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Abstrakt  

Biologicky aktivní metabolit vitaminu D je pro lidské tělo esenciální, podílí se na regulaci 

funkce většiny lidských buněk. Předpokládá se, že ovlivňuje transkripci až 900 genů. Jeho 

nedostatek se tak může podílet na patogenezi mnoha chorob. Reguluje homeostázu vápníku, 

podílí se na vývoji kostí a udržuje jejich optimální stav. Na základě nových poznatků 

o vitaminu D se v současné době dostávají do popředí zájmu i jeho mimokostní účinky, které 

se týkají imunitního systému, metabolismu, nervového systému a vlivu na vyvíjející se plod. 

Cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled o vlivu vitaminu D na mladý organismus a na 

základě zpracování dotazníkového šetření pak podpořit nebo vyvrátit hypotézu, že děti 

v zimním a jarním období trpí nedostatkem vitaminu D. Vedlejším cílem práce je vytvoření 

propagačního materiálu za účelem zvýšení zájmu rodičů a starších dětí o tuto problematiku 

a zlepšit jejich informovanost. Na základě poznatků o účincích vitaminu D bylo provedeno 

dotazníkové šetření s jedenácti otázkami, jež se vztahovaly k problematice vitaminu D. 

Výzkumný soubor byl tvořen 134 dětmi ve věku od tří do patnácti let, které byly rozděleny 

do tří skupin dle věku. Výsledky výzkumu se přibližně shodují s výsledky studie SZÚ z roku 

2016, ze kterých vyplynulo, že české děti trpí v zimním a jarním období nedostatkem 

vitaminu D.  
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Abstract 

The biologically active vitamin D metabolite is essential for the human body. And it is 

involved in the regulation of the function of most human cells. It is believed to affect up to 

900 genes transcription. Thus, its insufficient amount may contribute to the pathogenesis of 

many diseases. It regulates calcium homeostasis, participates in bone development, and 

maintains optimal bone status. On the basis of the new knowledge of vitamin D, his out-of-

bone effects are currently at the forefront. These relate to the immune system, metabolism, 

the nervous system, and the effect on the developing fetus. The aim of this work was to 

create a comprehensive overview of the effect of vitamin D on the young organism. And 

then, on the basis of questionnaire research, support or refute the hypothesis that children 

suffer from vitamin D deficiency in winter and spring. The secondary objective of the thesis 

is to create promotional material that contributes to increasing the interest of parents and 

older children in this issue and improving their awareness. Based on the knowledge of the 

effects of vitamin D, a questionnaire survey was conducted with eleven questions related to 

vitamin D. The research sample consisted of 134 children aged between three and fifteen 

who were divided into three groups by age. The results of the research are approximately the 

same as the results of the SZÚ 2016 study, which showed that Czech children suffer from 

vitamin D deficiency in winter and spring. 
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Úvod 

Vitamin D je v současné době předmětem zájmu odborné i laické veřejnosti. Nová zjištění 

o účincích vitaminu D potvrzují jeho rozsáhlý vliv na většinu buněk lidského těla. Kromě 

dlouho známého efektu vitaminu D na kostní metabolismus a udržování homeostázy vápníku 

se také podílí na mnoha imunitních a metabolických procesech. Deficit vitaminu D se tak 

může podílet na patogenezi celé řady chorob. Problematikou nedostatku vitaminu D se 

v dnešní době zabývá mnoho studií u nás i ve světě.  

Vitamin D se v organismu přirozeně tvoří účinkem slunečního záření a zároveň je přijímán 

stravou ve formě cholekalciferolu nebo ergokalciferolu. Změnou životního stylu současné 

generace, kdy lidé tráví většinu času v uzavřených prostorech, se syntéza vitaminu D snižuje. 

Na nedostatku vitaminu D se zároveň negativně podílí i jiné faktory, jako používání 

ochranných opalovacích krémů, časté omývání vodou a mýdlem, horké koupele, vysoká 

pigmentace kůže, zahalování těla oděvem z náboženských důvodů, smog, suchá kůže 

starších lidí a nízká konzumace tučných ryb. Také vzrůstající prevalence obezity může být 

příčinou deficitu vitaminu D z důvodu ukládání vitaminu D v tukové tkáni. 

Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled o vlivu vitaminu D na mladý organismus a na 

základě zpracování dotazníkového šetření pak podpořit nebo vyvrátit hypotézu, že děti trpí 

v zimním a jarním období nedostatkem vitaminu D. Vedlejším, neméně důležitým, cílem je 

vzbudit zájem rodičů o tuto problematiku a zlepšit jejich informovanost o vitaminu D. 

První kapitola obsahuje obecné poznatky o vitaminu D, jeho charakteristiku, chemickou 

strukturu, zdroje, metabolismus, transport krví a mechanismus účinku. Biologické účinky 

vitaminu D lze rozdělit do pěti okruhů, které jsou popsány ve druhé kapitole této práce. 

Prvním a nejdéle známým okruhem je kalciumfosfátový okruh, v němž vitamin D v interakci 

s parathormonem reguluje homeostázu vápníku a fosforu. Další čtyři okruhy souvisejí 

s novými poznatky o biologických aktivitách kalcitriolu. V imunomodulačním okruhu se 

vitamin D účastní regulace aktivity buněk přirozené imunity i adaptivní imunity, hraje tak 

roli v obraně organismu před patogeny a přehnanou imunitní reakcí, jenž se negativně podílí 

v patogenezi autoimunitních onemocnění. V okruhu metabolickém je objasněna úloha 

vitaminu D v metabolismu. Vitamin D podporuje fyziologickou funkci β-buněk 

Langerhansových ostrůvků pankreatu, a tak zamezuje vzniku inzulínové rezistence. Jeho 

protektivní vliv na kardiovaskulární systém tkví ve schopnosti regulovat expresi reninu, 

čímž udržuje v normě krevní tlak a v jeho účasti na kalciové homeostáze, kdy působí jako 

významný regulátor prokalcifikačních a protikalcifikačních procesů v cévách. Dalším 

okruhem působnosti vitaminu D je mozkový okruh. Nová zjištění z poslední doby dokazují 

jeho klíčový význam pro vývoj mozku v intrauterinním a časném postnatálním období 
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a současně jeho ochranný vliv na centrální nervový systém. V posledním, fetálním okruhu, 

je vitamin D popsán z hlediska významu pro matku a vyvíjející se plod. Podílí se na osifikaci 

plodu, vývoji mozku a nejspíše i na metabolickém imprintingu dítěte, jehož prostřednictvím 

tak může ovlivnit vznik případných civilizačních chorob v pozdějším životě. 

Nezpochybnitelný je jeho význam v prevenci odvápnění mateřského organismu, 

preeklampsie a udržení fyziologické délky těhotenství. Na základě získaných poznatků 

z teoretické části byl sestaven dotazník s jedenácti otázkami, zaměřený na problematiku 

vitaminu D ve vztahu k dětem, který byl následně podroben analýze. Výsledky 

dotazníkového šetření jsou dále zpracovány do přehledné tabulky a grafů.  
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1 Obecně o vitamínu D 

Obecné seznámení s vitaminem D, jeho charakteristika, chemická struktura, zdroje, 

metabolismus, transport a charakteristika vitamin D receptoru. 

1.1 Charakteristika  

Vitamín D je souhrnný název pro kalciferoly, jenž jsou výchozí látkou pro syntézu 

kalcitriolu, aktivní formu vitamínu D. Jeho chemická struktura ho řadí mezi sekosteroidy. 

Vitamín D získáváme dvěma způsoby. Jednou možností je způsob endogenní syntézy po 

oslunění pokožky a druhou možností je příjem z potravy. Z rostlinných zdrojů přijímáme 

ergokalciferol, též vitamín D2, a z živočišných zdrojů cholekalciferol, vitamín D3. (Tláskal, 

2013) (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 2013) 

Ergokalciferol 

Ergokalciferol vzniká z provitaminu D2-ergosterolu, který se hojně nachází v buněčných 

membránách nižších eukaryot, především hub, kvasinek a rostlin, kde plní funkci regulátoru 

propustnosti a fluidity. (Rodrigues, 2018) Ergosterol je aktivován UVB zářením. Od 

cholekalciferolu se liší dvojnou vazbou mezi 22. a 23. uhlíkem a methylovou vazbou na 

24. uhlíku v postranním řetězci (viz obrázek 1). Tyto rozdíly způsobují jeho nižší afinitu 

k vitamin D vázajícímu proteinu (VDBP), což zvyšuje jeho clearance z krevního oběhu 

a redukci jeho konverze na 25-hydroxyvitamin D. Jeho hydroxylace probíhá přednostně 

pomocí 24-hydroxyláz. Jinak je metabolizován stejným způsobem jako cholekalciferol. Jeho 

afinita k vitamin D jadernému receptoru (VDR) je s afinitou cholekalciferolu srovnatelná. 

