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Streszczenie 
Główną rolą witaminy D w organizmie człowieka jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednak niedobory 
witaminy D mogą również wpływać m.in. na zmniejszenie siły mięśni, zaburzać równowagę, zwiększać ryzyko 
upadków oraz złamań osteoporotycznych. Niedobory 25(OH)D3 wśród osób starszych są powszechne. Wynika to  
z niedostatecznej syntezy skórnej, przewlekłych chorób wątroby i nerek oraz jej niskiej podaży wraz z pożywieniem. 
Osoby starsze powinny suplementować witaminę D przez cały rok, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami dla 
populacji Europy Środkowej. Artykuł stanowi krótki przegląd informacji na temat witaminy D – źródeł, przyczyn 
niedoborów, zasad suplementacji oraz wybranych konsekwencji niedoborów witaminy D wśród osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: witamina D, osoby starsze, suplementacja 
 

Abstarct 
The main role of vitamin D in human body is maintaining calcium and phosphorus homeostasis. Vitamin D deficiency 
may lead to e.g. decrease of muscle strength, balance disorders as well as falls and osteoporotic fractures. Vitamin  
D deficiency among elderly are common. It is a consequence of inadequate skin production, chronic liver and kidney 
disease and low dietary intake. Elderly people should take vitamin D throughout the year according with current 
guidelines for the supplementation of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe. This article contains  
a short review of information around vitamin D – source, cause of deficiency, guidelines on supplementation and  
a selected consequence of vitamin D deficiency among elderly people. 
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Wprowadzenie 

Obecnie obserwujemy intensywny wzrost odsetka 
osób starszych w ogóle populacji krajów całego świata,  
w tym również Polski. Proces starzenia się społeczeństw 
definiowany jest jako wzrost udziału ludzi starszych  
w odniesieniu do ogółu populacji. Prognozy wskazują na 
wzrost odsetka osób po 65. roku życia w populacji Polski, 
jak również na proces tzw. podwójnego starzenia się 
ludności, polegający na szybszym niż w całej populacji 
osób starszych wzroście liczby osób w wieku 80 lat  
i więcej. W roku 2010 osoby po 65. roku życia stanowiły 
14% ogółu populacji. W roku 2035 liczba ta prawdopodo-  
 

 
 
 
 
bnie wzrośnie do 23,2%. W 2035 roku (w porównaniu do 
2010 roku) nastąpi 2,5-krotny wzrost liczby najstarszych 
osób – w wieku 90 lat i więcej [1,2,3]. Mając na uwadze 
powyższe należy podejmować wszelkie działania 
profilaktyczne, których celem będzie poprawa jakości 
życia i zdrowia osób w ich ostatniej fazie życia. 

Najbardziej znaną rolą witaminy D jest regulacja 
gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednak badania 
przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na jej 
wielokierunkowe oddziaływanie na funkcjonowanie 
organizmu, co związane jest z występowaniem receptora 
witaminy D – VDR (VDR – Vitamin D Receptor)  
w komórkach różnych tkanek, nie tylko tych związanych  
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z regulacją homeostazy wapnia i fosforu [4]. 
Celem pracy jest usystematyzowanie informacji  

na temat witaminy D u osób starszych – przyczyn 
występowania jej niedoborów w omawianej grupie 
wiekowej oraz aktualnych zaleceń dotyczących 
suplementacji witaminą D. Celem pracy jest również 
wprowadzenie czytelnika w problematykę niedoborów 
25(OH)D w grupie osób straszych i możliwych 
konsekwencji wynikających z tego zjawiska.  

 
Źródła witaminy D 

Są dwa źródła witaminy D – synteza skórna  
oraz żywność. Pod wpływem promieniowania UVB  
z obecnego w skórze 7-dehydrocholesterolu powstaje 
prekursor witaminy D – cholekalcyferol (kalciol),  
który w wątrobie ulega hydroksylacji przy udziale  
25-hydroksylazy. Powstaje wówczas 25(OH)D –  
kalcydiol, który następnie w nerkach ulega ponownej 
hydroksylacji, przy udziale 1-α-hydroksylazy, prowadząc 
do powstania formy aktywnej – 1,25(OH)2D3 – 
kalcytriolu. Drugim źródłem witaminy D jest pożywienie 
(około 10-20% dziennego zapotrzebowania). 
Wyróżniamy dwieformy witaminy D pochodzącej  
z pożywienia: D3 (cholekalcyferol), który jest 100-krotnie 
lepiej przyswajalny przez organizm człowieka niż druga 
forma – D2 (ergosterol). Cholekalcyferol (D3) znajduje się  
w tranie, rybach (np. łosoś, dorsz, tuńczyk) oraz  
w mniejszej ilości w jajkach, mleku i produktach 
mlecznych. Źródłem ergosterolu (D2) są drożdże oraz 
grzyby. Dodatkowym źródłem witaminy D może być 
żywność fortyfikowana oraz suplementy diety [4,5,6]. 

