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Pandémia  
nedostatku vitamínu D
• V posledných rokoch sa mimoriadne zvýšil 

záujem vedeckého sveta o vitamín D pre 
jeho dokázaný narastajúci nedostatok a tiež 
v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

• Nedostatok vitamínu D sa považuje za 
pandémiu s mnohými  zdravotnými 
následkami a bol zdokumentovaný v 
populáciách po celom svete, dokonca aj v 
oblastiach, ktoré sú pokladané za “sun-
replete”.



Vitamín D 
• Vitamín D je primárne zodpovedný za homeostázu

vápnika a fosforu a je nevyhnutný pre zdravie kostí, 
rast a vývoj dojčiat, detí a dospievajúcich.  

• Začiatkom dvadsiateho storočia viac ako 80 % detí 
v priemyselnej Európe a Severnej Amerike malo 
rachitídu. 

• Zistenie, že vystavenie ultrafialovému (UV) alebo 
slnečnému žiareniu predchádzalo alebo liečilo 
rachitídu, viedlo k  UV ožiareniu potravín, vrátane 
mlieka. 

• Tieto postupy spolu s fortifikáciou rôznych 
potravín vitamínom D a rozšíreným používaním 
oleja z tresčej pečene, eradikovali krivicu do konca 
30. rokov 20. storočia. 

• Pri absencii účinných atb bola populárna 
helioterapia TBC vo vysokých nadmorských 
výškach

• Po zavedení  prevencie hypovitaminózy D sme si 
mysleli, že nedostatok vitamínu D je navždy 
vyriešený. 

1903 Nobelová cena Niels Finsen - FT dokáže liečiť Lupus vulgaris
2006 Kalcitriol sa môže tvoriť okrem oblič aj v iných tkanivách



Stav vitamínu D v 
populáciach celého 
sveta
Hilgerová (2014) v systematickom 
prehľade z dostupných zdrojov 
zhodnotila stav vitamínu D v populácii 
celého sveta. 

Zaradila 195 štúdií zo 44 krajín 
/168 000 osôb. 

Predpokladá sa, že 1/3 populácie 
sveta má hladinu vitamínu                  
D < 20ng / ml (50 nmol / l).

Papadimitrou, 2021; 37% deficit 
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Neskeletárne účinky vitamínu D

Okrem tradičnej úlohy mnohé štúdie potvrdili, že nízka hladina vitamínu D je spojená s neskeletárnymi
účinkami – napr.: 

• so zvýšeným rizikom autoimunitných chorôb (diabetes mellitus 1. typu, roztrúsenou sklerózou, SLE, RA atď, 
nízke hladiny vitamínu D sú spojené so zvýšenou proliferáciou B buniek a produkciou autoprotilátok),

• kardiovaskulárnych ochorení (súvisiacich so zápalom, trombózou, RAAS, - endotelová dysfunkcia),

• niektorých druhov rakoviny (aktivuje apoptotické dráhy, má antiproliferatívne účinky a inhibuje 
angiogenézu), 

• s mentálnym zdravím, depresiami, bolesťou kostí a chronickou bolesťou (možné interakcie VD/VDR s 
dráhami snímania bolesti),

• komplikáciami tehotenstva (preeklampsia, pôrod < 37.GV, spont potraty,  antifosfolipid protilátky),

• so zvýšeným výskytom infekčných a alergických ochorení (Tbc, vírusové a bakteriálne resp ochor, astma, 
COCHP)

Varianty génov (polymorfizmy) sa spájajú s rizikom nedostatku vitamínu D a náchylnosťou na 
infekčné choroby, rakovinu, autoimunitu. Biomarker?.



Hodnotenie stavu vitamínu D 
a liečba a suplementácia

• Napriek mnohým dôležitým prínosom vitamínu D pre zdravie neexistuje 
jednoznačná definícia nedostatku vitamínu D,

• ani presné odporúčania na terapeutickú suplementáciu, či preventívne podávania 
(Hussein-nezhad and Holick, 2013, Pludovski, 2018, Papadimitrou, 2021 ).

• Z klinického hľadiska je najlepším indikátorom koncentrácie vitamínu D 
vyšetrenie 25 OHD (D2+D3) = kalcidiol, ktorý má v sére 1000x vyššiu 
koncentráciu ako kalcitriol



HODNOTENIE STAVU VITAMÍNU D

Stav vitamínu D Sérové hladiny 25(OH)D (kalcidiolu)

Podľa Americkej 

endokrinolog  spoločnosti

Podľa IOM

(Inštitút 

medicíny)

ng/ml nmol/l ng/ml

Ťažká deficiencia  10  25  10

Deficiencia 10-20  75 ≤  12 

Insuficiencia 21-29 50-75 12-19 

Suficiencia ≥ 30    75 > 20 

Nadbytok „riziko toxicity“  100  250

Toxické koncentrácie  150 ≥ 340

Zdraví ľudia 45-55

optimálne hladiny 43/45- 55 ≥ 75 (100)

Akceptovateľné hladiny 35-45

Najnižšia definovaná prahová 
hodnota pre zdravie kostí je sérová 
hladina 20 ng/ ml (50 nmol / l).

Najnižšia pre imunitný účinok 
vitamínu D je sérová hladina 
25(OH)D 30-40 ng / ml (75-100 nmol / l)

Vieth, 2007, Bischoff-Ferrari 2006, 
Holick, 2012, Rosen, 2012, 
Pludowski 2018, Papadimitrou, 2021, 



Zníženie výskytu rôznych chorôb v závislosti od hladiny vitamínu D
www.grassrootshealth.org tabuľku zostavili Garland a Baggerly 2008

Rôzne účinky tej istej molekuly na imunitný systém by mohli závisieť od jeho 
koncentrácie, cytokínového prostredia a stupňa systémového zápalu.

http://www.grassrootshealth.org/


VITAMÍN D A GENETIKA
▪ VDR a

▪ sérový proteín viažúcim
vitamín D (VDBP alebo aj CG). 