(Bikle, Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 2014) 

Cholekalciferol 

Cholekalciferol je vitamín rozpustný v tucích. V současné době je, díky své chemické 

struktuře a účinkům na lidský organismus, považován za hormon.  Na rozdíl od 

ergokalciferolu má mezi 22. a 23. uhlíkem jednoduchou vazbu a na 24. uhlíku postrádá 

methylovou skupinu v postranním řetězci (viz obrázek 1). (National Center for 

Biotechnology Information, 2019) Cholekalciferol je přirozenou formou vitaminu D 

s účinností až 4x vyšší ve srovnání s ergokalciferolem. (Kalvachová, Endokrinní 

mikrosystémy kalcitriolu – vývojové aspekty a předpoklady jejich celoživotní funkčnosti, 

2012) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968073/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968073/
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Vzniká dvoufázovým procesem ze 7-dehydrocholesterolu, který se nachází v epidermis 

pokožky. Ozářením pokožky UVB zářením nejdříve dojde ke tvorbě previtaminu D3 a poté 

je dvakrát hydroxylován, nejprve v játrech 25-hydroxylázou za vzniku kalcidiolu a následně 

v ledvinách 1α-hydroxylázou, za vzniku kalcitriolu. (Bikle, Vitamin D metabolism, 

mechanism of action, and clinical applications., 2014)  

Obrázek 1: Ergokalciferol a cholekalciferol (Havlová, 2018) 

 

1.2 Zdroje 

Nejvýznamnějším přirozeným zdrojem vitaminu D je sluneční záření. Dostupnost UVB 

záření závisí na zeměpisné šířce, na denní době, kdy je tělo slunečnímu záření vystaveno, 

pigmentaci kůže, velikosti plochy pokožky vystavené slunci, délce expozice, používání 

krémů s ochranným faktorem. K potravinovým zdrojům vitaminu D patří zejména tučné 

mořské ryby, rybí olej, játra, vejce, mléko, mléčné výrobky, fortifikované oleje a rostlinné 

tuky, kvasinky, houby. (vyzivaspol.cz, 2015) (Podroužek, 2018) 

1.3 Metabolismus 

Metabolismus vitaminu D, ať už přijatého potravou nebo vytvořeného UVB zářením 

v epidermis probíhá ve dvou krocích, tak aby došlo k jeho aktivaci. Tyto reakce jsou popsány 

níže. 
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1.3.1 Kožní produkce vitaminu D 

Základním předpokladem pro syntézu vitaminu D3 (cholekalciferolu) je expozice lidské 

kůže UVB záření s vlnovou délkou 290–310 nm.  Cholekalciferol vzniká v lipidových 

dvojvrstvách buněk epidermis ze 7-dehydrocholesterolu, jenž je součástí metabolické řady 

cholesterolu. Ten je secernován mazovými žlázami na povrch kůže, kde dochází k jeho 

ozáření UV paprsky. Následně pak neenzymatickou fotolytickou reakcí vzniká 9,10-

secosteroid, známý pod názvem previtamin D3, lumisterol a tachysterol. Syntéza 

previtaminu D3 probíhá v řádu několika hodin, přičemž doba potřebná k dosažení 

maximální koncentrace previtaminu D3 závisí na intenzitě UVB záření a pigmentaci kůže. 

Melanin omezuje dosažitelnost 7-dehydrocholesterolu UVB zářením, stejně tak jako oděv 

nebo krémy s UV faktorem. Po dosažení maximální hladiny previtaminu D3 se při trvající 

expozici UVB v kůži začne kumulovat lumisterol, který je reverzibilní a může být, při 

poklesu koncentrace previtaminu D3, přeměn na previtamin D3. Současně dochází k syntéze 

tachysterolu, který se však, stejně jako previtamin D3, v epidermis s déle trvající expozicí 

slunečnímu záření, nehromadí. Znamená to, že i nepřiměřené vystavení pokožky slunečním 

paprskům nevede k syntéze toxického množství vitaminu D3 díky fotokonverzi previtaminu 

D3 na tachysterol a lumisterol, biologicky neaktivní metabolity. Expozicí pokožky UVB 

záření jsou melanocyty stimulovány ke tvorbě melaninu, který absorbuje UVB paprsky, 

a tak brání nadměrné tvorbě vitaminu D3. Toto může být příčinou nižší kolující hladiny 

kalcidiolu u lidí s tmavšími odstíny pleti. Na efektivní tvorbě kalcitriolu se podílí také 

intenzita slunečního záření, která závisí na zeměpisné šířce i době, kdy je pokožka 

vystavována slunečním paprskům s vrcholem intenzity okolo poledne. Na tvorbě kalcitriolu 

se negativně podílí používání krémů s UV filtry, zahalování těla oděvem i smog. (Bikle, 

Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 2014) 

Previtamin D3 je pak uvolňován do mezibuněčných prostor a následně se kožními 

kapilárami dostává do krve. Poté se váže na vitamin D vázající protein a krevním řečištěm 

je transportován do těla, kde podléhá dvojí hydroxylaci nejdříve v játrech a poté v ledvinách. 

(Karras & Wagner, 2018) 

1.3.2 Jaterní produkce vitaminu D 

Prvním krokem přeměny cholekalciferolu a ergokalciferolu na biologicky aktivní metabolit 

je hydroxylace enzymem 25-hydroxylázou, která probíhá primárně v játrech za vzniku 

kalcidiolu.  25-hydroxyláza byla objevena v mitochondriích a v endoplazmatickém retikulu 

hepatocytů, přičemž oba typy hydroxyláz vykazují jinou enzymatickou aktivitu. 

Mitochondriální 25-hydroxyláza (CYP27A1) je enzym, který katalyzuje přeměnu 

cholekalciferolu a ergokalciferolu na kalcidiol a významně se též podílí na syntéze 

žlučových kyselin. Ergokalciferol je však přednostně hydroxylován 24-hydroxylázou. 

Hlavním mikrozomálním enzymem vykazujícím aktivitu 25-hydroxylázy je CYP2R1, který 
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na rozdíl od CYP27A1 hydroxyluje ergokalciferol i cholekalciferol stejně. (Bikle, Vitamin 

D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 2014) 

1.3.3 Renální produkce vitaminu D 

V ledvinách dochází ke druhé hydroxylaci, kdy z kalcidiolu vznikne kalcitriol 

(1,25(OH)2D), nejefektivnější metabolit vitaminu D. Klíčovým mitochondriálním enzymem 

této reakce je 1α-hydroxyláza (CYP27B1), nacházející se v tubulárním systému ledvin, 

u které byla zjištěna podstatná homologie s jinými mitochondriálními steroidními 

hydroxylázami, např. CYP27A1, CYP24A1, patřících do skupinu cytochromů P4501. 

Ledviny tak zajišťují optimální hladinu cirkulujícího kalcitriolu. Činnost 1α-hydroxylázy je 

v ledvinách regulována několika mechanismy, a to parathormonem, vápníkem, fosfáty, 

kalcitriolem a fibroblastovým růstovým faktorem (FGF23). V ledvinných tubulech je také 

exprimována 24-hydroxyláza (CYP24A1), u které je spatřována homologie s 1α-

hydroxylázou. Její funkce je však odlišná, neboť vyvolává katabolismus 25(OH)D, za 

vzniku biologicky neaktivního metabolitu kalcitriové kyseliny a tím chrání organismus před 

nadměrnou tvorbou kalcitriolu. Kromě renálních tubulů se hojně nachází i v ostatních 

tkáních, obecně ji lze nalézt všude tam, kde se vyskytují receptory pro vitamin D. 

V ledvinách je její aktivita regulována především parathormonem a kalcitriolem. (Bikle, 

Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 2014) 

1.3.4 Extrarenální produkce kalcitriolu 

Kromě tubulárního systému ledvin je 1α-hydroxyláza hojně exprimována v epidermálních 

keratinocytech, ale i v mozku, varlatech, placentě, tlustém střevu, plicích, nadledvinách, 

makrofázích, některých typech T a B-lymfocytů, kmenových buňkách thymu, placentě, 

ostrůvkových buňkách pankreatu, lymfatických uzlinách, buňkách endotelu a hladké 

svaloviny cév, epiteliálních buňkách prostaty a mléčné žlázy, příštítných tělískách, 

osteoblastech, chondrocytech, vlasových folikulech atd. Extrarenální aktivita 1α-

hydroxylázy je narozdíl od renální nezávislá na parathormonu a sérové hladině kalcia. Její 

činnost je substrát-dependentní, tedy závislá na prohormonu. Zabezpečuje lokální potřebu 

kalcitriolu ve tkáních. Tato autokrinní a parakrinní úroveň působení kalcitriolu je nazývána 

endokrinním mikrosystémem, v němž vazba kalcitriolu s vitamin D receptorem spouští 

transkripci vitamin D-responsivních genů. Aktivita 1α-hydroxylázy v těchto systémech je 

                                                 

 

1 Cytochrom P450 (CYP 450) zahrnuje enzymy nesoucí hemovou prosthetickou skupinu, které se významně 

podílejí na biotransformaci endogenních látek. Nalézají se především v játrech, ale i v ostatních tkáních. 

(Stiborová, Hudeček, Hodek, & Frei, 1999) 
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pravděpodobně stimulována TNF-α a IFN-γ a inhibována vápníkem, fosfátem a kalcitriolem. 

(Bikle, Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 2014) 

(Kalvachová, Endokrinní mikrosystémy kalcitriolu – vývojové aspekty a předpoklady jejich 

celoživotní funkčnosti, 2012) 

Obrázek 2: Metabolismus vitaminu D (Veselý, 2012) 

  

1.4 Transport vitaminu D v krvi 

Metabolity vitaminu D jsou distribuovány po těle ve vazbě na vitamin D vázající protein 

a albumin, přičemž VDBP transportuje 85-88 % vitaminu D a albumin 12-15 %. Transportní 

kapacita VDBP je nasycena pouze ze 2 %. VDBP, stejně jako albumin vzniká primárně 

v játrech, ale i v ledvinách, varlatech a tukové tkáni. Onemocnění jater, nefrotický syndrom 

a zánětlivé stavy tak mohou negativně ovlivňovat celkové hladiny kalcidiolu a kalcitriolu. 