 

Osoby starsze jako grupa szczególnego ryzyka 
występowania niedoborów witaminy D 

Synteza skórna witaminy D3 zależy od wielu 
czynników. Wiek podeszły sprzyja występowaniu 
niedoborów 25(OH)D w surowicy krwi, na co  
wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest 
niewystarczająca synteza skórna. Konsekwencją procesu 
starzenia się organizmu jest zmniejszenie w skórze 
zawartości 7-dehydrocholestrolu będącego prekursorem 
syntezy witaminy D, którego ilość u osób starszych jest 
około 60% mniejsza niż u osób młodych. U osób po  
65.-70. roku życia synteza skórna witaminy D jest 
czterokrotnie niższa w porównaniu do osób młodszych. 
Osoby starsze, często mając problem z poruszaniem  
się, przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, co 
dodatkowo potęguje mniejszą syntezę skórną [4,5,7].  
Na syntezę skórną wpływa także szerokość  
geograficzna, pora roku oraz miejsce zamieszkania. 
Niedoborom witaminy D sprzyja przebywanie  
w instytucjach opieki długoterminowej, szpitalach jak 
również ciągłe przebywanie w domu, np. w wyniku 
unieruchomienia [5]. 

 

Kolejną ważną przyczyną niedoborów 25(OH)D  
u osób starszych są występujące w tej grupie przewlekłe 
choroby wątroby i nerek, jak również wynikające  
z procesu starzenia organizmu upośledzenie 
funkcjonowania tych narządów. Zaburza to hydroksylację 
witaminy D, uniemożliwiając powstanie jej aktywnych 
metabolitów. Wraz z wiekiem zmniejsza się również 
liczba receptorów VDR w narządach [4,5,7,8]. 
Obserwowana wśród osób starszych polipragmazja 
również może być czynnikiem wpływającym na 
niedobory 25(OH)D w surowicy krwi, ponieważ niektóre 
leki (np. glikokortykoidy) powodują katabolizm 
1,25(OH)2D3 [4,8]. 

Na niedobory witaminy D u osób starszych wpływa 
także nieodpowiednia jej podaż wraz z pożywieniem  
oraz utrudnione przyswajanie składników pokarmów 
w przewodzie pokarmowym, które wynika z procesu 
starzenia. Produkty żywnościowe bogate w witaminę  
D są rzadko spożywane przez osoby starsze, co może 
wynikać z ich wysokiej ceny (np. ryby) [5.] 

 

Wskaźnik zaopatrzenia organizmu w witaminę D 
W celu oznaczenia stężenia witaminy D w surowicy 

należy dokonać pomiaru 25(OH)D – kalcydiolu, który jest 
najlepszym wskaźnikiem całkowitej zawartości witaminy 
D w organizmie. Kalcytriol – 1,25(OH)2D3 jest formą 
aktywną witaminy D, oddziałującą na komórki docelowe 
poprzez receptory VDR. Okres półtrwania 25(OH)D 
wynosi około 3 tygodni, natomiast 1,25(OH)2D3 – około  
4 godzin, w związku z czym jego oznaczanie nie jest 
stosowane w celu określenia niedoborów witaminy  
D [4,9]. 

Zgodnie z rekomendacjami Zespołu Ekspertów, dla 
populacji Europy Środkowej z 2013 roku, deficyt 
witaminy D występuję, gdy stężenie 25(OH)D w surowicy 
krwi wynosi 0-20 ng/ml (0,50 nmol/l). Należy wówczas 
rozważyć wdrożenie leczenia występującego deficytu. 
Wartość stężenia 25(OH)D w zakresie >20-30 ng/ml (>50-
75 nmol/l) definiowana jest jako stężenie suboptymalne. 
O stężeniu optymalnym mówimy, gdy stężenie 25(OH)D 
wynosi >30-50 ng/ml (>75-125 nmol/l) [9]. 
 