▪ pečeňová 25-hydroxyláza 
(CYP2R1), ktorá mení vitamín D 
na 25(OH)D,

▪ 1-hydroxyláza (CYP27B1), 
ktorá ativuje 25(OH)D na 
1,25(OH)2D,

▪ 24-hydroxyláza (CYP24A1),
ktorá inaktivuje 25(OH)D a 1,25 
(OH)2D ,

▪ 7-dehydrocholesterol 
reduktáza (DHCR7), ktorá 
smeruje prekurzor vitamínu D k 
cholesterolovej biosyntéze,

▪ Calcium sensing receptor 
(CASR), ktorý reguluje hladinu 
PTH (Berlanga-Taylor 2014; Barry, 2014, )

Polymorfizmy v génoch  sprostredkujúcich pôsobenie  VD ovplyvňujú antimikrobiálne a antikarcinózne
pôsobenie vitamínu D a tiež výsledok suplementácie VD.



Hossein-nezhad A, Spira A, Holick MF (2013) Vplyv 
stavu vitamínu D a suplementácie vitamínom 
D3 na expresiu bielych krviniek v celom genóme: 
randomizovaná dvojito zaslepená klinická štúdia. 
PLoS ONE 8(3): e58725. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058725

Akékoľvek zlepšenie stavu vitamínu D významne ovplyvní expresiu
génov, ktoré majú širokú škálu biologických funkcií viac ako 160 
ciest spojených s rakovinou, autoimunitnými poruchami a 
kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré sú spojené s nedostatkom 
vitamínu D. Táto štúdia po prvýkrát odhaľuje „molekulárne odtlačky 
prstov“, ktoré pomáhajú vysvetliť neskeletálne zdravotné výhody 
vitamínu D.



antibakteriálna aktivitaprezentácia antigénu / funkcia T buniek



Vrodená imunita

tvorbu AMP katelicidínov, -defenzínov, 
heptidínu

 autofágiu, ROS

 usmrcovanie mikroorganizmov vo 
fagocytárnych vakuolách

 zosilnenie bariérovej funkcie kože, slizníc 
(AMP,  diferenciácie epitelových bb)

diferenciáciu a dozrievanie dendritických
bb so zachovaním nezrelých fenotypov

 Aktiváciu Ma,

 uvoľňovanie cytotoxických granúl z Eo

Adaptívna (získaná) imunita

 indukciu fenotypov Th2 a Treg bb
(produkujúcich IL-10 a TGF-) pri 
potlačení Th1 a Th17 zápalových 
fenotypov

 proliferáciu a diferenciáciu Bbb, 
tvorbu protilátok (vrátane IgE), 

 inhibuje tvorbu pamäťových B 
buniek, 

 produkciu IL-10,  apoptózu B buniek

❖ Kalcitriol slúži ako silný stimulátor vrodenej obrany  zvýšenou tvorbou 
antimikrobiálnych peptidov, autofágiou a fagocytózou v makrofágoch a 
monocytoch po vystavení patogénom. 

❖ Na druhej strane sa  považuje za tolerogénny imunomodulátor v adaptívnej 
imunite. Harrison, 2019. Calcified Tissue International 

https://doi.org/10.1007/s00223-019-00577-2



Vitamín D a imunita

• Vďaka efektívnemu fungovaniu vrodenej imunity sa znižuje antigénna nálož a stimulácia adaptívnej
imunity. 

• Dôsledkom je menšia proliferácia a diferenciácia T a B lymfocytov, čo sa často pokladá za inhibíciu až 
imunosupresiu (Cantorna, 2015). 

• Znížením aktivovaných T lymfocytov po odstránení infekcie zmierňuje poškodenie hostiteľského tkaniva
(Cantorna, 2014).  

• Vitamín D je neskorým regulátorom funkcie T buniek.  

• Zníženie proliferácie a diferenciácie Th1 a Th17 buniek a zvýšenie počtu Treg buniek (pri dlhotrvajúcom 
zápale) sa začína až pri aktivácii trvajúcej viacej ako 48 hodín. Preto pri suplementácii vitamínu D 
nedochádza k zníženiu adaptívnej protiinfekčnej imunity alebo odozvy na vakcináciu (Roy, 2014, 
Cantorna, 2015, Hollams, 2017, Lang, 2017). 

• Účinnosť odpovede je vysoko závislá od stavu vitamínu D, dostupnosti cirkulujúceho 25(OH)D na 
intrakrinnú konverziu na aktívny 1,25(OH)2D enzýmom 1α-hydroxylázou.

• Dostatočný stav vitamínu D pred infekciou je dôležitejší ako suplementácia vitamínom D po nej.



V monocytárnych bunkách existuje lokálna 
produkcia 1,25D z cirkulujúceho 25D, ktorý 
je pod kontrolou signalizácie receptora 
rozpoznávania vzoru (TLR). 
1,25D naviazaný na VDR reguluje expresiu
niekoľkých génov nevyhnutných pre 
vrodenú imunitnú obranu, vrátane tých, 
ktoré kódujú cytokíny, chemokíny, 
antimikrobiálne peptidy a receptory 
rozpoznávajúce vzory. 
Okrem toho 1,25D potláča produkciu 
prozápalových cytokínov, ako je IL-6, čím 
bráni nadmerne stimulovanej imunitnej 
odpovedi. 1,25D môže tiež vyvolať 
autofágiu, čo vedie k zvýšenému zabíjaniu 
baktérií

Antibakteriálna aktivita vitamínu D v monocytových bunkách
Ismailova, A., White, J.H. Vitamin D, infections and immunity. Rev Endocr Metab Disord 23, 265–277 (2022). 

https://doi.org/10.1007/s11154-021-09679-5



Prvú správu o pozitívnych 
účinkoch slnečného svetla
na zdravie tuberkulóznych 
pacientov uverejnil anglický lekár 
D. Everett v r. 1846. „Kam nechodí 
slnko, tam chodí lekár“.
V priebehu 19. stor. boli chorí 
často posielaní do sanatórií, kde 
súčasťou ich liečby bol pobyt a 
mierny pohyb na „čerstvom 
vzduchu“ a hlavne vystavovanie sa 
slnečným lúčom, alebo UVB 
lúčom.

Obrázky z
rokov

1920-31

Deti sedia alebo chodia okolo UV lampy



1) indukcia expresie CAMP, ako aj 
1,25D-sprostredkovanej 
supresie zápalových cytokínov 
IL-5 a IFN-y, ICAM-1 a PAFR. 

2) Zrelá forma CAMP, LL37, sa 
viaže na vírusovú dsRNA, čo 
umožňuje účinnú väzbu k 
endozomálnemu TLR3, čím sa 
zvyšuje signalizácia TLR3 a 
následný vírusový klírens.