Vitamin D vázaný na VDBP však není pro většinu buněk dostupný. Pro buněčnou absorpci 

je proto důležitá koncentrace volného vitaminu D v krvi. Tkáně jako jsou ledviny, placenta 

a příštítná tělíska exprimují komplex megalin/cubulin, který dokáže transportovat vázaný 

vitamin D do buňky. Tímto způsobem může být regulována sekrece PTH, dostatek vitaminu 

D pro plod a ochrana před ztrátami vitaminu D při renální insuficienci. V populaci se 

vyskytují tři polymorfismy VDBP, které se liší afinitou k metabolitům vitaminu D, jeho 

funkce zůstává stejná. (Bikle, Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical 

applications., 2014) 
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1.5 Vitamin D receptor 

Většina aktivity kalcitriolu je zprostředkována vazbou na vitamin D jaderný receptor, který 

patří do rodiny steroidních jaderných receptorů, stejně tak jako receptory pro tyreoidální 

hormony, retinol, eikosanoidy, glukokortikoidy, žlučové kyseliny, isoprenoidy či mastné 

kyseliny. (Bikle, Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications., 

2014) (Šterzl, D vitamin a imunita, 2012) VDR je jaderným transkripčním faktorem 

závislým na ligandu. Vazba 1,25(OH)2D3 na VDR umožňuje vznik heterodimeru s RXR 

(retinoid X receptor). Výsledný komplex se váže na určité genové sekvence odpovídajícího 

genu a ovlivňuje tak expresi nebo transkripci více než 900 genů zasahujících do mnoha 

fyziologických funkcí. VDR se vyskytuje v mnoha tkáních, což vypovídá o širokých 

účincích vitaminu D na lidský organismus. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní 

mechanizmy, 2014) (Kongsbak, Levring, & Geisler, 2013) 

Předpokladem aktivity VDR je dostupnost 1,25(OH) 2D3, jehož koncentrace v krevním 

oběhu je nízká. Buňky si jej zajišťují endogenní produkcí přeměnou z prekurzorové 

molekuly 25(OH) D3 působením enzymu CYP27B1, který byl rozpoznán u celé řady buněk. 

(Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) (Kongsbak, Levring, & Geisler, 

2013)  

V genu VDR receptoru bylo zjištěno více než 470 polymorfismů, jejichž výskyt se liší mezi 

jednotlivými etniky. Některé polymorfismy mohou ovlivňovat jeho funkci, a tak se podílet 

na patogenezi některých onemocnění. (Drábová, Bienertová-Vašků, Lokaj, & Dubská, 2013)  

1.6 Účinnost hlavních metabolitů vitaminu D 

Nejlepším ukazatelem saturace organismu vitaminem D je kalcidiol. Jde o nejhojnější, avšak 

pravděpodobně neúčinný, metabolit vitaminu D v krevním séru, jenž zohledňuje vitamin D 

vytvořený v podkoží i vitamin D přijatý potravou nebo formou potravinových doplňků. 

Syntéza kalcidiolu v játrech je přímo úměrná nabídce provitaminu. Při nadbytečné tvorbě se 

kalcidiol ukládá v tukové a svalové tkáni.  Biologicky aktivním metabolitem vitaminu D je 

kalcitriol vznikající v ledvinách působením 1α-hydroxylázy. (Kalvachová, Endokrinní 

mikrosystémy kalcitriolu – vývojové aspekty a předpoklady jejich celoživotní funkčnosti, 

2012) (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 2013) 
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2 Okruhy účinku vitamínu D na lidský organismus 

Účinky vitaminu D je možné dělit dle místa působnosti do pěti okruhů, které jsou popsány 

níže.  

2.1 Kalciumfosfátový okruh 

Nejdéle objasněným významem vitaminu D je jeho účinek na růst a kvalitu kostí, jak bylo 

v minulosti prokázáno při léčbě a profylaxi rachitis. 

V kojeneckém a fetálním období je kalcitriol s inzulinem a somatomediny (inzulinu podobné 

faktory) hlavním regulátorem růstové rychlosti. Po celou dobu růstu a vývoje kostí, kalcitriol 

v součinnosti s hormony štítné žlázy a příštítných tělísek významně ovlivňuje mineralizaci 

kostní matrix, v období dospívání v souběhu s pohlavními hormony napomáhá diferenciaci 

nově tvořené osifikované tkáně. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) 

2.1.1 Přehled tvorby kosti 

Kost vzniká intramembranózně (z vaziva) nebo enchondrálně (z chrupavky) osifikací. 

Intramembranózní vývoj kosti je základem kostí lebky a hrudníku, dlouhé kosti s růstovými 

ploténkami vznikají enchondrálně. Tvorba intramembranózní kosti začíná proliferací 

osteoprogenitorových buněk (preosteoblasty), které exprimují osteoid (nemineralizovanou 

kostní tkáň, bohatou na kolagen I. typu) a jejich diferenciací vznikají osteoblasty, jenž 

ukládají fosforečnan vápenatý do matrix vznikající fibrilární kosti. Postupnou mineralizací 

pak vzniká zralá lamelární kost. (Bikle, Vitamin D and Bone, 2013) 

Enchondrální osifikace je zahájena proliferací mesenchymálních buněk. Tyto buňky 

syntetizují kolagen II. typu a vyzrávají v chondrocyty za vzniku chrupavčité hyalinní tkáně, 

jenž tvoří základ budoucí kosti. Chondrocyty pak hypertrofují a produkují kolagen X. typu, 

zároveň způsobují degradaci a kalcifikaci matrix. Pod vlivem vaskulárního endotelového 

růstového faktoru z degradované matrix dochází k osteoklastické resorpci a vaskularizaci 

vznikající kosti. Během tohoto procesu chondrocyty zanikají a na jejich místo pronikají 

osteoprogenitorové buňky, které diferencují v osteoblasty syntetizující novou kostní matrix. 

(Bikle, Vitamin D and Bone, 2013) 

2.1.2 Úloha vitaminu D v kostním metabolismu 

Podstata účinku vitaminu D na kostní tkáň spočívá v zajištění dostatku potřebného minerálu 

pro organismus. Zajišťuje absorpci a transport vápníku ze střeva do krevního oběhu. 
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Současně obstarává zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách, a tímto způsobem zabraňuje 

jeho ztrátám močí, také reguluje aktivitu příštítných tělísek. (Kalvachová, Vitamin D u dětí 

a dospívajících, 2017/18) 

Kalcitriol ovlivňuje homeostázu vápníku na třech úrovních, ve střevě, v ledvinách 

a v kostech. 

Kalcitriol a střevo 

První cílovou tkání je střevo, kde stimuluje absorpci stravou přijatého vápníku. Jeho účinky 

zahrnují jak transcelulární, tak paracelulární intestinální absorpci. Pokud je příjem vápníku 

dostatečný, stačí paracelulární přenos. Paracelulární přenos dominuje v jejunu a terminálním 

úseku tenkého střeva, transcelulární transport probíhá prioritně v proximálním úseku 

tenkého střeva. Paracelulární transport se uskutečňuje změnou permeability buněčné 

membrány enterocytů, která umožňuje pohyb vápenatých iontů.  Transcelulární transportní 

proces probíhá ve třech fázích. Prvním krokem je transport vápníku přes bazolaterální 

buněčnou membránu vápníkovými kanály (TRPV6). Vstup vápníku přes membránu 

kartáčkového lemu je uskutečňován po elektro-chemickém gradientu bez vstupu energie. 

Tento proces nastává po indukci CaATPázy kalcitriolem. V další fázi dochází 

k intracelulárnímu transportu pomocí kalbindinu2 a posledním krokem je aktivní přenos 

vápníku do krevního oběhu zprostředkovaný specifickými nosiči. Zde hraje kalcitriol 

významnou roli. Zvyšuje expresi TRPV6, kalbindinu a CaBP (vápník vázajícího proteinu). 

(Krela-Kaźmierczak, Szymczak, & Łykowska-Szuber, 2015) (Gil, Plaza-Diaz, & Mesa, 

2018) 

Kalcitriol a ledviny 

Dalším místem působnosti vitaminu D jsou ledviny. Zde reguluje reabsorpci vápníku 

a fosfátů v renálním tubulárním systému. Vitamin D ovlivňuje přechod vápníku přes 

cytoplazmatickou membránu, současně umožňuje difúzi vápenatých iontů zprostředkovanou 

kalbindinem a aktivní transport vápníku přes buněčnou membránu pomocí CaATPázy. Též 

jeho schopnost regulace aktivity 24-hydroxylázy a 1α-hydroxylázy hraje roli při udržování 

homeostázy vápníku. (Krela-Kaźmierczak, Szymczak, & Łykowska-Szuber, 2015) 

Kalcitriol a kost 

Účinky vitaminu D na kost jsou přímé a nepřímé.  

                                                 

 

2 Kalbindin je cytoplazmatický protein se zásadním významem pro vazbu a nitrobuněčný transport kalcia 

v některých tkáních (lekarske.slovniky.cz, 2019) 
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Přímé účinky spočívají v jeho vlivu na osteoblasty, osteocyty a osteoklasty, jejich 

diferenciaci a mineralizaci kostní tkáně. Stimuluje sekreci kolagenu a ostatních 

nekolagenních proteinů např. osteopontinu, osteokalcinu, které umožňují vazbu vápníku 

a hydroxyapatitu a jejich ukládání do matrix nově vznikající kosti. Zároveň indukuje 

produkci fosfatoninu osteocyty, který je regulátorem reabsorpce fosfátů a hydroxylace 

kalcidiolu v ledvinách. Diferenciaci a funkci osteoklastů ovlivňuje kalcitriol více způsoby. 

Stimuluje osteoblasty k produkci RANKL. RANKL se pak mohou vázat na receptor RANK 

nacházející se na povrchu osteoklastů, Tato interakce aktivuje diferenciaci a maturaci 

osteoklastů. Současně inhibuje sekreci osteoprogenitorového proteinu (OPG), který je 

produkován osteoblasty. OPG se může vázat na RANKL, čímž vytěsňuje vazbu s RANK 

a tak zamezuje vyzrávání osteoklastů. (Krela-Kaźmierczak, Szymczak, & Łykowska-

Szuber, 2015) 

Nepřímé účinky vitaminu D spočívají v regulaci homeostázy vápníku a fosfátů v organismu. 