Norma spożycia witaminy D wśród osób starszych 
Zgodnie z Normami Żywienia Instytutu Żywności  

i Żywienia z 2012 roku, norma na witaminę D została 
opracowana na poziomie wystarczającego spożycia (AI – 
Adequate Intake) zgodnie z rekomendacjami FAO/WHO. 
Dla kobiet i mężczyzn w wieku 51-65 lat wystarczające 
spożycie zostało ustalone na poziomie 10 µg 
cholekalcyferolu na dzień. Dla osób powyżej 65. roku 
życia norma została ustalona na poziomie nieco wyższym 
– 15 µg cholekalcyferolu na dzień [10]. 

W 2010 roku Institute of Medicine (USA) wydał 
nowe rekomendacje dotyczące norm na witaminę D na 
poziomie średniego zapotrzebowania (EAR – Estimated 
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Average Requirement) oraz na poziomie dziennego 
spożycia (RDA – Recommended Dietary Allowances) dla 
osób dorosłych. Norma na witaminę D dla kobiet  
i mężczyzn w wieku 51-70 lat wynosi 10 µg 
cholekalcyferolu na dzień na poziomie EAR oraz 15 µg 
cholekalcyferolu na dzień na poziomie RDA. W starszej 
grupie wiekowej (powyżej 70 roku życia) norma na 
witaminę D dla kobiet i mężczyzn wynosi 10 µg 
cholekalcyferolu na dzień na poziomie EAR oraz 20 µg 
cholekalcyferolu na dzień na poziomie RDA [10]. 

 

Zalecenia suplementacji witaminą D wśród osób 
starszych 

Biorąc pod uwagę powszechnie występujące 
niedobory witaminy D wśród mieszkańców Polski jak 
i innych krajów Europy Środkowej, we wszystkich 
grupach wiekowych, w tym również w grupie osób 
starszych, Zespół Ekspertów opracował w 2013 roku 
zalecenia dotyczące suplementacji witaminą D populacji 
osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów,  
które obowiązują w Europie Środkowej [9]. Zgodnie  
z zaleceniami suplementacji witaminą D dla osób 
zdrowych, osoby powyżej 65. roku życia powinny 
suplementować witaminę D w dawce 800-2000 IU/dobę, 
co odpowiada dawce 20,0-50,0 µg/dobę w zależności od 
aktualnej masy ciała. Suplementacja powinna odbywać 
się przez cały rok jako wynik nieefektywnej skórnej 
syntezy witaminy D w tej grupie wiekowej. Zgodnie  
z zaleceniami suplementacji witaminą D dla grup ryzyka 
deficytu witaminy D, osoby starsze z otyłością powinny 
przyjmować wyższe dawki – 1600-4000 IU/ dobę  
(40,0-100,0 µg/dobę), uwzględniając przy tym stopień 
otyłości. Suplementacja ta powinna przebiegać w ciągu 
całego roku [9]. Otyłość jest czynnikiem sprzyjającym 
występowaniu niedoboru witaminy D w organizmie. 
Wskazuje się prawdopodobny wpływ tłuszczu tkanki 
podskórnej na magazynowanie witaminy D, co ogranicza 
syntezę jej metabolitów. U osób otyłych zmniejsza się 
stężenie kalcydiolu na jednostkę masy ciała, jednocześnie 
zmniejszając jej biodostępność [4].  

W swych zaleceniach Zespół Ekspertów zaznacza, 
że umiarkowane korzystanie z kąpieli słonecznych  
jest bezpieczne i stanowi dodatkowe źródło witaminy  
D. Jednocześnie przyjęto maksymalne dopuszczalne 
dawki witaminy D, jakie w ciągu doby mogą przyjąć 
określone grupy osób starszych. Dla osób starszych  
z prawidłową masą ciała dawka ta została określona na 
poziomie 4000 IU/dobę (100,0 µg/dobę), a dla otyłych 
osób starszych – 10 000 IU/ dobę (250,0 µg/dobę) [9].  
W przypadku stwierdzenia stężenia 25(OH)D3 w surowicy 
krwi poniżej 20 ng/ml, u osób starszych należy wdrożyć 
dawki lecznicze witaminy D na poziomie 7000-10 000 
UI/dobę (175,0-250,0 µg/dobę) zależnie od masy ciała 
lub dawkę 50 000 UI (1250 µg/dobę) przyjmowaną raz  
w tygodniu. Dawki lecznicze witaminy D powinny być 

stosowane od 1 do 3 miesięcy [11]. 
W przypadku występowania zaburzeń funkcji 

wątroby należy wdrożyć leczenie kalcydiolem. Zastoso-
wanie metabolitów lub analogów witaminy D (np. 
alfakalcydol, kalcytriol) nie wpłynie na stężenie 25(OH)D 
w surowicy krwi i jest leczeniem hormonalnym [6]. 