3) Ďalším mechanizmom na 
odstránenie vírusu je indukcia 
autofágie pomocou 1,25D

Antivírusová aktivita vitamínu D v bunke pľúcneho epitelu
Ismailova, A., White, J.H. Vitamin D, infections and immunity. Rev Endocr Metab Disord 23, 265–277 (2022). 

https://doi.org/10.1007/s11154-021-09679-5

Pokiaľ ide o vitamín D, vieme, že respiračné vírusy znižujú expresiu receptora vitamínu D VDR  v ľudských 
bronchiálnych epiteliálnych bunkách, zatiaľ čo zlepšenie stavu vitamínu D zvyšuje antivírusovú 
obranyschopnosť prostredníctvom katelicidínov a vrodených interferónových dráh.



Greisler, 2015

Dočasný efekt!!



Úlohy antimikrobiálnych
peptidov indukovaných
vitamínom D v antivírusovej
vrodenej imunite
White, Nutriens, 2022; 14(2): 284

• (A) Interakcia kladne nabitého LL-37 s 
nukleovou kyselinou zvyšuje väzbu a 
signalizáciu prostredníctvom TLR 
snímajúcich nukleovú kyselinu. Ako
príklad sa používa TLR3.
• (B) Interakcie LL-37 a HBD-2 s spike 
proteínom SARS-COV-2 a/alebo ACE2 
receptorom bunkového povrchu blokujú
vstup vírusu.



PREDPOKLADANÉ ANTIINFEKČNÉ MECHANIZMY

a) zvýšená produkcia antimikrobiálnych peptidov (katelicidínu (LL-3), defenzínu (DEFB4, HBD2) a 
hepcidínu) navodená kalcitriolom a ich priame aj nepriame pôsobenie. 

Antivírusová aktivita katelicidínu pri infekcii vírusom chrípky A a respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) je 
priamo sprostredkovaná nadviazaním na vírus, čo vedie k narušeniu obálky vírusu a nepriamo aktiváciou 
cytokínovej odozvy a expresie TLR3 (Greiler, 2015; Teymoori-Rad, 2018). 

b) imunoregulácia vzájomného pôsobenia bunkových a vírusových mechanizmov, okrem 
uvedených aj znížením TLR expresie, znížením zápalových cytokínov (napr. zníženie transkripcie 
TNF-α, IFN-, ISG15, CXCL8, IL-6 a CCL5), produkciou protizápalových cytokínov – zmiernenie 
zápalu a poškodenia epitelu (Zdrenghea, 2017),

c) navodenie autofágie a apoptózy (De Castro Kroner, 2015;Teymoori-Rad, 2018), 

d) epigenetické pôsobenie na DNA metyláciou alebo histónovou acetyláciou (Calberg, 2019),

e) a význam má aj genetický polymorfizmus v navodení odpovede na jednotlivé vírusy (Du, 2012; 
Randolph, 2013; Zdrenghea, 2017; Teymoori-Rad, 2018; Laplana, 2018).



Nízky sérový 25-hydroxyvitamín-D [25(OH)D] bol 
identifikovaný ako nezávislý rizikový faktor pre infekciu 
COVID-19 a hospitalizáciu a podanie 0,532 mg (21 280 IU) 
kalcifediolu alebo 25(OH)D, po ktorom nasledovalo 0,266 
mg (10 640IU) v 3. a 7. deň a potom týždenne (760 IU 
denne) až do prepustenia alebo prijatia na jednotku 
intenzívnej starostlivosti významne znížilo potrebu liečby na 
jednotke intenzívnej starostlivosti.

Pomer rizika pre úmrtnosť u jedincov starších ako 70 rokov (13,2) a u 
jedincov s hladinou 25(OH)D v sére menej ako 30 nmol·L-1 (4,6) zostal 
významne zvýšený aj po úprave podľa pohlavia, obezity a prítomnosť 
diabetes mellitus. Osoby mladšie ako 70 rokov a staršie ako 70 rokov mali 
významne vyššiu mortalitu so sérovým 25(OH)D nižším ako 30 nmol.L-1 (11,8 
% a 55 %) ako so sérovým 25(OH)D vyšším ako 30 nmol.L-1 (2,2 % a 25 %). 
Neočkovaní dospelí belosi s nízkym stavom vitamínu D majú vyššiu 
úmrtnosť v dôsledku SARS CoV-2 pneumónie, ktorá nie je vysvetlená 
rizikovými faktormi a nie je úzko spojená so zvýšeným sérovým CRP



Stavy vedúce k heterogénnej odpovedi
Howard, Viruses. 2022 Jul; 14(7): 1493. doi: 10.3390/v14071493

+ Schematické zhrnutie
príčin heterogénnej
antivírusovej imunitnej
odpovede

+ a možné stratégie na
riešenie nerovnováhy
pomocných T buniek. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9324514/
https://doi.org/10.3390/v14071493


AKO DOSIAHNUŤ OPTIMÁLNE KONCENTRÁCIE 25(OH)D?

• Potrebnú dávku vitamínu D v jarnom a letnom období je možné získať aj 
každodennou krátkodobou (5 – 10 minút) expozíciou slnečného žiarenia 
niektorých častí tela (ramená, horné a dolné končatiny), keď sa 
v epidermálnych vrstvách kože vytvorí cca 3 000 IU vitamínu D.

• Opaľovanie sa odporúča 2- až 3-krát týždenne, pričom pri 30-minútovom 
slnení vyrobí organizmus 10 000 až 12 000 IU vitamínu D. 

• Bohužiaľ, v našich zemepisných šírkach slnečné lúče v období medzi 
septembrom a marcom UVB žiarenie takmer neobsahujú, a preto sa vtedy 
vitamín D netvorí.

Holick MF et a. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1911-1930  



SUPLEMENTÁCIA ODPORÚČANÉ DÁVKY

Inštitút medicíny (IOM) 
(orientácia na kosti  -
cieľová koncentrácia 
25(OH)D 20ug/L)

Endokrinologická 
spoločnosť (orientácia 
na pleiotropné účinky -
min 25(OH)D 30ug/L)

Hussein-nezhad and Holick, 
2013; Pludowski, 2013

SR: Vigantol 1 kv 500 IU – od 2. týždňa po narodení 2 kv denne do konca 1. (2.) r života

Horné prípustné hranice / deň
Dávky, ktoré praktický výbor Endokrinnej spoločnosti charakterizuje ako dávky, ktoré 
nevyžadujú lekársky dohľad, sú totožné s hornými prípustnými limitmi IOM. 