Cílovými orgány jeho působení jsou ledviny a střevo, popsané výše. (Krela-Kaźmierczak, 

Szymczak, & Łykowska-Szuber, 2015) 

2.1.3 Vliv vitaminu D na kosterní sval 

Kromě udržování kalciumfosfátové homeostázy, nezbytné pro funkci svalů jsou známé 

i přímé účinky na sval, které jsou genomické a negenomické.  

Genomické účinky jsou zprostředkovány vazbou kalcitriolu na VDR receptor, která vede ke 

genové expresi aktinu a myosinu v myocytech, jenž se podílejí na regulaci metabolismu 

a vývoje svalů. Významná exprese VDR a 1α-hydroxyláza byla zjištěna ve svalech 

novorozenců a v poraněném svalu, což potvrzuje úlohu vitaminu D při vývoji svalů 

a regeneračních procesech. 

Negenomické účinky jsou nezávislé na genové jaderné transkripci. Aktivace VDR receptoru 

kalcitriolem ovlivňuje průchod iontů vápníku přes buněčnou membránu vápníkovými 

kanály, který je klíčový pro svalovou kontrakci a mitochondriální funkce, což je nutné pro 

odpovídající inzulinovou signalizaci a metabolismus glukózy. 

Kalcitriol kromě popsaných účinků na kosterní sval ovlivňuje i morfologii svalů. Lidé 

s mutacemi VDR nebo s hypovitaminózou vitaminu D trpí generalizovanou svalovou atrofií, 

jenž se projeví ještě dříve než příznaky patologických stavů kostí. Změny ve svalové 

morfologii se týkají zvýšení podílu lipidů ve svalu, atrofii bílých vláken a myofibrilárního 

komplexu. (Krela-Kaźmierczak, Szymczak, & Łykowska-Szuber, 2015) 
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2.1.4 Kooperace vitaminu D a parathormonu v kostním metabolismu 

Parathormon (PTH)3 a vitamin D mají v kostním metabolismu nezastupitelnou úlohu. 

Zpětnovazebným mechanismem udržují homeostázu vápníku a fosforu, podílejí se na vývoji 

kostí a zachování jejich optimálního stavu. (Khundmiri, Murray, & Lederer, 2016) 

Parathormon ovlivňuje kalciovou homeostázu prostřednictvím specifických membránových 

receptorů (CaSR – calcium senzing receptor), patřících mezi receptory spřažené s G 

proteiny, které se nacházejí v kostech, ledvinách, střevech (i jiných tkáních lidského těla). 

Pro působení PTH v kostech a střevech je nezbytná přítomnost vitaminu D. Při nízké 

koncentraci kalcia v séru jsou během několika vteřin stimulována příštítná tělíska k sekreci 

PTH prostřednictvím kalcium senzitivních receptorů, nacházejících na jejich povrchu. 

Naopak v případě vysoké koncentrace kalcia v séru dochází k inhibici sekrece PTH. 

(Broulík, 2008) 

PTH a kost 

Po vazbě PTH na receptory osteoblastů a prekurzory osteoklastů dochází k expresi proteinů, 

nazývaných RANKL, ovlivňujících aktivitu osteoklastů. RANKL se váží na specifický 

receptor RANK na povrchu preosteoklastů a urychlují jejich vyzrávání v osteoklasty, jenž 

rozrušují minerální i organickou složku kostní tkáně vylučováním agresivních působků. 

V důsledku tohoto procesu dochází k autoresorpci kosti a uvolňování kalcia do krevního 

oběhu. (Broulík, 2008) (Veselý, 2012) 

PTH a ledviny 

CaSr se též nachází v Henleově kličce, v distálním a proximálním tubulu a sběracím kanálku 

ledvin, kde reguluje zpětnou resorpci vápníku a hořčíku.V ledvinách PTH zvyšuje zpětnou 

resorpci vápníku ve vzestupném raménku Henleovy kličky a distálním tubulu ledvin. Tímto 

snižuje jeho vylučování močí, současně snižuje reabsorpci fosfátů tak, aby nedošlo 

k nežádoucímu vzestupu fosfatemie. Zároveň zvyšuje konverzi kalcidiolu na kalcitriol, který 

napomáhá vstřebávání vápníku a fosfátů ze střev. (Veselý, 2012) 

PTH a střevo 

Účinek PTH na střevo je nepřímý. Jeho prostřednictvím je v ledvinách stimulována 1α-

hydroxyláza, která mění kalcidiol na kalcitriol, aktivní metabolit vitamínu D. Vlivem 

kalcitriolu se v epitelu střev vytváří calcium binding protein (CaBP), jenž přenáší vápník 

                                                 

 

3 Parathormon (PTH) je hormon produkovaný buňkami příštítných tělísek. Jedná se o hormon o 84 

aminokyselinách, jenž se významným způsobem podílí na kalciumfosfátovém metabolismu. 
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a hořčík ze střevního lumina do cytoplazmy enterocytů, ten pak difunduje do střevních 

kapilár a do celého organismu. Kalcitriol současně podporuje i resorpci fosfátů 

v gastrointestinálním traktu. (Veselý, 2012) 

2.1.5 Vliv deficience vitamínu D v dětství na vývoj kostí 

Nedostatek vitamínu D během vývoje se může projevovat rozvojem rachitidy s typickými 

deformitami z důvodu neuspokojivé mineralizace kosti, kdy dochází k nedostatečné 

osifikaci chrupavčité složky kosti. (Tláskal, 2013) 

Ukazuje se též, že nízké hladiny kalcitriolu v organismu mohou mít negativní dopad na 

svalovou soustavu projevující se oslabením fázických svalových skupin, které je 

zodpovědné za opožděné vzpřimování kojence, vadné držení těla, skoliózu. Dalšími 

důsledky mohou být růstové bolesti, vrozené luxace kyčlí, kloubní hypermobilita, ploché 

nohy, kýly, diastáza přímých břišních svalů, zvýšené pocení, pokles peristaltiky. (Pazsková, 

2000) 

2.2 Imunomodulační okruh 

Vitamin D, jeho prekurzory a metabolity mají vlastnosti vitaminů, hormonů, ale i určité 

charakteristiky cytokinů, imunomodulátorů, proto se do popředí zájmu dostávají i jeho 

imunomodulační schopnosti. (Novák, 2014) Uplatňuje se při likvidaci patogenů, ale 

i schopností regulovat reakci přirozené imunity tak, aby nedošlo k poškození organismu 

vlastní přehnanou reakcí, která je příčinou alergií a autoimunitních onemocnění. U většiny 

buněk imunitního systému byl objeven VDR receptor a 1α-hydroxyláza, což svědčí 

o angažmá vitaminu D a o endogenní produkci kalcitriolu samotnými imunitními buňkami.  

(Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

2.2.1 Přirozená imunita 

Přirozená imunita, též vrozená, chrání organismus před patogeny z vnějšího prostředí. 

Odpovídá na každé setkání s antigenem stejným způsobem i v případě, že se s konkrétním 

antigenem již v minulosti setkala. Na rozdíl od adaptivní imunity nemá paměť. (Šterzl, Vliv 

vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014). Dělíme ji na imunitu buněčnou a humorální, 

přičemž humorální složku tvoří komplement, proteiny akutní fáze, cytokiny a interferony. 

Buněčnou složku zastupují přirození zabíječi (NK), mastocyty, bazofilní buňky a neutrofilní 

buňky, eozinofilní buňky, makrofágy a dendritické buňky. Posledně jmenované buňky jsou 

antigen prezentující buňky, které umějí cizorodou buňku rozeznat a fagocytovat ji. Potom 

její antigen prezentují na molekulách II. třídy HLA (hlavního histokompatibilního systému) 

a předkládají ho T-lymfocytům. Tímto způsobem je přirozená imunita propojena 

s adaptabilní. (Šterzl, D vitamin a imunita, 2012) 
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2.2.2 Identifikace patogenních vzorů 

Mikroorganismy jsou vybaveny fylogeneticky vysoce konzervovanými strukturami PAMP 

(patogen – associated molekular pattern), které jsou esenciální pro jejich přežití. Tyto 

struktury jsou rozeznávány povrchovými receptory (PPR) imunokompetentních buněk. 

(Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

PPR receptory 

PPR receptory dělíme dle typů na za a) secernované, opsoniny, jež vedou k aktivaci 

komplementu, za b) endocytární vyskytující se na fagocytech, které zprostředkovávají 

fagocytózu a za c) signální, aktivující signální dráhu vedoucí k produkci cytokinů 

a chemokinů. Hlavním představitelem signálních receptorů je TLR (Toll-like receptor), 

který je schopen indukovat expresi VDR u agranulocytů (monocytů, makrofágů) produkcí 

cytokinů a antibakteriálních peptidů, mezi které patří kathelicidin s antimikrobiální, 

antivirovou a antifungální aktivitou. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 

2014) (Kongsbak, Levring, & Geisler, 2013) 

2.2.3 Vliv vitaminu D na buňky monocytárního systému 

Monocyty patří mezi buňky přirozeného imunitního systému, které se mohou diferenciovat 

na dendritické buňky a makrofágy, ovšem za předpokladu přítomnosti 1,25(OH)2D, jenž 

slouží jako ligand receptoru vitaminu D3. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 

2014) (Kongsbak, Levring, & Geisler, 2013) 

Makrofágy 

Kalcitriol zastavuje produkci zánětlivých cytokinů a chemokinů a omezuje schopnost 

makrofágů prezentovat antigen T-lymfocytům, snížením exprese HLA molekul II. třídy na 

jejich povrchu.  Na úrovni DNA bylo potvrzeno, že humánní makrofágy po stimulaci 

cytokinem IFN gama, prostřednictvím TLR 1, samy dokáží kalcitriol syntetizovat 

a v kombinaci s aktivací TLR 2/1 stimulují produkci kathelicidinu, který se uplatní při 

eliminaci patogenu. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

Kalcitriol však hraje důležitou roli i při ochraně organismu před vlastní přehnanou reakcí 

imunitního systému. Dokáže omezit expresi TLR 2 a TLR 4 na monocytech, a tím tlumí 

akutní zánětlivé projevy vznikající při jejich aktivaci. Současně je schopen omezit aktivaci 

přirozené imunity stimulací exprese 24-hydroxylázy, která vede k jeho destrukci.  