W celu dobrania odpowiednich dawek leczniczych 
witaminą D należy uwzględnić takie parametry, jak: 
aktualne stężenie 25(OH)3 w surowicy, masę ciała osoby, 
czas terapii. Całkowitą dawkę witaminy D, która zostanie 
wykorzystana podczas terapii, można wyliczyć posługując 
się wzorem: 

Całkowita dawka terapii (IU) = 40 x (75 – stężenie 
25(OH)D nmol/l w surowicy pacjenta) x masa ciała (kg). 
Uzyskaną w ten sposób wartość witaminy D (IU) należy 
podzielić na dawki dzienne lub tygodniowe, rozkładając 
leczenie na 2-3 miesiące. Wzór ten ma zastosowanie  
w grupie osób dorosłych z niedoborami witaminy  
D i masą ciała poniżej 135 kg [12,13]. 

 

Niedobory 25(OH)D wśród osób starszych – skala 
problemu 

Jak podaje Kupisz-Urbańska, niedobory witaminy  
D u osób starszych dotyczą 5-25% osób mieszkających 
samodzielnie. Odsetek ten wzrasta do 60-80%  
wśród osób, które przebywają w instytucjach opieki 
długoterminowej [5]. Na podstawie badań 
przeprowadzonych we Włoszech w grupie 104 seniorów 
długowiecznych u 99 osób stężenie 25(OH)D było 
nieoznaczalne [5]. 

W Polsce, w badaniu przeprowadzonym w grupie 
274 kobiet w wieku 60-90 lat, zamieszkujących miasto 
Warszawa, w miesiącach grudzień-marzec, dokonano 
m.in. oceny stężenia 25(OH)D. Średnie stężenie 25(OH)D 
wyniosło 13,5 ng/ml. Prawidłowe stężenie witaminy  
D zaobserwowano jedynie u 4% badanych. Stężenie 
suboptymalne stwierdzono u 12,8% badanych. Niedobór 
witaminy D (poniżej 20,0 ng/ml) rozpoznano u 83,2% 
badanych [17]. 

Wyniki badania własnego, przeprowadzonego  
w grupie 32 kobiet powyżej 60. roku życia 
hospitalizowanych na Oddziale Endokrynologii wykazały 
niedobór (definiowany jako stężenie 25(OH)D3 w zakresie 
12-30 ng/ml) lub ciężki niedobór (stężenie 25(OH)D3 < 
12 ng/ml) u 90,4% badanych [14]. W nieopublikowanym 
dotąd badaniu własnym, którego zarys wyników został 
przedstawiony w 2015 roku na międzynarodowej 
konferencji poświęconej tematyce witaminy D – EVIDAS 
2015, niedobory wśród osób starszych dotyczą jeszcze 
większej grupy. Badanie przeprowadzono w latach 
2013-2015 wśród pacjentów powyżej 60. roku życia, 
hospitalizowanych na Oddziale Geriatrii (łącznie 123 
osoby) nie przyjmujących suplementacji witaminą  
D. Niedobór witaminy D definiowany jako stężenie 
25(OH)D < 20 ng/ml rozpoznano u 78,2% badanych. 
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Suboptymalne stężenie witaminy D (20,3-30,0 ng/ml) 
stwierdzono u 20,8% badanych. Prawidłowe zaopatrze-
nie organizmu w witaminę D zaobserwowano u 1 osoby 
[15]. 

Badania dotyczące oceny stężenia witaminy D wśród 
mieszkańców naszego kraju pokazują, że niedobory  
tej witaminy są powszechne. W 2014 roku w ramach 
"Ogólnopolskiego Programu Bezpłatnych Badań 
Witaminy D u Dorosłych" przeprowadzonego w 10 
miastach Polski zbadano 2687 osób w wieku 15,6-89,8. 
Zaobserwowano, że najwyższe średnie stężenie 25(OH)D 
występuje w grupie osób w wieku 70 lat i więcej,  
w porównaniu do osób młodszych (choć nadal stężenie 
to definiowane jest jako deficyt). Średnie stężenie 
25(OH)D w grupie osób w wieku 60-70 lat wyniosło 
18,4±9,3 ng/ml (N=718); 70-80 lat – 19,9±10,7 ng/ml 
(N=285); 80-90 lat – 19,4±10,4 ng/ml (N=106). Jak widać, 
wszystkie grupy powyżej 60. roku życia charakteryzowały 
się deficytem kalcydiolu w surowicy krwi [16]. 
 