LIEČBA DEFICITU

Veková kategóia Denné podávanie
8-12 týždňov

Podávanie v 
týždennom režime

Jednorázové dávky Udržiavacia dávka

< 1 mesiac 1 000 IU 50 000 IU 400  – 1 000 IU

1-12 mes 1 000 – 5 000 IU 50 000 IU 400  – 1 000 IU

1-18 r 5 000 IU 50 000 IU 200 000 - 300 000 
– 600 000 p.o./i.m.

600  – 1 000 IU

 18 r 6 000 IU 50 000 IU 1 500 – 2 000 IU

Obezita, 
malabsorbcia

6 000-10 000 IU 2-3x vyššia dávka 2-3x vyššia dávka

Šašinka, 2007; Kovacs, 2017; Grossman, 2017; Antonucci, 2018; Adikaram, 201; Pilz, 2019; Pludowski, 2018



DOSIAHNUTÉ HLADINY 25(OH)D PRI RÔZNYCH DÁVKACH 
VITAMÍNU D



Vplyv úsilneho cvičenia na imunitu
Cresciolli Front imm 2022 . doi: 10.3389/fimmu.2022.954994. eCollection 2022. 

• Cvičenie je v dnešnej dobe odporúčaným prístupom k udržaniu zdravia a 
potlačeniu zápalových procesov, "príliš veľa" cvičenia, ktoré často zažívajú 
športovci, môže zvýšiť zápal, znížiť imunitný dohľad a vystaviť ich vyššiemu riziku 
chorôb. 

• Imunitná funkcia pracujúceho kostrového svalstva sa správa ako sekrečný orgán s 
imunitnou kapacitou a je tiež pod kontrolou vitamínu D. 

• Stav vitamínu D, čo znamená hormonálnu dostatočnosť alebo nedostatočnosť, 
môže spôsobiť posilnenie/stabilizáciu alebo pokles imunitného dohľadu s 
dôležitými dôsledkami pre zdravie. 

• Keď sa nadmerné cvičenie prelína s hypovitaminózou D, celkové účinky na 
imunitný systém sa môžu zbiehať do imunitnej depresie a vyššej zraniteľnosti 
voči chorobám.

• Ako vitamín D ovplyvňuje ľudské imunitné reakcie a pôsobí na imunitný systém a 
bunky kostrového svalstva? 



Vplyv úsilneho cvičenia na imunitu
Cresciolli Front imm 2022 . doi: 10.3389/fimmu.2022.954994. eCollection 2022. 

Intenzita úsilia Modifikácia súvisiaca s imunitou Súčet účinkov

Stredne intenzívne až intenzívne pravid
cvičenie (menej ako 1h)
Stresové hormóny nedosahujú 
koncentráciu na potlačenie imunitnej 
aktivity

+ makrofágová antipatogénna aktivita
+ imunodohľad proti rakovinovým 
bunkám+ imunoglobulíny
+ protizápalové cytokíny+ neutrofily
+ NK bunky+ T bunky (najmä 
cytotoxické CD4+ T bunky)

Zvýšenie imunitnej obranyschopnosti, 
zníženie systémového zápalu, zníženie 
rizika ochorenia

Predĺžené a intenzívne vytrvalostné 
cvičenie
Stresové hormóny dosahujú 
koncentráciu na potlačenie imunitnej 
aktivity

− funkcia makrofágov (zmena MHC-II)
− imunodohľad proti patogénom a 
rakovinovým bunkám
− funkcia neutrofilov
− aktivita NK buniek
− IgA v slinách

Predĺžená zmena imunitného systému, 
zvýšenie systémového zápalu, zvýšené 
riziko ochorenia



Vplyv úsilného
cvičenia na imunitu

Cresciolli Front imm 2022 . doi: 
10.3389/fimmu.2022.954994. eCollection 2022. 



VÝSLEDKY
Priemerné hladiny 25(OH)D v celom súbore

• Do súboru bolo zaradených 628 pacientov, 

ktorých sme vyšetrili  783 krát

(155 kontrolných vyšetrení).                

• Zber dát 1/2013 - 3/2019 

• Chlapci/dievčatá: 309/319

• Medián veku chlapci/dievčatá: 95/106 
roka

• Priemerná hodnota 25(OH)D v celom 
súbore bola 28,06±12,20 ug / L (priemer 
±SD), u nesuplementovaných 25,0810,21

• Koncentrácie 25(OH)D boli u chlapcov 
mierne vyššie, ale nedosiahli štatistickú 
významnosť oproti hladinám u dievčat. 

Tab 1. Hladiny 25(OH)D v celom súbore

Pohlavie
Hladina vitamínu D (ug/L)

Užívajúci 
vitamín D

Neužívajúci 
vitamín D Spolu

Chlapci 39,69±13,38 25,51±10,62 28,27±12,52

Dievčatá 39,99±11,39 24,65±9,78 27,86±11,90

Spolu 39,85±12,43 25,08±10,21 28,06±12,20

Hladina 25(OH)D Počet pac 
absolútne

Počet pac relatívne

Deficit <20 ug/L 162 26%

Insuficiencia 20-29 ug/L 235 37%

Suficiencia ≥30ug/L 232 37%

Tab 2. Zastúpenie pacientov pri jednotlivých hladinách 25(OH)D

63%



Hladina 25(OH)D v jednotlivých vekových kategóriach

Veková kategória Pohlavie

Hladina 25(OH)D (ug/L)

počet
N=628

Aritmetický 
priemer ± SD

0-3
(N=78)

Spolu N=78 39,28±14,86
Chlapci N=37 40,70±15,09
dievčatá N=41 37,99±14,72

4-5
(N=112)

Spolu N=112 32,39±12,23
Chlapci N=57 31,95±11,29
dievčatá N=55 32,86±13,16

6-10
(N=185)

Spolu N=185 26,96±9,58
Chlapci N=105 26,36±9,76
dievčatá N=80 27,74±9,35

11-15
(N=127)

Spolu N=127 22,49±9,73
Chlapci N=61 22,50±9,74
dievčatá N=66 22,48±8,00

16-20
(N=120)

Spolu N=120 23,45±9,16
Chlapci N=45 24,37±9,55
dievčatá N=75 22,90±8,94

Tab 3. Hladiny 25(OH)D podľa vekových kategórií v celom
sledovanom súbore.