Dendritické buňky 

Dendritické buňky se diferencují v přítomnosti 1,25(OH)2D z monocytů. Řadí se k antigen 

prezentujícím a fagocytujícím buňkám a tvoří článek mezi přirozenou a adaptivní imunitou. 
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Dle jejich funkce je můžeme dělit na plazmoidní p(DC) a myeloidní m(DC). Funkce m(DC) 

spočívá především v aktivaci TH1 lymfocytům, zodpovědných za cytotoxické reakce, p(DC) 

mají užší vztah k TH2 lymfocytům, navozujícím imunologickou toleranci. Vitamin D3 po 

vazbě na VDR, exprimovaný v dendritických buňkách, inhibuje maturaci antigen 

prezentujících buněk (APC). Tímto způsobem snižuje počet APC, zodpovědných za 

prezentaci antigenu T-lymfocytům. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

(Hewison, 2010) 

2.2.4 Adaptivní imunita 

Adaptivní imunita je charakterizována lymfocyty, které se dělí na B-lymfocyty a T 

lymfocyty a vylučováním imunoglobulinů proti konkrétním patogenům. Lymfocyty jsou 

schopné vázat specifický antigen, který je jim předložen dendritickými buňkami 

a makrofágy, ale nejdůležitější roli hrají Th-lymfocyty, vzhledem ke tvorbě paměťové 

odezvy po setkání s konkrétním antigenem. U obou typů lymfocytů byla prokázána exprese 

VDR jaderných receptorů. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

2.2.5 Vliv vitaminu D na B-lymfocyty 

B-lymfocyty 

B-lymfocyty po setkání s antigenem vyzrávají v plazmatické buňky, které produkují 

protilátky (imunoglobuliny) proti cizím antigenům a toxinům. Jsou zodpovědné za 

protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď. Některé B-lymfocyty se mění 

v paměťové buňky, které při opakovaném setkání s konkrétním antigenem navozují výrazně 

rychlejší a efektivnější imunitní reakci. (Hořejší, Bartůňková, Brdička, & Špíšek, 2017) 

B-lymfocyty exprimují nízké hladiny VDR, ten je však regulován na základě jejich 

stimulace. Vliv vitaminu D na B-lymfocyty spočívá v inhibici diferenciace plazmatických 

buněk a v inhibici metateze jednotlivých tříd imunoglobulinů u paměťových B-lymfocytů. 

Současně efekt kalcitriolu na B-lymfocyty je i nepřímý, zprostředkovaný T-lymfocyty. 

(Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

T-lymfocyty 

T-lymfocyty patří mezi bílé krvinky. Vyvíjejí se z prekurzorů v thymu, kam doputovaly 

z kostní dřeně během prenatálního vývoje. Podle CD znaků (epitopů) na svém povrchu 

rozlišujeme tyto základní druhy T-lymfocytů: Th-lymfocyty, Tc-lymfocyty a Treg-

lymfocyty. (Hořejší, Bartůňková, Brdička, & Špíšek, 2017) 
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2.2.6 Vliv vitaminu D na Th-lymfocyty 

Th-lymfocyty 

Th-lymfocyty (CD4) jsou pomocné T-lymfocyty, které stimulují imunitní odpověď pomocí 

cytokinů. Th-lymfocyty dále dělíme na Th1-lymfocyty, které mohou působit přímo a Th2-

lymfocyty, jenž stimulují B-lymfocyty k přeměně na plazmatické buňky a produkci 

protilátek IL-4 a IL-5 (interleukiny). (Šterzl, D vitamin a imunita, 2012) (Hořejší, 

Bartůňková, Brdička, & Špíšek, 2017) 

Reakce Th-lymfocytů je na aktivním metabolitu vitaminu D přímo závislá. Bez kalcitriolu 

by Th-lymfocyty, při napadení organismu patogenem, nebyly schopné reagovat, zůstaly by 

v naivní, neaktivní formě. Po předložení antigenu dendritickými buňkami Th-lymfocytům, 

dochází k jejich výrazné proliferaci, ovšem za předpokladu přítomnosti dostatečného 

množství kalcidiolu. Kalcitriol omezuje produkci IL-12, IFN-gama, TNF a expresi IL-2, jenž 

stimulují aktivaci Th1-lymfocytů, odpovědných za cytotoxické reakce. Současně zvyšuje 

sekreci IL-4, IL-5 a IL-10 vedoucí k proliferaci Th2-lymfocytů, jenž zodpovídají za 

protilátkovou imunitní odpověď.  Regulací těchto imunitních dějů chrání organismus před 

poškozením tkání nepřiměřenou cytotoxickou reakcí Th1-lymfocytů. Neméně důležitá je 

schopnost kalcitriolu ovlivňovat produkci IL-6, cytokinu, jenž stimuluje aktivaci Th17- 

lymfocytů. Th17-lymfocyty regulují průběh zánětu a účastní se obrany organismu proti 

některým patogenům. Produkují cytokiny (IL-17), které stimulují celou řadu buněk k expresi 

cytokinů, chemokinů, ovlivňují produkci antimikrobiálních peptidů a migraci neutrofilů. 

Th17- lymfocyty jsou prozánětlivé buňky a často se chovají autoreaktivně. Tato 

autoimunitní reakce je nežádoucí, patogenní. Kalcitriol tímto způsobem ovlivňuje rozvoj 

autoimunitních chorob. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy, 2014) 

2.2.7 Vliv vitaminu D na Tc-lymfocyty 

Tc-lymfocyty 

Tc-lymfocyty jsou cytotoxické T-lymfocyty, které likvidují patogenem napadené a nádorové 

buňky pomocí cytotoxické reakce, anebo navozují jejich apoptózu. (Hořejší, Bartůňková, 

Brdička, & Špíšek, 2017) 

Významný vliv vitaminu D na Tc-lymfocyty nebyl doposud prokázán. Přesto byl u nich 

nalezen velký počet VDR jaderných receptorů a vzhledem k tomuto faktu je možné 

předpokládat, že i Tc-lymfocyty jsou kalcitriolem ovlivňovány. (Šterzl, D vitamin a imunita, 

2012) 
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2.2.8 Vliv vitaminu D na Treg-lymfocyty 

Treg-lymfocyty 

Treg-lymfocyty (CD4, CD25) jsou regulační (supresorové) lymfocyty, jenž prostřednictvím 

interleukinů IL-10 a IL-4 regulují průběh imunitní reakce. Inhibicí Th-lymfocytů a Tc-

lymfocytů mohou předcházet autoimunitním onemocněním.  

Kalcitriol má schopnost indukovat proliferaci Treg-lymfocytů a v kombinaci s podáváním 

glukokortikoidů zvyšuje sekreci IL-10. Tímto způsobem se uplatňuje v prevenci 

autoimunitních onemocnění a odhojení transplantátu. (Šterzl, Vliv vitaminu D na imunitní 

mechanizmy, 2014) 

2.3 Metabolický okruh 

1α-hydroxyláza, která umožňuje přeměnu kalcidiolu na kalcitriol, byla nalezena, mimo jiné, 

i v Langerhansových buňkách pankreatu, v buňkách myokardu a hladké svaloviny cév. 

(Topolčan & Kinkorová, Vitamin D a riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a diabetu, 

2012) Biologické účinky kalcitriolu jsou zprostředkovány VDR jaderným receptorem. 

Aktivovaný VDR působí jako transkripční faktor mnoha genů. V poslední době byla 

provedena řada epidemiologických a experimentálních studií, které prokázaly, že nízká 

hladina vitaminu D se podílí na vzniku řady chorob, včetně poruch metabolismu glukózy 

a kardiovaskulárních onemocnění. (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 

2013) (Piťhová, 2017/18) Přestože převážná většina studií nebyla prováděna s dětmi, dá se 

předpokládat, že dlouhodobý deficit vitaminu D může způsobovat časné metabolické změny 

i v mladém organismu. V souběhu s přibývající prevalencí dětské obezity se zvyšuje i riziko 

časných zdravotních komplikací. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) 

2.3.1 Vitamin D a obezita 

Obezita je definována jako zmnožení tukové tkáně v organismu. Nejčastěji vzniká 

v důsledku nevyrovnané energetické bilance mezi příjmem a výdejem energie jedince. 

Obezita je rizikovým faktorem deficitu vitaminu D. Je dokázáno, že hladina kalcidiolu je 

u obézních jedinců snížená ve srovnání se štíhlými, nepřímo koreluje se zvyšujícím se BMI. 