Konsekwencje niedoborów 25(OH)D wśród osób 
starszych 

Niedobory 25(OH)D wiążą się z występowaniem 
licznych dysfunkcji i chorób przewlekłych. Mogą wpływać 
na osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi, 
zwiększone ryzyko upadków i złamań osteoporotycznych. 
Niedobór witaminy D w organizmie może się wiązać  
z występowaniem oporności na insulinę, cukrzycą, 
chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnie-
niem tętniczym czy niektórymi nowotworami [5,8]. 

Niedobór witaminy D jest jednym z głównych 
czynników osteoporotycznego ubytku tkanki kostnej. 
Witamina D, wraz z odpowiednią podażą wapnia  
i fosforu oraz prawidłowym ich wchłanianiem  
z przewodu pokarmowego, pełni kluczową rolę  
w prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej. 
Zaobserwowano, że wdrożenie suplementacji witaminą 
D oraz wapniem zmniejsza ryzyko złamań kości wśród 
starszych kobiet zamieszkujących instytucje opieki 
długoterminowej. Podobnie zaobserwowano, że 
stosowanie suplementacji wapniem i witaminą D  
(co najmniej 3 lata) wśród kobiet i mężczyzn 
przebywających w środowisku domowym zmniejsza  
u nich ubytek masy kostnej w porównaniu z grupą 
kontrolną [7]. W celu zapewnienia prawidłowego 
metabolizmu tkanki kostnej należy zadbać o prawidłowe 
zaopatrzenie organizmu osób starszych w witaminę D. 

Witamina D aktywuje wiele procesów 
metabolicznych w tkance mięśniowej. W wyniku 
pobudzania syntezy białek zwiększa się liczba komórek 
mięśniowych typu II, dzięki czemu wzrasta szybkość 

skurczu i siła mięśni. Niedobór witaminy D przekłada się 
na obniżenie sprawności ruchowej oraz osłabienie  
pracy mięśni antygrawitacyjnych [6]. Konsekwencją  
jest zwiększone ryzyko upadków, urazów i złamań.  
Do pierwszych objawów niedoboru witaminy  
D, zauważanych w układzie ruchu, należą uogólnione 
bóle i osłabienie mięśni. Z kolei wynikiem długotrwałych 
i znacznych deficytów są miopatia, zaniki mięśniowe, 
zaburzenia czynnościowe płytki mięśniowo-nerwowej 
oraz przewodnictwo nerwowe. Badania wskazują,  
że wdrożenie suplementacji witaminą D może 
zredukować ryzyko upadków i związanych z nimi urazów 
[7]. Najlepszą skuteczność obserwuje się w przypadku 
połączenia suplementacji witaminą D z możliwą 
regularną aktywnością fizyczną [6]. 

Przegląd aktualnych badań wskazuje, że niedobór 
witaminy D zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
chorób ośrodkowego układu nerwowego – otępienia, 
choroby Parkinsona, schizofrenii czy stwardnienia 
rozsianego [13]. Omówienie tych zagadnień wykracza 
poza ramy tego opracowania. 

Zauważono również, że niedobory aktywnych 
metabolitów witaminy D mogą sprzyjać rozwojowi 
depresji u osób starszych (u osób starszych chorujących 
na depresję częściej obserwuje się m.in. niedobór 
witaminy D) [5]. Na występowanie depresji częściej 
narażeni są mieszkańcy północnych rejonów ziemi,  
w sezonie zimowym, zwłaszcza kobiety [4]. 

 
Podsumowanie 

W świetle badań prowadzonych w ostatnich latach, 
dokumentujących korzystne oddziaływanie witaminy  
D na organizm człowieka oraz fakt występowania 
powszechnych niedoborów 25(OH)D w grupie osób 
starszych, należy dążyć do wdrażania suplementacji 
witaminą D zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Uzyskanie 
i utrzymanie stężenia 25(OH)D na właściwym poziomie 
(nie niższym niż 30,0 ng/ml) może okazać się istotnym 
czynnikiem prewencyjnym występowania licznych 
schorzeń i niesprawności w omawianej grupie wiekowej. 
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