hospitalizacji, dole-
gliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowe-
go, w tym bóle kostno-stawowe, przebyte złamania, 
deformacje kostne,rozpoznanie końcowe.W bada-
nej grupie żadne dziecko nie otrzymywało dawki 
leczniczej witaminy D przed przyjęciem do Kliniki. 
Wykluczono z analizy pacjentów z przewlekłymi 

Tabela I. Liczby dzieci w poszczególnych grupach wieku
Table I. Age groups of children

Grupy wieku
(lata) Okres rozwojowy

Liczba dzieci
Razem

Dziewczęta Chłopcy

0–12 miesięcy niemowlęcy 78 104 182

1–3 poniemowlęcy 
(żłobkowy) 48 52 100

4–6 przedszkolny 63 82 145

7–10 wczesnoszkolny 90 102 192

11–14 szkolny 111 127 238

15–18 młodzieńczy 79 71 150

Razem 471 538 1007
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chorobami nerek, zapalnymi chorobami przewodu 
pokarmowego i chorobami nowotworowymi.

Stężenie 25OHD we krwi zostało oznaczone 
rano, na czczo, metodą chemiluminescencyjną, 
z zastosowaniem testu ARCHITECT 25-OH Vita-
min D (Abbott Spain). Wyniki otrzymano w ng/ml; 
w tabeli II przeliczone są także na nmol/l. Zgod-
nie z najnowszymi rekomendacjami [10] niedobór 
witaminy D rozpoznawano przy stężeniurównym 
30 i poniżej 30 ng/ml, przy czym wyodrębniono 
wartości poniżej 10 ng/ml, które określono deficy-
tem witaminy D, natomiast za optymalne stężenie 
uznawano wartości 25OHD w zakresie od powyżej 
30 do 80 ng/ml. U wszystkich pacjentów określo-
no również stężenie wapnia, fosforanów, magnezu 
w surowicy oraz aktywność fosfatazy zasadowej 
według powszechnie przyjętych metod badaw-
czych. 

Wyniki badań

W tabeli II przedstawiono średnie stężenia me-
tabolitu wątrobowego witaminy D (25OHD) u dzie-
ci w poszczególnych okresach rozwojowych. Jak 
można zauważyć, średnie stężenie 25OHD obniża 
się wraz z wiekiem, a u dzieci powyżej 3 lat życia 
jest już poniżej wartości referencyjnych, natomiast 
najniższą średnią wykazano u dzieci w grupie 
15–18 lat. A zatem im starsze dziecko, tym częściej 
występuje większy niedobór witaminy D. 

Ocenę stanu zaopatrzenia organizmu dzieci 
w witaminę D zamieszczono w tabeli III. Jak z niej 
wynika, u ponad 70% badanej grupy wykazano 
niedobór tej witaminy (721 spośród 1007 dzieci, 
co stanowi 71,59%). Zwraca uwagę fakt, że w pra-
wie wszystkich grupach wiekowych (wyjątek sta-

nowi okres młodzieńczy) niedobór częściej doty-
czył chłopców aniżeli dziewcząt. Obserwuje się 
również wzrost częstości występowania deficytu 
witaminy D wraz z wiekiem, w grupach dzieci 
między okresem niemowlęcym a wiekiem 7–10 lat 
występuje sporadycznie, natomiast liczba dzieci 
z deficytem (hipowitaminozą D) zwiększa się istot-
nie w okresie 11–18 lat. Z kolei u kilkorga dzie-
ci w pierwszych trzech latach życia stwierdzono 
wysokie, ponad 80 ng/ml, stężenia metabolitu wą-
trobowego witaminy D. Rycina 1 obrazuje średnie 
stężenie 25OHD w kolejnych miesiącach roku. 
Okazało się, że tylko w sierpniu i wrześniu warto-
ści te osiągają poziom optymalny, zaś w pozosta-
łych miesiącach widoczny jest niedobór witaminy 
D; najniższe wartości 25OHD występują w lutym 
i w listopadzie.