Kalcidiol je adipocyty vychytáván a zůstává deponován v tukové tkáni. Je dokázáno, že 

aktivní metabolit vitaminu D může potlačovat lipogenezi tím, že inhibuje expresi 

adipogenních transkripčních faktorů. Současně ovlivňuje tvorbu adipokinu a moduluje 

zánětlivou odpověď v tukové tkáni. Nedostatek vitaminu D tak negativně ovlivňuje 

metabolickou aktivitu tukové tkáně. (Peterson, 2014) 
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2.3.2  Vliv vitaminu D na funkci pankreatických β-buněk 

Vitamin D má ke vzniku diabetu přímý vztah, neboť ovlivňuje transkripci genů, které jsou 

významné pro normální funkci β-buněk a geny, jež jsou důležité pro optimální funkci 

imunitního systému, např. pro tvorbu cytokinů, transkripčních faktorů, apoptózu a funkci 

lymfocytů. (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 2013) Kalcitriol vede 

k expresi calbindin-DK (Ca-vazebného proteinu), jehož prostřednictvím dochází ke 

zvýšenému toku extracelulárního vápníku do β-buněk Langerhansových ostrůvků, které 

tímto způsobem stimuluje k sekreci inzulinu. Exprese calbindin-D28K v β-buňkách omezuje 

tvorbu volných radikálů, a tím je chrání před nekrózou způsobenou cytokiny. Výkyvy 

koncentrace intracelulárního vápníku vyvolávají inzulinovou rezistenci (snižují citlivost 

tkání k inzulinu) provázenou poklesem aktivity glut-4 (transportérů glukózy).  (Harinarayan, 

2014) (Piťhová, 2017/18) 

2.3.3 Vitamin a riziko vzniku Diabetu mellitu I. typu 

Diabetes mellitus I. typu (DM 1.typu) je autoimunitní onemocnění, manifestující se většinou 

v dětském věku nebo v období dospívání. Dochází při něm ke zničení β-buněk 

Langerhansových ostrůvků pankreatu inzulitidou (autoimunitním zánětem). 

(lekarske.slovniky.cz, 2019) 

Nedostatek vitaminu D je již delší dobu pokládán za možný rizikový faktor vzniku DM 1. 

typu. Incidence DM 1. typu stoupá v závislosti na vzdálenosti od rovníku. Též častěji dochází 

k rozvoji DM 1. typu u dětí narozených v jarních a letních měsících, což poukazuje na 

skutečnost nízké expozice matky slunečnímu svitu během těhotenství. Současně se DM 

1.typu více manifestuje v zimních měsících, což nepochybně souvisí s nižší mírou ozáření 

slunečními paprsky, ale i vyšším výskytem virových infekcí a nižší pohybovou aktivitou, též 

příznačnou pro zimní období. V rozsáhlých průřezových studiích bylo prokázán vyšší výskyt 

deficitu vitaminu D u nemocných s DM 1. typu. (Piťhová, 2017/18) 

Vitamin D má imunomodulační schopnosti, vazbou na VDR receptor ovlivňuje signální 

kaskády imunitních dějů. Moduluje funkce T-lymfocytů, stimuluje fagocytózu, potlačuje 

činnost antigen prezentujících buněk, též inhibuje sekreci cytokinů dendritickými buňkami 

a makrofágy. Svými schopnostmi tak může vitamin D3 suprimovat destrukci β-buněk 

autoimunitním zánětem a tím zabránit rozvoji DM 1.typu. (Piťhová, 2017/18) 

2.3.4 Vitamin D a riziko vzniku Diabetu mellitu II.typu 

Diabetes mellitus II. typu (DM 2. typu) je multifaktoriální onemocnění, na jehož rozvoji se 

podílí genetická predispozice, vlivy životního prostředí a nezdravého životního stylu. 

Dalším faktorem je nedostatek vitaminu D3, mechanismem systémového zánětu zhoršuje 

citlivost tkání k inzulinu a negativně ovlivňuje sekreci inzulínu v důsledku poškození β-
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buněk. Negativní korelace mezi sérovou hladinou kalcidiolu a prevalencí DM 2. typu byla 

prokázána v mnoha průřezových studiích. (Piťhová, 2017/18) Současně intervenční studie 

provedené u pacientů s porušenou glukózovou tolerancí nebo s inzulínovou rezistencí, 

prokázaly, že u skupiny osob suplementovaných vitaminem D3, došlo ke zlepšení citlivosti 

tkání k inzulinu a k poklesu glykemií. Naopak u skupiny osob bez suplementace vitaminem 

D3 onemocnění progredovalo.  (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 2013) 

2.3.5 Vliv vitaminu D na inzulinovou rezistenci 

DM 2. typu je charakterizován hyperglykemií způsobenou inzulínovou rezistencí a následně 

i dysregulací sekrece inzulínu, která vede k destrukci β-buněk pankreatu. V důsledku 

inzulinové rezistence se zvyšuje obsah tuků v plazmě, jenž se ukládají v játrech i pankreatu. 

Nadměrná kumulace tuků v tkáních vede k systémovému zánětu, který inzulinovou 

rezistenci dále zhoršuje a poškozuje β-buňky Langerhansových ostrůvků. (Piťhová, 

2017/18) 

Vitamin D3 se účastní aktivace AMP-kinázy, což je klíčový enzym energetického 

metabolismu, hlavní regulátor energetických drah tuků a sacharidů. Aktivovaná AMP-

kináza potlačuje lipogenezi a glukoneogenezi, naopak stimuluje glykolýzu. AMP-kináza je 

pravděpodobně cílem léků proti diabetu (biguanidů, thiazolidindionů) a adipokinů citlivých 

na inzulin (adinopektin).  Deficit vitaminu D3 tedy snižuje aktivaci AMP-kinázy 

s následným zhoršením inzulinové rezistence. (Piťhová, 2017/18) 

Dalším mechanismem, kterým kalcitriol ovlivňuje inzulinovou rezistenci je účast na 

homeostáze vápníku. Změny koncentrace intracelulárních vápenatých iontů způsobují 

poruchu přenosu inzulínu do buněk s následným snížením činnosti GLUT-4 (transportérů 

glukózy) (Piťhová, 2017/18) 

Důležitým účinkem kalcitriolu je také stimulace exprese inzulínového receptoru 

a mobilizace PPAR jaderných receptorů, které se, jako transkripční faktory, uplatňují 

v regulaci metabolismu. 

Inzulínová rezistence je ovlivňována i systémem renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS), na 

jehož regulaci se podílí vitamin D. Kalcitriol je silným negativním regulátorem exprese genu 

pro renin. Deficit vitaminu D tedy nebrání produkci reninu juxtaglomerulárními buňkami, 

které následně zvýší produkci angiotensinu II. zodpovědného za hypertenzi. (Chun Li, 2003) 

Angiotensin II negativně ovlivňuje efekt inzulínu v kosterním svalstvu i hladké svalovině 

cév a tím inzulínovou rezistenci zhoršuje. (Piťhová, 2017/18) 
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2.3.6 Vliv vitaminu D na kardiovaskulární systém 

Patofyziologický vliv deficitu vitaminu D na kardiovaskulární aparát zahrnuje dvě hlavní 

oblasti působnosti, které se týkají porušeného metabolismu a kvality cévní stěny a poruchy 

funkce kardiomyocytů. Vitamin D je významným regulátorem kalciové homeostázy. 

(Mayer, 2012) Omezuje influx vápníku do buněk s poklesem vasokonstrikčního faktoru 

(EDCF), produkovaného endotelem cév a zamezuje kalcifikaci cév, způsobenou TNF–alfa 

(prozánětlivým cytokinem) a fosforem. (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu 

D, 2013) 

V kalciové homeostáze cévní stěny se uplatňují prokalcifikační i protikalcifikační 

mechanismy. K prokalcifikačním faktorům se, mimo jiné, řadí matrixové proteinázy 

(MMP), jejichž aktivitu vitamin D inhibuje a současně stimuluje aktivitu protikalcifikačních 

faktorů, ke kterým patří zejména matrix GLA protein, osteopontin, osteoprotegerin 

a kolagen IV. Typu.  Zároveň vitamin D snižuje proliferaci endotelu cév a indukuje apoptózu 

endoteliálních buněk. (Mayer, 2012) 

Dalším možným cílem účinku kalcitriolu jsou kardiomyocyty, u kterých byly též nalezeny 

VDR receptory. Deficit vitaminu D tak může hrát roli v etiopatogenezi srdečních 

onemocnění. (Topolčan, Fuchsová, & Vrzalová, Deficit vitaminu D, 2013) Funkce, aktivita 

a proliferace kardiomyocytu je kalcitriolem ovlivňována na více úrovních. Inhibuje 

metaloproteinázy (MMP), jejichž účinkem dochází k remodelaci a dilataci levé srdeční 

komory s následným rozvojem srdečního selhání. Zároveň stimuluje expresi myotrophinu 

a inhibuje expresi atriálního natriuretického peptidu. (Mayer, 2012) 

2.4 Mozkový okruh 

Význam kalcitriolu je pro vývoj a funkci mozku nesporný. V mozkové tkáni, včetně neuronů 

a gliálních buněk, byly nalezeny VDR receptory i enzymy, které jsou nezbytné pro 

metabolismus vitaminu D. Nároky vyvíjejícího mozku na substráty jsou, vzhledem k tvorbě 

obrovského množství neuronů a synapsí, opravdu veliké. Na regulaci těchto procesů se 

kalcitriol podílí spolu s inzulinu podobným růstovým faktorem (IGF-1) a tyreoidálními 

hormony. Úloha kalcitriolu v mozku spočívá v regulaci syntézy nervových růstových faktorů 

a neurotransmiterů, zejména dopaminu, serotoninu a oxytocinu, v kontrole buněčné 

proliferace a diferenciace, v ochraně buněk před oxidačním stresem a ve stimulaci sekrece 

neurotropinů, jenž chrání mozkové buňky před poškozením toxiny, včetně toxických hladin 

intracelulárního vápníku. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) 

(Mazahery & Camargo, 2016) (Cannell, 2018) 
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2.4.1 Vitamin D a jeho role při rozvoji autismu 

Se vzestupem prevalence poruch autistického spektra a poruch chování se nabízí otázka, zda 

tyto poruchy nesouvisejí s nedostatkem vitaminu D. Touto problematikou se zabývá celá 

řada experimentálních studií. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) 

Porucha autistického spektra (ASD) je porucha nervového vývoje charakterizovaná 

stereotypním chováním, abnormální sociální interakcí a poruchami komunikace. 