Graf 1. Hladina  25(OH)D v jednotlivých  vekových 
kategóriach v celom sledovanom súbore pacientov
Štatisticky významný rozdiel (p<0,05) bol vo všetkých vekových kategóriach okrem 
kategórie 11-15 a 16-20 (p>0,05). Chybové úsečky znázorňujú 95% CI pre priemer



Hladina 25(OH)2D podľa mesiaca odberu

Mesiac Hladina 25(OH)D (ug/L)
100% (N=629)

Suficiencia
(nad 30ug/L)

Insuficiencia
(pod 30 ug/L)

Deficit 
(pod 20ug/L)

Priemerná hladina 
vitamínu D (ug/L) ± SD

Január 2,7% (N=17) 2,5% (N=16) 2,9% (N=18) 29,92±13,70

Február 3,0% (N=19) 3,8% (N=24) 4,9% (N=31) 24,50±13,27

Marec 3,0% (N=19) 2,5% (N=16) 4,1% (N=26) 24,53±11,22

Apríl 2,4% (N=15) 4,0% (N=25) 2,2% (N=14) 25,63±9,43

Máj 2,9% (N=18) 3,8% (N=24) 3,5% (N=22) 26,04±11,44

Jún 3,3% (N=21) 3,5% (N=22) 1,3% (N=8) 30,54±12,27

Júl 2,7% (N=17) 4,0% (N=6) 0,5% (N=3) 35,53±13,70

August 3,7% (N=23) 1,3% (N=8) 0,6% (N=4) 35,36±12,62

September 3,9% (N=25) 2,4% (N=15) 0,8% (N=5) 35,00±14,71

Október 3,3% (N=21) 1,9% (N=12) 0,8% (N=5) 32,86±11,80

November 2,7%  (N=17) 6,4% (N=40) 2,9% (N=18) 24,63±7,73

December 3,2% (N=20) 4,3% (N=27) 1,3% (N=8) 27,78±8,69

Tab 4. Hladina 25(OH)D podľa mesiaca odberu



Hladina 25(OH)2D podľa mesiaca odberu

Graf 2. Hladiny 25(OH)D podľa mesiaca odberu.

p<0,05 štatisticky významný rozdiel medzi „zimnými + jarnými“ mesiacmi (november-
máj) a „letnými“ mesiacmi (jún-október). Chybové úsečky znázorňujú 95% CI pre priemer.

Sitko, 2016;
Sioen, 2011;
Horváthová, 2017;
Košturiak, 2017;
Mazzoleni, 2019

„Zima vitamínu D“ u nás 7 mesiacov

Piešťany, slnečné mesto, 
zemepisná šírka  48 °35´3´´



RECIDIVUJÚCE CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST

• V našom súbore sme nepotvrdili štatisticky významný vzťah medzi hodnotou
vitamínu D a recidivujúcimi respiračnými infekciami horných dýchacích ciest
(RRIHDC), aj keď hladina vitamínu D bola u detí bez infekcie vyššia. Priemerná
hodnota vitamínu D u detí s prítomnosťou RRIHDC bola 28,09±12,20 ug/L, u detí bez
prítomnosti RRIHDC 34,86±12,24 ug/L. Skupina pacientov bez RRIHDC bola príliš malá (n=9)
na to , aby sme pri porovnávaní mohli hovoriť o štatistickej významnosti.

• Naopak, pri recidivujúcich infekciach dolných dýchacích ciest (RRIDDC) sa dokázal
štatisticky významný vzťah (p<0,05). Priemerná hodnota vitamínu D u detí s
prítomnosťou RRIDDC bola 27,02±11,51ug/L, bez RRIDDC bola 29,67±13,00 ug/L.

• Aj u recidivujúcich ochorení dolných dýchacích ciest s obštrukciou (wheezingom)
boli rozdiely u detí s obštrukciou a bez obštrukcie prítomné, ale nespĺňali kritériá
štatistickej významnosti. (DDC s obštrukciou 27,16±11,36 ug/L vs bez obštrukcie
28,98±12,91ug/L). Nebol prítomný ani štatisticky významný rozdiel v prítomnosti obštrukcie podľa
pohlavia.



ALERGICKÁ NÁDCHA  A  25(OH)D

J 30.1

25(OH)D (ug/L)

Užívajúci vitamín D Neužívajúci vitamín D Spolu

Áno 37,67±11,36 24,47±8,69 26,56±10,34

Nie 40,78±12,66 25,63±11,11 29,14±13,14

Tab 9. Hladina 25(OH)D u alergickej nádchy (J30.1) a porovnanie
hladín vitamínu D u pacientov užívajúcich a neužívajúcich vitamín D

Aryan, 2017 - metaanalýza 21 štúdií
Košturiak, 2017 - minoritné alely VDBP 
boli asociované s nižšími koncentráciami 
25(OH)D a zvyšovali pravdepodobnosť 
potreby nosových kortikoidov

Alergickú nádchu malo 240 pacientov (39%)



A. RINITÍDA, 
podávanie 
nosových 
kortikoidov 
a  25(OH)D 

s J 30.1 – bez suplementácie vitamínom D
KS NOS áno KS NOS nie

Chlapci 

(N=106)

Počet 39% (N=79) 13% (N=27)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
24,64±8,13 27,99±11,79

Dievčatá 

(N=96)

Počet 32% (N=64) 16% (N=32)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
22,94±7,90 24,11±8,03

Spolu

(N=202)

Počet 71% (N=143) 29% (N=59)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
23,88±8,05 25,88±10,03

s J 30.1 – suplementovaní vitamínom D
KS NOS áno KS NOS nie

Chlapci 

(N=17)

Počet 32% (N=12) 13% (N=5)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
37,27±12,26 31,88±14,49

Dievčatá 

(N=21)

Počet 39% (N=15) 16% (N=6)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
36,03±7,61 47,38±11,79

Spolu

(N=38)

Počet 71% (N=27) 29% (N=11)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
36,58±9,76 40,34±14,80

Tab 10. Hladiny 25(OH)D u 
pacientov s AR 
liečených/neliečených lok. KS
Rozdiferencované u užívajúcich
a neužívajúcich vitamín D.