Analizując informacje zawarte w tabeli IV, na-
leży stwierdzić, że w grupie niemowląt przyczy-
ny skierowania do kliniki, uznane w naszej pracy 
jako główne, występowały sporadycznie. Te dzie-
ci były bowiem kierowane przede wszystkim z ta-
kich powodów, jak: spłaszczenie potylicy, nad-
mierna potliwość, odgięcie łuków dolnych żeber, 
duże wymiary ciemienia przedniego lub małe cie-
mię. W pozostałych okresach rozwojowych takich 
przyczyn skierowań na hospitalizację nie było 
i stąd nie są one uwzględnione w tabeli ogólnej. 
Zwraca uwagę duża liczba dzieci z bólami kost-
nymi; były to głównie bóle kończyn dolnych i już 
w znacznej częstości (40,2%) u dzieci w okresie 
przedszkolnym. U części dzieci rozpoznanie i np. 
bóle kostne są wykazane w tym zestawieniu po-
dwójnie; tak jest m.in. w przypadku dzieci oty-
łych lub z nadwagą, kierowanych z jednej strony 
jako grupa ryzyka zaburzeń gospodarki wapnio-
wo-fosforanowej, ale u których występowały też 

Tabela II. Średnie stężenia metabolitu wątrobowego witaminy D u dzieci w kolejnych grupach wieku
Table II. Age groups and 25(OH)D

Grupy wieku
(lata)

Stężenie 25(OH)D (ng/ml) [mmol/l]

Liczba dzieci X SD minimum maximum

0–12 miesięcy 182 38,38 [95,80] 26,8 4 [9,98] 210 [524,16]

1–3 100 33,21 [82,89] 13,4 12,9 [32,20] 89,9 [224,39]

4–6 145 29,15 [72,76] 9,92 7,3 [18,22] 100 [249,6]

7–10 192 23,80 [56,40] 9,32 4  [9,98] 89,8 [224,14]

11–14 238 20,27 [50,59] 9,26 4  [9,98] 67,6 [168,73]

15–18 150 18,80 [46,92] 10,5 4  [9,98] 70,5 [175,97]
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Tabela III. Liczby dzieci (dziewcząt i chłopców) w poszczególnych grupach wieku z deficytem i niedoborem witaminy D 
(25 OHD)
Table III. Age groups and vit. D deficiency

Grupy  
wieku
(lata)

Stężenie 25OHD (ng/ml)

Deficyt
<10

Niedobór
10-30

Stężenie optymalne
>30-80

Nadmiar
>80

dziew-
częta

chłop-
cy

razem 
(%)

dziew-
częta

chłop-
cy razem (%) dziew-

częta
chłop-

cy
razem 

(%)
dziew-
częta

chłop-
cy

razem 
(%)

0–12  
miesięcy 2 3 5 (2,8) 34 45 79 (43,4) 38 49 87 (47,8) 4 7 11 (6,0)

1–3 0 0 0 (0) 23 26 49 (49) 25 24 49 (49) 1 1 2 (2)

4–6 0 1 1 (0,7) 36 50 86 (59,3) 26 31 57 (39,3) 1 0 1 (0,7)

7–10 0 2 2 (1,0) 78 78 156 (81,3) 12 21 33 (17,2) 1 0 1 (0,5)

11–14 13 14 27 (11,3) 88 94 182 (76,5) 10 19 29 (12,2) 0 0 0 (0)

15–18 14 16 30 (20) 55 49 104 (69,3) 10 6 16 (10,7) 0 0 0 (0)

Ogółem
29 36 65 (6,45) 314 342 656 (65,14) 121 150 271 (26,9) 7 8 15 (1,49)