(lekarske.slovniky.cz, 2019) 

ASD zahrnuje autistické poruchy, Aspergerův syndrom a ostatní nespecifikované pervazivní 

vývojové poruchy. Obvykle se projevuje mezi druhým a třetím rokem života. Je považován 

za multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí genetika a rizikové faktory 

životního prostředí. Je velmi pravděpodobné, že deficientní hladina vitaminu D během 

fetálního vývoje a v raném dětství je rizikovým environmentálním faktorem pro rozvoj ASD. 

Na patofyziologii ASD se deficit vitaminu D podílí více způsoby. O vlivu kalcitriolu na 

vznik ASD též svědčí vzrůstající prevalence onemocnění se vzdáleností od rovníku. 

Současně je častěji diagnostikováno u dětí narozených v jarních měsících, což souvisí s nižší 

expozicí matky slunečnímu záření během těhotenství. Vyšší riziko vzniku ASD mají též děti 

narozené matkám tmavé pleti, dlouhodobě žijících v zahraničí. (Mazahery & Camargo, 

2016) (Cannell, 2018) 

U dětí s ASD byly naměřeny nižší hladiny gluthationu a gluthation-peroxidázy (antioxidační 

a detoxifikační enzym), vyšší hladiny oxidovaného gluthationu a F2-isoprostanu (marker 

oxidačního stresu), než u zdravých dětí. Oxidační stres tak může vést k poškození nervové 

tkáně chronickým zánětem. Ukázalo se, že deplece vitaminu D pozitivně koreluje s nízkou 

hladinou gluthationu, což může být příčinou poškození DNA oxidačními procesy. 

(Mazahery & Camargo, 2016) 

Vitamin D se uplatňuje i jako významný regulátor imunitního systému. Ve tkáních 

autistických dětí byly identifikovány autoprotilátky proti mozkové tkáni a současně byly 

naměřeny vyšší hladiny prozánětlivých cytokinů, především interleukinu 6 (IL-6) a tumor 

nekrotizujícího faktoru (TNFalfa), jejichž sekreci kalcitriol inhibuje, naopak zvyšuje expresi 

protizánětlivých cytokinů, hlavně interleukinu 10 (IL-10), produkovaného Treg-lymfocyty 

a potlačuje činnost antigen prezentujících buněk. Těmito mechanismy navozuje imunitní 

toleranci. (Mazahery & Camargo, 2016) (Cannell, 2018) 

2.5 Fetální okruh 

Období intrauterinního života je velmi důležité pro metabolický imprinting vyvíjejícího se 

dítěte, který se uplatní z hlediska dlouhodobého zdraví v pozdějším životě. Základním 

předpokladem správného vývoje je nastolení rovnováhy imunitního systému, kdy na jedné 
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straně musí být navozena tolerance k alogennímu plodu, na straně druhé musí být zachována 

dostatečná reaktivita proti patogenům. Případná dysregulace těchto mechanismů se může 

negativně uplatnit v patogenezi preeklampsie nebo předčasného porodu. Je to právě aktivní 

metabolit vitaminu D, který má schopnost, regulací systémů přirozené a adaptivní imunity, 

udržovat imunologickou rovnováhu. (Karras & Wagner, 2018) 

Nejdůležitějšími požadavky na probíhající těhotenství je vytvoření optimálního 

nitroděložního prostředí pro zranitelný plod a ukončení gravidity zdárným 

nekomplikovaným porodem. Obě tyto úlohy dokáže ovlivnit vitamin D. V těhotenství 

dochází k nárůstu syntézy kalcitriolu v ledvinách a ke zvýšení VDBP a současně je zajištěna 

dostupnost kalcidiolu pro vyvíjející se plod. Klíčovou roli ve vývoji fetu a fyziologickém 

průběhu těhotenství hraje placenta, která zprostředkovává výživu plodu, zároveň plní 

endokrinní funkci, kdy vylučuje celou řadu biologicky aktivních látek, jenž zajišťují 

imunologickou rovnováhu. Bylo zjištěno, že placenta disponuje mechanismy podílejícími se 

na homeostáze vitaminu D. V placentární tkáni a trofoblastu byly totiž objeveny VDR 

jaderné receptory, VDBP, 1α-hydroxyláza i 24- hydroxyláza. Tyto nálezy podporují 

myšlenku, že exprese placentární 1α-hydroxylázy a dostatek mateřského kalcidiolu jsou 

významnými regulátory syntézy kalcitriolu placentou. (Karras & Wagner, 2018) 

Vitamin D prochází placentární bariérou a v okamžiku narození je koncentrace kalcidiolu 

v pupečníkové krvi rovna koncentraci v krvi matky. (Palaniswamy & Williams, 2016) 

Kalcitriol podporuje vstřebávání kalcia a fosforu, a tak se podílí na dostatečné osifikaci 

plodu. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) Nedostatek vitaminu D 

může negativně ovlivňovat mineralizaci kostí plodu, fetální kosterní sval, adipozitu kojence, 

může též zodpovídat za nižší porodní hmotnost nebo SGA4. (Santamaria, Bi, & Leduc, 2018) 

Bylo zjištěno, že nízká intrauterinní expozice vitaminu D nepříznivě ovlivňuje 

programování dlouhodobého zdraví. Mnohé studie prokázaly jasnou souvislost mezi stavem 

kalcidiolu v prenatálním období a metabolickým imprintingem. Metabolické komplikace 

těhotenství, jako mateřská obezita či gestační diabetes (GDM) mají vliv na zdraví matek se 

zvýšeným rizikem potratu, předčasného porodu nebo císařského řezu. U dětí vystavených 

mateřské obezitě a GDM během nitroděložního vývoje narůstá pravděpodobnost časného 

nástupu kardiovaskulárních a metabolických obtíží. Na základě studií bylo dokázáno, že 

existují minimálně čtyři prenatální období, ve kterých se programuje metabolismus. 

Zahrnuje perikoncepční období, kdy dochází ke genetickému přenosu, embryonální období, 

kdy je methylací DNA modifikován chromatin, druhý trimestr, kdy dochází k modulaci 

funkce pankreatu a hypothalamu a perinatální období, kdy plod rychle roste. Po narození 

jsou důležitými etapami metabolického imprintingu ještě první měsíc života dítěte, BMI 

                                                 

 

4 SGA (anglicky Small for Gestational Age) – Označení pro novorozence, který je na svůj gestační věk malý. 
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obrat mezi 5. a 7. rokem, a období dospívání.  Předpokladem správného nastavení 

neuroendokrinních drah vyvíjejícího se dítěte je dostatek substrátů, včetně vitaminu D 

a dobrý zdravotní stav matky. (Palaniswamy & Williams, 2016) Kalcitriol má schopnost 

regulovat genovou expresi, prostřednictvím metylace DNA ovlivňuje diferenciaci buněk. 

Deficientní hladina kalcidiolu tak může způsobovat poruchy vývoje buněčných linií, které 

mohou vést k rozvoji neurologických i metabolických onemocnění v pozdějším věku. 

(Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) Pozorovací studie naznačují 

příčinnou souvislost mezi nedostatkem kalcidiolu během intrauterinního života a vznikem 

sclerosis multiplex či dalších neurologických onemocnění jako je autismus, schizofrenie, 

bipolární poruchy nebo poruchy pozornosti. Z metabolických onemocnění je to DM 1. i 2. 

typu, metabolický syndrom, hypertenze, dále pak osteoporóza, osteoartritida a nádorová 

onemocnění. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a dospívajících, 2017/18) (Hollis & Wagner, 

2017) 

Zcela jasným benefitem suplementace vitaminem D je ochrana gravidní ženy před vznikem 

komorbidit, odvápnění mateřského organismu, prevence preeklampsie a glukozové 

tolerance a udržení fyziologické délky těhotenství. (Kalvachová, Vitamin D u dětí a 

dospívajících, 2017/18) 
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3 Praktická část 

Následující část je zaměřena na praktický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Jsou zde 

popsány cíle, hypotéza a design výzkumu, metody tvorby a analýzy dat, výzkumný soubor, 

praktický průběh realizace, předpokládané výstupy, výsledky dotazníkového šetření, diskuse 

a závěr. 

3.1 Cíle  

Cílem této práce je přispět k pravděpodobnému závěru, že současná dětská populace trpí 

nedostatkem vitaminu D a shrnout dosavadní poznatky o okruzích účinku vitaminu D. Na 

základě výsledků dotazníkového šetření pak podpořit nebo vyvrátit hypotézu, že děti trpí 

v zimním a jarním období nedostatkem vitaminu D. Vedlejším cílem práce je vytvoření 

propagačního materiálu za účelem zvýšení zájmu rodičů a starších dětí o tuto problematiku. 

3.2 Formulace hypotézy a design výzkumu 

Základní hypotézou této práce je otázka, zda děti a mladiství trpí v zimním a jarním období 

nedostatkem vitaminu D. 

Na základě poznatků z teoretické části byl vytvořen dotazník s jedenácti otázkami, které jsou 

kladeny rodičům předškolních dětí, mladších a starších školáků. Otázky jsou cílené na 

problematiku vitaminu D, kdy odpovědí ano nebo ne je možné získat základní přehled 

o informovanosti rodičů o vitaminu D, nemocnosti dětí v zimních měsících, jenž by mohla 

souviset s deficitem vitaminu D a zda děti mají přirozený přísun vitaminu D pobytem na 

slunci i stravou. Vyhodnocení dotazníku je v práci znázorněno pomocí grafů, které 

přehledně ukazují výsledky výzkumu. Výsledek autora je porovnán s rezultáty výzkumu 

Státního zdravotního ústavu z roku 2016. 