Košturiak, 2017 - minoritné 
alely VDBP boli asociované s 
nižšími koncentráciami a 
zvyšovali pravdepodobnosť 
potreby nosových 
kortikoidov



ASTMA  A  25(OH)D

Tab 11. Priemerné hodnoty 25(OH)D u detí s astmou a   bez 
astmy bez suplementácie

Astma – bez suplementácie vitamínom D
Astma áno Astma nie

Chlapci 

(N=246)

Počet 17% (N=84) 32% (N=162)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
21,37±7,45 27,76±11,38

Dievčatá 

(N=252)

Počet 15% (N=73) 36% (N=179)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
22,20±7,96 25,70±10,29

Spolu

(N=498)

Počet 32% (N=157) 68% (N=341)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD 21,76±7,68 26,68±10,85

Tab 12. Priemerné hodnoty 25(OH)D u detí s astmou a bez 
astmy so suplementáciou

Astma – suplementovaní vitamínom D
Astma áno Astma nie

Chlapci 

(N=60)

Počet 15% (N=19) 32% (N=41)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
33,58±8,02 42,52±14,47

Dievčatá 

(N=67)

Počet 14% (N=18) 39% (N=49)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
36,86±9,92 41,14±11,77

Spolu

(N=127)

Počet 29% (N=37) 71% (N=90)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD 35,18±9,02 41,77±13,01

Diagnózu astmy sme stanovili u 194 (31%) detí v našom súbore. Priemerná hodnota 25(OH)D u detí s
prítomnosťou astmy bez suplementácie bola 21,76±7,68ug/L u detí bez astmy bola 26,68±10,85 ug/L (Tab 5.).
Priemerná hodnota 25(OH)D u pacientov s astmou užívajúcich vitamín D bola 35,18±9,02 ug/L, u
suplementovaných pacientov bez astmy 41,77±13,01 ug/L (Tab 6.).

Po rozdiferencovaní suficientných, insuficientných a deficitných hladín u pacientov s astmou v porovnaní s 
pacientami bez astmy, u astmatikov len približne ¼ má dostatočnú hladinu a naopak až ⅓ má deficit Vit D.

Litonjua and Weiss, 2007; Ginde, 2009; Wu, 2012; Kerley, 2015; Batmaz, 2018 

Nemali by sme  vytvárať príčinné vzťahy založené na výsledkoch týchto asociačných štúdií. Zistenie spojitosti 
medzi nedostatkom VD a prevalenciou alebo závažnosťou ochorenia nemusí nevyhnutne poskytnúť dôkaz o 

úlohe nedostatku VD ako etio faktora



Hladina 25(OH)D u pacientov s astmou 
senzibilizovaných a nesenzibilizovaných

J 45.9

Hladina 25(OH)D (ug/L)

Užívajúci vitamín D Neužívajúci vitamín D Spolu

Špecifické IgE inhal Špecifické IgE inhal Špecifické IgE inhal

negat pozit negat pozit Negat pozit

Áno

Priemer ±
SD 32,71±10,32 37,73±7,49 21,70±8,40 22,22±7,03 23,85±9,79 24,83±9,17

počet
15% 

(N=18)
13% 

(N=15)
16% 

(N=74)
16% 

(N=74)
15% 

(N=92)
14% 

(N=89)

Nie

Priemer ±
SD 41,27±12,32 42,60±14,39 26,90±11,43 26,32±9,64 30,15±13,08 29,20±12,27

počet
53% 

(N=64)
19% 

(N=23)
46% 

(N=219)
22%

(N=107)
47% 

(N=283)
24%

(N=130)

Tab 13. Hladiny 25(OH)D u pacientov s astmou a bez astmy so senzibilizáciou alebo bez senzibilizácie



Pacienti s astmou – bez suplementácie vitamínom D

ICS áno ICS nie

Chlapci 

(N=84)

Počet 28% (N=44) 25% (N=40)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
20,50±7,13 22,34±7,77

Dievčatá 

(N=73)

Počet 25% (N=39) 22% (N=34)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
21,68±8,25 22,80±7,69

Spolu

(N=157)

Počet 53% (N=83) 47% (N=74)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
21,05±7,65 22,55±7,68

Pacienti s astmou – suplementovaní vitamínom D

ICS áno ICS nie

Chlapci 

(N=19)

Počet 35% (N=13) 16% (N=6)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
33,22±7,37 34,36±10,00

Dievčatá 

(N=18)

Počet 22% (N=8) 27% (N=10)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
32,96±7,32 39,99±10,94

Spolu

(N=37)

Počet 57% (N=21) 43% (N=16)

Hladina 25(OH)D (ug/L) 

Priemer ± SD
33,12±7,17 37,88±10,64

ASTMA, INHALAČNÉ KORTIKOIDY A 25(OH)D



Vzťah hladín 25(OH)D a percentilovej hodnoty BMI

BMI Pohlavie

Hladina 25(OH)D (ug/L)

% podiel (počet)
Aritmetický 

priemer ± SD

3. percentil

Spolu 1% (N=6) 26,57±11,81
Chlapci 0,5% (N=2) 23,7±16,70
dievčatá 0,5% (N=4) 28,00±11,92

10. percentil

Spolu 4% (N=20) 26,34±9,88
Chlapci 2% (N=11) 27,84±11,64
dievčatá 2% (N=9) 24,51±7,46

25. percentil

Spolu 8% (N=38) 22,71±8,98
Chlapci 3% (N=13) 20,44±7,33
dievčatá 5% (N=25) 23,89±9,65

Medián

50. percentil

Spolu 60% (N=301) 26,19±10,97
Chlapci 29% (N=146) 26,83±11,26
dievčatá 31% (N=155) 25,59±10,69

75. percentil

Spolu 11% (N=56) 24,22±8,83
Chlapci 7% (N=34) 24,62±9,29
dievčatá 4% (N=22) 23,61±8,26

90. percentil

Spolu 7% (N=37) 22,90±6,34
Chlapci 3% (N=16) 24,22±7,05
dievčatá 4% (N=21) 20,82±5,46

97. percentil

Spolu 9% (N=43) 22,46±8,97
Chlapci 5% (N=26) 22,37±10,15
dievčatá 4% (N=17) 22,59±7,07