71,59 % 26,9 % 1,49 %

Ryc. 1. Średnie stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D u wszystkich dzieci w kolejnych miesiącach roku 
Fig. 1. Average concentration of liver metabolite of vitamin D for all children in the subsequent months of the year
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Tabela IV. Liczby dzieci z niedoborem witaminy D w poszczególnych grupach wieku w odniesieniu do głównych przyczyn 
skierowania do Kliniki oraz dodatkowego (poza niedoborem witaminy D) rozpoznania końcowego
Table IV. Age groups, vit. D deficiency and diagnosis

Główne przyczyny skierowania do Kliniki
Dodatkowe rozpoznanie końcoweBóle kostne

(n/%)
Złamania

(n /%)
Zniekształcenia układu 

kostnego (n /%)

Grupa 0–12 miesięcy (84 dzieci)

0 (0%) 3 (3,9%) 7 (8,3%)

- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 1
- nefrokalcynoza – 1
- hiperkalciuria – 1
- wcześniactwo – 10

Grupa 1–3 rok życia (49 dzieci)

7 (14,3%) 7 (14,3%) 20 (40,8%)

- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 2
- osteogenesis imperfecta – 6
- niska masa kostna – 1
- otyłość – 1
- hiperkalcemia – 2
- niedoczynność tarczycy – 1
- hipofosfatazja – 1
- wcześniactwo – 1

Grupa 4–6 rok życia (87 dzieci)

35  (40,2%) 16 (18,3%) 5 (5,7%)

- niska masa kostna – 14
- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 5
- osteogenesis imperfecta – 7
- dysplazje włókniste – 2
- hiperkalciuria – 2
- otyłość – 1

Grupa 7–10 rok życia (158 dzieci)

55 (34,8%) 33 (20,9%) 6 (3,8%)

- otyłość/nadwaga – 55
- niska masa kostna/osteoporoza – 30
- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 7
- hiperkalciuria -3
- dysplazja włóknista – 1
- osteogenesis imperfecta – 5
- jałowa martwica kości – 2

Grupa 11–14 rok życia (209 dzieci)

82 (39,2%) 71 (34%) 14 (6,7%)

- otyłość/nadwaga – 35
- niska masa kostna/osteoporoza – 37
- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 2
- hiperkalciuria -3
- dysplazje kostne – 5
- osteogenesis imperfecta – 4
- jałowa martwica kości – 1

Grupa 15–18 rok życia (134 dzieci)

39 (29,1%) 47 (35,1%) 15 (11,2%)

- niska masa kostna/osteoporoza – 37
- niedobór masy i/lub wysokości ciała – 4
- kamica nerkowa – 2
- osteogenesis imperfecta – 3
- jałowa martwica kości – 4
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bóle kostne. W przypadku innych rozpoznań – 
zniekształcenia kośćca.

Rozpatrując wyniki podstawowych badań do-
datkowych, nie stwierdzono wyraźnych odchyleń 
od wartości referencyjnych w zakresie stężeń jo-
nów w surowicy, ale u części dzieci stężenia wap-
nia i magnezu sięgały dolnej granicy normy. Z ko-
lei stężenie fosforanów w najstarszych grupach 
wieku było w górnej granicy normy. Wyniki tych 
badań znajdują się (do ewentualnego załączenia) 
u autorów pracy.

Dyskusja

Zaopatrzenie organizmu w witaminę D ocenia-
ne jest na podstawie stężenia jej metabolitu wątro-
bowego w surowicy krwi [1,2,10]. Wielu autorów 
wskazuje na fakt, iż mimo powszechnie znanej 
roli witaminy D, zarówno kalcemicznej, jak i ple-
jotropowej, jej niedobory dotyczą w jednakowym 
stopniu populacji osób zdrowych i chorych, nie-
zależnie od wieku [7–12]. W prezentowanych 
badaniach obejmujących cały okres rozwojowy, 
od noworodka do 18 roku życia, stwierdziliśmy 
niedobór witaminy D u ponad 70% dzieci, a jego 
częstość wzrastała wraz z wiekiem badanych. Po-
dobną pod względem wiekowym grupę opisali 
Wójcik i wsp., jednak badania tych autorów do-
tyczyły 30 lat obserwacji, a całą grupę, tj. 3657 
dzieci, podzielono tylko na dwa przedziały wie-
kowe: do 18 miesiąca życia i powyżej. W pracy 
tej wykazano wartości 25 OHD poniżej 30 ng/ml 
u ponad 70% dzieci powyżej 18 miesiąca życia, 
a częstość niedoboru witaminy D wzrastała wraz 
z wiekiem dzieci [19]. Poza tym, podobnie jak na-
szych badaniach, nadmiar witaminy D stwierdzo-
no przede wszystkim u nielicznych noworodków 
i niemowląt [19], co należy tłumaczyć jako efekt 
prowadzonych działań profilaktycznych w tej 
grupie wiekowej, czyli stosowania mleka modyfi-
kowanego i preparatów farmakologicznych wita-
miny D. Inne obserwacje dotyczące małych dzieci 
zawarte są w pracy Zakharovej i wsp. Praca ta jest 
efektem wieloośrodkowych badań RODNICHOK 
prowadzonych w latach 2013–2014 u dzieci do 3 
roku życia w Rosji, które wykazały, że u 2/3 spo-
śród badanych rozpoznano niedobór lub deficyt 
witaminy D [20]. Badania u starszych dzieci były 
prowadzone ,jako wieloośrodkowe, w Polsce przez 
Chlebną-Sokół i wsp.; wykonano je u 720 dzieci 
w wieku 9–13 lat w sześciu miastach w Polsce. 
U 84% dzieci stwierdzono niedobór witaminy 

D, a jej deficyt, czyli wartości poniżej 10ng/ml – 
u 146 dzieci, co stanowiło 21% [21].

W niniejszej pracy wśród badanych przez nas 
dzieci w wieku 11–14 lat obniżone stężenie 25OHD 
stwierdzono w 87%. Znaczne niedobory witami-
ny D wykazano także u dzieci w wieku 10–12 lat 
mieszkających w Katowicach, gdzie u ponad 95% 
badanych stwierdzono wartości 25(OH)D poniżej 
30ng/ml [22]. Z kolei w Łodzi niedobór witaminy 
D dotyczył 80% dzieci w wieku 9–15 lat, badanych 
przez Michałus i wsp. na przełomie marca i kwiet-
nia [11]. Stężenia metabolitu wątrobowego witami-
ny D podlegają zmianom sezonowym, co zaobser-
wowano w naszych badaniach, bowiem optymalne 
stężenia wykazano w sierpniu i wrześniu, najniższe 
zaś w lutym i listopadzie.Korzystny wpływ nasło-
necznienia i przebywania na świeżym powietrzu 
jest widoczny także wśród dorosłej populacji Ło-
dzi [23] oraz wśród dzieci rosyjskich – ponad 40% 
miało prawidłowe poziomy witaminy D w czerwcu 
i lipcu [20]. Podobne obserwacje znajdują się w pu-
blikacjach innychautorów, którzybadali populacje 
dziecięce [24–26]. Wszyscy oni zwracają uwagę na 
niskie poziomy witaminy D u znacznej części ba-
danych dzieci i rosnące ryzyko niedoboru w star-
szych grupach wiekowych, co jest zgodne z wyni-
kami naszych badań, w których ponadto częściej 
niedobór witaminy D rozpoznawaliśmy u chłop-
ców do 15 roku życia , natomiast Cairncross i wsp. 
– u dziewczynek w wieku 2–5 lat [24]. Wang i wsp. 
nie wykazali różnic w stężeniu witaminy D pomię-
dzy dziewczynkami i chłopcami u 5845 pacjentów 
w wieku 1–18 lat, ale podobnie jak inni badacze 
zwrócili uwagę,że niskie poziomy częściej dotyczą 
starszych grup wiekowych [27]. Wzrost ryzyka nie-
dostatecznego zaopatrzenia organizmu w witami-
nę D dzieci powyżej 9 roku życia może zależeć od 
zwiększonego na niązapotrzebowania (zwłaszcza 
u chłopców), wynikającego z przyspieszenia tempa 
wzrastania (okres pokwitania), sposobu spędzania 
czasu wolnego (ograniczenie czasu spędzanego na 
świeżym powietrzu, przebywanie w szkole, zaję-
ciach dodatkowych), narastającej niezależności 
dzieci (zmiana nawyków żywieniowych, brak dzia-
łań profilaktycznych). Wydaje się, że proces ten ma 
charakter globalny.