BMI Pohlavie

Hladina 25(OH)D (ug/L)

% podiel (počet)
Aritmetický 

priemer ± SD

3. percentil

Spolu 2% (N=3) 38,14±11,84
Chlapci 1% (N=1) 31,80±0
dievčatá 1% (N=2) 41,31±14,84

10. percentil

Spolu 7% (N=9) 37,87±12,46
Chlapci 5% (N=6) 43,28±11,52
dievčatá 2% (N=3) 27,04±5,08

25. percentil

Spolu 8% (N=10) 39,00±5,38
Chlapci 3% (N=4) 39,68±8,22
dievčatá 5% (N=6) 38,56±3,32

Medián

50. percentil

Spolu 60% (N=76) 42,34±12,80
Chlapci 27% (N=34) 42,72±12,88
dievčatá 33% (N=42) 42,03±12,88

75. percentil

Spolu 9% (N=11) 36,85±7,93
Chlapci 2% (N=3) 29,60±80+0
dievčatá 7% (N=8) 39,57±6,14

90. percentil

Spolu 7% (N=9) 28,02±8,92
Chlapci 5% (N=6) 26,74±10,49
dievčatá 2% (N=3) 30,57±5,34

97. percentil

Spolu 7% (N=9) 37,80±15,33
Chlapci 5% (N=6) 38,23±18,73
dievčatá 2% (N=3) 36,93±7,86

Tab 14. nesuplementovaní pacienti Tab 15. suplementovaní pacienti

Zvýšená hmotnosť vedie k zníženým hodnotám 25(OH)D. 
Rozdiely v hladinách 25(OH)D medzi normálnou hmotnosťou a nadváhou  a obezitou 

hodnotené podľa percentilovej hodnoty BMI boli štatisticky významné (p<0,05). 
(Lee, 2014; Cunha, 2014; Reinhr, 2015; Pereira-Santos, 2015; Yao, 2015; Adikaram, 2019 ) 

46 (7,3%) detí a adolescentov malo nadváhu a 52 (8,3%) obezitu



VITAMÍN  D  A  ASTMA, OBEZITA, LIEČBA  
INHALAČNÝMI KORTIKOIDAMI

• Deti s astmou mali 1,5x vyššie riziko vzniku deficitu 25(OH)D ako deti bez astmy 
(95% CI 1,04-2,04) (p<0,05), 

• Deti s obezitou mali 1,5x vyššie riziko vzniku deficitu vitamínu D ako deti bez 
obezity (95% CI 1,03-2,09) (p<0,05),

• ICS užívalo v čase odberu na 25(OH)D 150 zo 194 pacientov s astmou. Potvrdil sa 
štatisticky významný vzťah medzi užívaním ICS a hodnotou 25(OH)D (p<0,05). 

• Pri liečbe astmy inhalačnými kortikoidami deti s ICS mali 1,8x vyššie riziko vzniku 
deficitu 25(OH)D ako deti bez ICS (95% CI 1,03-2,11) (p<0,05). 

• Vplyv na vzniku deficitu 25(OH)D u detí mala astma, obezita aj ICS, pričom 
výsledky boli signifikantné (p<0,05). Kombináciou jednotlivých rizikových 
faktorov môže dôjsť k sumácii rizík.

Lee, , 2014; Cunha, 2014; Adikaram, 2019 

Bonanno, 2014, Bener, 2014



Hladiny 25(OH)D u detí rodičov fajčiarov

POHLAVIE

Priemerná hodnota 25(OH)D (ug/L) ±SD

Otec Matka

fajčiar nefajčiar fajčiarka Nefajčiarka

Spolu
24% 

(N=188)
26,87±12,09

76% 

(N=595)
27,88 ±11,71

14% 

(N=110)
25,47±11,64

86% 

(N=673)
27,98±11,80

Chlapci
13% 

(N=101)
27,42±12,97

36% 

(N=282)
28,21±11,81 5% (N=43) 23,85±12,38

43% 

(N=340)
28,52±11,99

dievčatá 11% (N=87) 26,23±11,03
40% 

(N=313)
27,56±11,63 9% (N=67) 26,50±11,11

43% 

(N=333)
27,43±11,59

Tab 16. Porovnanie hladín 25(OH)D u detí a adolescentov rodičov fajčiarov a nefajčiarov.

Očakávame, že s nárastom počtu vyfajčených cigariet matky o 1 cigaretu sa hodnota 25(OH)D v populácií zníži s
95% pravdepodobnosťou v rozsahu od 0,135 do 4,890 ug/L.

Pomocou logistickej regresie sa ukázalo, že vplyv na vzniku deficitu 25(OH)D u detí má len fajčenie matky, pričom
výsledky sú signifikantné (p<0,05). Vplyv fajčenia otca na vzniku deficitu 25(OH)D sa nepotvrdil (p>0,05).

Deti, ktoré majú matku fajčiarku majú takmer 2x vyššie riziko vzniku deficitu 25(OH)D ako deti, ktoré nemajú
matku fajčiarku (95% CI 1,1-2,6) (p<0,05).



ZÁVER 1
Ak hodnotíme stav vitamínu D na základe odporúčaní Endokrinologickej spoločnosti: 

63% detí a adolescentov malo nedostatočnú hladinu 25(OH)D, 

z toho až 26% bolo vitamín D deficitných. 

Vek najvýznamnejšie ovplyvňoval hladinu 25(OH)D. Naše výsledky sú ovplyvnené mladším vekom zaradených 
pacientov a odporúčanou suplementáciou v 1. (2.) roku života. 

Najvyššie koncentrácie 25(OH)D mali deti z vekovej kategórie 0-3 ročných. 

Najnižšie hladiny mali 11-15 roční, pravdepodobne akceleráciou rastu, tiež 
výraznou zmenou životného štýlu. 

Zaznamenali sme výraznú variabilitu podľa mesiaca odberu –zvýšený výskyt 
deficitu 25(OH)D v zimných mesiacoch, dostatočné hladiny v letných mesiacoch. 



ZÁVER 2

Deti a adolescenti s recidivujúcimi chorobami dolných dýchacích ciest mali signifikantne nižšie 
koncentrácie 25(OH)D.

Pacienti s alergickou nádchou a astmou mali v porovnaní s deťmi bez týchto diagnóz signifikantne 
nižšie hladiny.. 

Deti a adolescenti liečení lokálnymi nosovými kortikoidami mali 1,5x vyššie riziko vzniku 
insuficiencie a pacienti liečení inhalačnými kortikoidami mali 1,8 x vyššie riziko vzniku deficitu 
25(OH)D.

Pacienti s nadváhou a obezitou mali signifikantne nižšie hladiny 25(OH)D ako deti s normálnou 
hmotnosťou a 1,5-násobne vyššie riziko vzniku deficitu vitamínu D..

Deti matiek fajčiarok mali štatisticky významné zníženie hladín 25(OH)D a 2x vyššie riziko mať 
deficit vitamínu.

Deti a adolescenti z nášho súboru zvýšene užívajúci antibiotiká v 2. roku života mali signifikantne 
nižšie hladiny vitamínu D a vyšší výskyt astmy v čase odberu krvi na 25(OH)D. Reverzná príčinná súvislosť???



ZÁVER 3

Nedostatok vitamínu D je zrejmý v celej svetovej populácii v miere 
prevalencie, ktorá vyvoláva obavy a ktorá si vyžaduje zásahy z 
hľadiska klinického aj z hľadiska verejného zdravia, Slovensko 
nevynímajúc. 

Nové zvyky v životnom štýle, súčasná „epidémia“ obezity u detí a 
dospievajúcich a ďalšie rizikové faktory, ktorým sa dá predísť, môžu 
zohrávať úlohu pri podporovaní výskytu nedostatku vitamínu D. 



ODPORÚČANIA
NA ZÁVER

1. Nevyhnutne je treba 
zaviesť jasné kritéria 

• hodnotenia stavu 
vitamínu D 

• a suplementáciu / 
liečbu vitamínom D, 

• rozšíriť portólio
skríningu. 

3. Je možné, že v 
budúcnosti budeme 

hodnotiť aj 
suplementovať podľa 

diagnóz a genetiky. 

2. Potrebný je 
individualizovaný 
prístup a národné 

guideliny
zohľadňujúce miesto 

trvalého bydliska, 
kultúrne a sociálne 

zvyklosti.

4. Čo je však možné 
okamžite, bez veľkých 
nákladov a diskusií, je 

zmena životného 
štýlu: citlivá expozícia 

na slnku, pohyb, strava s 
vit D a primeraná 

suplementácia
vitamínom D.



Ďakujem za pozornosť
(Schlumbergera truncata) zygokaktus


	Snímka 1
	Snímka 2: Pandémia   nedostatku vitamínu D
	Snímka 3: Vitamín D 
	Snímka 4: Stav vitamínu D v populáciach celého sveta
	Snímka 5: Rizikové faktory nízkych   hladín 25(OH)D
	Snímka 6
	Snímka 7
	Snímka 8: Genomické a negenomické pôsobenie
	Snímka 9: Neskeletárne účinky vitamínu D
	Snímka 10: Hodnotenie stavu vitamínu D  a liečba a suplementácia
	Snímka 11: HODNOTENIE STAVU VITAMÍNU D 
	Snímka 12: Zníženie výskytu rôznych chorôb v závislosti od hladiny vitamínu D www.grassrootshealth.org tabuľku zostavili Garland  a Baggerly 2008 
	Snímka 13: VITAMÍN D A GENETIKA
	Snímka 14: Hossein-nezhad A, Spira A, Holick MF (2013) Vplyv stavu vitamínu D a suplementácie vitamínom D3 na expresiu bielych krviniek v celom genóme:  randomizovaná dvojito zaslepená klinická štúdia.  PLoS ONE 8(3): e58725. https://doi.org/10.1371/journ
	Snímka 15
	Snímka 16
	Snímka 17: Vitamín D a imunita
	Snímka 18
	Snímka 19
	Snímka 20
	Snímka 21
	Snímka 22
	Snímka 23: PREDPOKLADANÉ ANTIINFEKČNÉ MECHANIZMY
	Snímka 24
	Snímka 25: Stavy vedúce k heterogénnej odpovedi Howard, Viruses. 2022 Jul; 14(7): 1493. doi: 10.3390/v14071493
	Snímka 26: AKO DOSIAHNUŤ OPTIMÁLNE KONCENTRÁCIE 25(OH)D?
	Snímka 27:  SUPLEMENTÁCIA ODPORÚČANÉ DÁVKY  
	Snímka 28: LIEČBA DEFICITU
	Snímka 29: DOSIAHNUTÉ HLADINY 25(OH)D PRI RÔZNYCH DÁVKACH VITAMÍNU D
	Snímka 30: Vplyv úsilneho cvičenia na imunitu Cresciolli Front imm 2022 . doi: 10.3389/fimmu.2022.954994. eCollection 2022.  
	Snímka 31: Vplyv úsilneho cvičenia na imunitu Cresciolli Front imm 2022 . doi: 10.3389/fimmu.2022.954994. eCollection 2022.  
	Snímka 32
	Snímka 33: VÝSLEDKY Priemerné hladiny 25(OH)D v celom súbore
	Snímka 34: Hladina 25(OH)D v jednotlivých vekových kategóriach
	Snímka 35: Hladina 25(OH)2D podľa mesiaca odberu
	Snímka 36: Hladina 25(OH)2D podľa mesiaca odberu
	Snímka 37: RECIDIVUJÚCE CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST
	Snímka 38: ALERGICKÁ NÁDCHA  A  25(OH)D
	Snímka 39: A. RINITÍDA, podávanie nosových kortikoidov a  25(OH)D 
	Snímka 40: ASTMA  A  25(OH)D
	Snímka 41: Hladina 25(OH)D u pacientov s astmou senzibilizovaných a nesenzibilizovaných
	Snímka 42: ASTMA, INHALAČNÉ KORTIKOIDY A 25(OH)D
	Snímka 43: Vzťah hladín 25(OH)D a percentilovej hodnoty BMI
	Snímka 44: VITAMÍN  D  A  ASTMA, OBEZITA, LIEČBA  INHALAČNÝMI KORTIKOIDAMI
	Snímka 45: Hladiny 25(OH)D u detí rodičov fajčiarov
	Snímka 46: ZÁVER 1
	Snímka 47: ZÁVER 2
	Snímka 48: ZÁVER 3
	Snímka 49: ODPORÚČANIA NA ZÁVER
	Snímka 50