Jak wynika z analizy głównych objawów kli-
nicznych występujących u badanych dzieci, bóle 
kostne najczęściej były przyczyną hospitalizacji 
w okresie przedszkolnym i u tych dzieci towarzy-
szył im niedobór witaminy D (ryc.2, tab. V). W ko-
lejnych grupach wieku tak dużej zależności nie 
obserwowano. 
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Ważnym klinicznie objawem były złamania 
kości długich, które stwierdziliśmy u 34% dzie-
ci w wieku 11–14 lat oraz u ponad 35% w wie-
ku 15–18 lat. Oznacza to, że co trzecie dziecko 
z niskim poziomem witaminy D w tych grupach 
przebyło co najmniej jedno złamanie kości. Niż-
sze poziomy witaminy D zarówno u chłopców, jak 
i dziewcząt ze złamaniami kości są przedmiotem 
doniesienia Al-Daghri i wsp., w którym oceniono 
234 dzieci ze złamaniami kości, a wyniki porów-
nano z ponad tysiącem dzieci zdrowych; w tych 
grupach stężenie witaminy D było obniżone [28]. 
Stężenia 25OHD poniżej normy u pacjentów do 
18 roku życia ze złamaniami kości opisują także 
Gorter i wsp. (34% dzieci ze złamaniami kości 
kończyn miało zdiagnozowany deficyt witami-
ny D) [29], Minkowitz i wsp. – poziomy poniżej 
30ng/ml u prawie tysiąca dzieci zarówno tych 
ze złamaniami kości, jak i bez złamań [30], oraz 
Thomson i wsp. [31] – niski poziom witaminy 

u dzieci w wieku 2–14 lat zwiększał ryzyko zła-
mania kości [31]. 

Podkreślenia wymaga fakt, że złamania 
w prezentowanych badaniach występowały także 
u dzieci z optymalnym stężeniem witaminy, jed-
nak ich częstość była znacznie niższa (z wyjątkiem 
grupy 15–18 lat) aniżeli u dzieci z niedoborem tej 
witaminy. Można zatem wnioskować, że przyczy-
ny złamań są różnorodne, zwłaszcza u młodzieży. 

Grupą ryzyka niedoboru witaminy D są tak-
że pacjenci z nadwagą lub otyłością. W naszych 
badaniach problem ten dotyczył 90/1007 dzieci, 
przyczym najliczniej były one reprezentowane 
w grupie wczesnoszkolnej. Badania Łupińskiej 
i Chlebnej-Sokół, prowadzone u dzieci w wieku 
7–10 lat, wykazały, że u 93% dzieci z otyłością oraz 
95% dzieci z nadwagą występuje niedobór wita-
miny D [32]. Dyląg i wsp., którzy oceniali dzieci 
młodsze, w wieku 1-5 lat, wykazali także wysoką 
częstość niedoboru witaminy D, bo aż u 80% dzie-

Ryc. 2. Odsetek dzieci z rozpoznanym niedoborem witaminy D w poszczególnych grupach wieku w odniesieniu do głów-
nych przyczyn skierowania do Kliniki 
Fig. 2. The percentage of children diagnosed with a vitamin D deficiency in different age groups in relation to the main 
causes of admission to the clinic
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Objawy Bóle kostne Złamania Deformacje

Grupa dzieci
Niedobór 
25OHD
N (%)

Prawidłowe 
25OHD
N (%)

Niedobór 
25OHD
N (%)

Prawidłowe 
25OHD
N (%)

Niedobór 
25OHD
N (%)

Prawidłowe 
25OHD
N (%)

0–12 mies. 0 (0) 0 (0) 3 (3,9) 7 (7,1) 7 (8,3) 8 (8,1)

1–3 7 (14,3) 2 (3,9) 7 (14,3) 6 (11,8) 20 (40,8) 10 (19,6)

4–6 35 (40,2) 12 (20,6) 16 (18,3) 7 (12) 5 (5,7) 2 (3,4)

7–10 55 (34,8) 7 (20,6) 33 (20,9) 6 (17,6) 6 (3,8) 4 (11,7)

11–14 82 (39,2) 14 (48,2) 71 (34) 9 (31) 14 (6,7) 5 (17,2)

15–18 39 (29,1) 5 (31,2) 47 (35,1) 6 (37,5) 15 (11,2) 2 (12,5)

ci otyłych. Autorzy ci stwierdzili również obniżo-
ne wartości 25OHD u 70% dzieci z grupy porów-
nawczej [33].

Podsumowanie

Jak wynika z dokonanej oceny wyników ba-
dań, niedobór witaminy D występuje u ponad 70% 
dzieci kierowanych do Kliniki z powodu różnych 
objawów sugerujących zaburzenia metabolizmu 
kostnego. Obniżone stężenia 25OHD w surowicy 
zaznaczają się już w okresie przedszkolnym i są 
coraz niższe wkolejnych grupach wiekowych.; naj-
niższe stwierdziliśmy w okresie młodzieńczym

Wykazano optymalne wartościstężenia w mie-
siącach sierpień i wrzesień, natomiast znacznie 
obniżone w lutym i listopadzie. Nieprawidłowości 
i objawy sugerujące zaburzenia metabolizmu kost-
nego były zróżnicowane pod względem częstości 
występowaniaw grupach dzieci, a największą za-
leżność pomiędzy ich obecnością a niedoborem 
witaminy D stwierdzono w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 

Badania przekrojowe przeprowadzone na po-
czątku hospitalizacji nie pozwalają na jednoznacz-
ne ustalenie, czy stwierdzane nieprawidłowości 
w układzie kostno-mięśniowym są ściśle związa-

ne z niedoborem witaminy D oraz czy są skutkiem 
tego niedoboru lub tez przyczyniły się do jego wy-
stąpienia. 

Wnioski

Wysoka częstość niedoborów witaminy D 
u dzieci hospitalizowanych może być związana 
z powszechnie występującym niedoborem tej wi-
taminy w populacji wieku rozwojowego. 

Postępujące wraz z wiekiem obniżanie się stę-
żenia 25OHD w surowicy w badanej grupie dzieci 
łódzkich należy łączyć z zaprzestaniem stosowa-
nia profilaktyki, poza pierwszymi latami życia. 

Osiąganie optymalnego zapotrzebowania 
w witaminę D przez badane dzieci w miesiącach 
letnichmogłoby wskazywaćna korzystny wpływ 
nasłonecznienia i przebywania na świeżym po-
wietrzu. 

Objawy sugerujące zaburzenia metaboli-
zmu kostnego występowały najczęściej u dzieci 
z niedoborem witaminy D w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym.

Konieczne jest powszechne wdrożenie i reali-
zowanie zaleceń dotyczących profilaktyki niedo-
borów witaminy D we wszystkich grupach wieko-
wych oraz skuteczne leczenie tych niedoborów. 

Tabela V. Główne objawy kliniczne (liczna dzieci, procent) w odniesieniu do obniżonych i prawidłowych stężeń 25OHD  
w surowicy w poszczególnych grupach wieku
Table V. The main clinical symptoms (number and percentage of children) in relation to the decreased and normal serum 
25OHD concentration in different age groups
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