3.3 Metody tvorby dat  

Výzkum probíhal dotazníkovým šetřením. Na základě prostudování dané tématiky 

a stanovení cíle šetření bylo, po konzultaci s vedoucí bakalářské práce MUDr. Boženou 

Kalvachovou, CSc. a vedoucí steroidní laboratoře RNDr. Marií Bičíkovou, formulováno 

11 meritorních otázek. Před samotným dotazníkovým šetřením byla provedena pilotní studie 

pro zajištění relevance výzkumného záměru. Objekty výzkumu jsou děti ve věku od tří do 

patnácti let, respondenty potom jejich rodiče. Pro možnost porovnání nedostatku vitaminu 
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D vzhledem k věku, byly děti rozděleny podle věku do tří skupin. Analytickými otázkami 

bylo pohlaví a věk dítěte. Meritorní otázky byly uzavřeného typu, respondenti odpovídali 

ano či ne. Otázky č. 1-4 hodnotí informovanost rodičů o vitaminu D, protože informovaný 

rodič může adekvátně uspokojovat potřeby svého dítěte. K nim se přímo vztahuje otázka 

č. 5, která zjišťuje počet dětí užívajících vitamin D formou farmakologických preparátů. 

Otázky č. 6-9 jsou cílené na možný nedostatek vitaminu D. Vycházejí z jednotlivých okruhů 

působnosti vitaminu D. Otázky č. 10-11 se týkají dostatečného příjmu vitaminu D 

prostřednictvím slunečního záření a stravy, jak je popsáno v první kapitole této práce. 

Otázka č. 1: Slyšeli jste o vitaminu D a jeho účincích na lidský organismus? 

Otázka č. 2: Víte, jakým způsobem může člověk vitamin D získat? 

Otázka č. 3: Víte o možnosti stanovení hladiny vitaminu D? 

Otázka č. 4: Znáte hladinu vitaminu D svého dítěte? 

Otázka č. 5: Užívá Vaše dítě Vigantol nebo jiný přípravek s vitaminem D? 

Otázka č. 6: Bylo Vaše dítě od září 2018 do února 2019 více než jednou nemocné? 

Otázka č. 7: Užívalo Vaše dítě od září do února 2019 antibiotika? 

Otázka č. 8: Je Vaše dítě nepřiměřeně unavené? 

Otázka č. 9: Trpí Vaše dítě změnami nálad? 

Otázka č. 10: Tráví Vaše dítě alespoň dvě hodiny denně venku? 

Otázka č. 11: Jí Vaše dítě alespoň 4x za měsíc tučné ryby? 

  (losos, sleď, sardinky, makrela, tuňák, tresčí játra) 

3.4 Výzkumný soubor 

Vzhledem k zadání bakalářské práce byly objekty dotazníkového šetření děti a adolescenti. 

Pro výzkum byly vybrány děti z mateřské školy a základní školy. Výzkumný soubor tvoří 

134 dětí, z čehož je 68 dívek a 66 chlapců ve věku od tří do patnácti let. Děti jsou rozděleny 

podle věku do tří skupin. První skupina zahrnuje 28 dětí ve věku od tří do šesti let, z toho 16 

děvčat a 12 chlapců navštěvujících mateřskou školu Větrník v Litoměřicích. Druhá skupina 

je tvořena čtyřiceti dětmi ve věku od sedmi do deseti let s rozložením dívek a chlapců ve 

stejném poměru. Ve třetí skupině je 66 dětí ve věku od jedenácti do patnácti let, z čehož je 

32 dívek a 34 hochů. Děti z druhé a třetí skupiny navštěvují 8. základní školu Ladova 

v Litoměřicích.  

Z hlediska etických otázek byli respondenti informováni o účelu výzkumu, dotazníkové 

šetření probíhalo anonymně tak, aby byla zajištěna intimita a s respektem k dobrovolnosti 

účasti. O výsledcích budou rodiče a starší děti informováni po domluvě s učitelkami 

prostřednictvím školních rodičovských schůzek a nástěnky. 
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3.5 Metody analýzy dat 

Sebraná data z dotazníkového šetření budou nejprve tříděna tak, aby byly vyřazeny 

nesprávně vyplněné dotazníky. Následně budou převedena do tabulky pomocí MS EXCEL. 

Připravená kvantitativní data budou podrobena korelační analýze. Pro jednoduchý přehled 

budou výsledky korelační analýzy graficky znázorněny.   

3.6 Předpokládané výstupy 

Autor předpokládá, že výsledky dotazníkového šetření potvrdí hypotézu, že děti v zimním 

a jarním období trpí nedostatkem vitaminu D, a budou tak podobné výsledkům studie 

Státního zdravotního ústavu z roku 2016, kdy byla hodnocena koncentrace vitaminu D 

v krevním séru dětí v jednotlivých ročních obdobích. 

3.7 Praktický průběh realizace  

Na základě poznatků v teoretické části vytvořil autor jednoduchý anonymní dotazník pro 

rodiče dětí, jehož součástí bylo stručné vysvětlení smyslu dotazníkového šetření 

respondentům. S dovolením ředitelky mateřské školy a ředitele základní školy byl dotazník 

rozdán rodičům (v mateřské škole) a dětem (na základní škole). Ve školce byl vyplněný 

dotazník vhazován do schránky vytvořené speciálně pro tento účel, ve škole pak děti 

předávaly vyplněný dotazník paní učitelce. Poté byly dotazníky předány tazateli. 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 15. 03. 2019 do 25. 03. 2019. Bylo rozdáno 150 

dotazníků s návratností 89 %, žádný dotazník nebyl vyřazen. Výsledky byly zpracovány 

v programu MS EXCEL. 

3.8 Výsledky 

Výsledky dotazníkového šetření jsou sečteny v tabulce č. 1. A v následující tabulce č. 2 jsou 

převedeny na procenta vyjadřující poměry výsledků v jednotlivých kategoriích. 
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Tabulka 1: Výsledky získané vyhodnocením dotazníku (absolutní čísla) [zdroj: autorka] 

  3-6 let (28 dětí) 7-10 let (40 dětí) 10-15 let (66 dětí) 

Holka Kluk Holka Kluk Holka Kluk 

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne 

Otázka č. 1 16 0 12 0 20 0 19 1 29 3 28 6 

Otázka č. 2 14 2 12 0 20 0 14 6 27 5 29 5 

Otázka č. 3 5 11 6 6 4 16 4 16 5 27 6 28 

Otázka č. 4 2 14 0 12 1 19 0 20 1 31 1 33 

Otázka č. 5 1 15 7 5 6 14 5 15 6 26 4 30 

Otázka č. 6 14 2 8 4 6 14 8 12 16 16 12 22 

Otázka č. 7 5 11 2 10 1 19 6 14 9 23 5 29 

Otázka č. 8 2 14 1 11 3 17 2 18 10 22 3 31 

Otázka č. 9 6 10 5 7 6 14 1 19 10 22 15 19 

Otázka č. 10 12 4 9 3 12 8 12 8 22 10 18 16 

Otázka č. 11 6 10 3 9 7 13 7 13 11 21 11 23 

 

Tabulka 2: Výsledky získané vyhodnocením dotazníku (procentuální – zaokrouhleno na celá procenta) [zdroj: autorka] 

  3-6 let (28 dětí) 7-10 let (40 dětí) 10-15 let (66 dětí) 

Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem 

Otázka č. 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 98 % 91 % 82 % 86 % 

Otázka č. 2 88 % 100 % 93 % 100 % 70 % 85 % 84 % 85 % 85 % 

Otázka č. 3 31 % 50 % 39 % 20 % 20 % 20 % 16 % 18 % 17 % 

Otázka č. 4 13 % 0 % 7 % 5 % 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Otázka č. 5 6 % 58 % 29 % 30 % 25 % 28 % 19 % 12 % 15 % 

Otázka č. 6 88 % 67 % 79 % 30 % 40 % 35 % 50 % 35 % 42 % 

Otázka č. 7 31 % 17 % 25 % 5 % 30 % 18 % 28 % 15 % 21 % 

Otázka č. 8 13 % 8 % 11 % 15 % 10 % 13 % 31 % 9 % 20 % 

Otázka č. 9 38 % 42 % 39 % 30 % 5 % 18 % 31 % 44 % 38 % 

Otázka č. 10 75 % 75 % 75 % 60 % 60 % 60 % 69 % 53 % 61 % 

Otázka č. 11 38 % 25 % 32 % 35 % 35 % 35 % 34 % 32 % 33 % 

První dvě otázky hodnotí informovanost rodičů. Cílem těchto dotazů bylo zjistit, v jaké míře 

mají rodiče povědomí o vitaminu D. Informovanost rodičů umožňuje adekvátně reagovat na 

potřeby dítěte, zabezpečovat dostatečný příjem vitaminu D stravou, pobytem na slunci, 

případně suplementací farmakologickými preparáty s obsahem vitaminu D. Z dotazníků 

vyplynulo, že základní vědomosti o vitaminu D rodiče mají. V kategorii předškoláků je 

procento odpovědí ano vyšší než u školních dětí. Je možné, že rodiče mladších dětí věnují 

této problematice větší pozornost, častěji navštěvují dětského praktického lékaře (vyšší 
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nemocnost předškoláků, častější preventivní prohlídky), kde mohou informace o vitaminu 

D nacházet. 

Otázky č. 3 a 4 souvisejí s informacemi, které by rodiče měli získat v ordinaci dětského 

praktického lékaře nebo v odborných ambulancích. Jak vyplývá z dotazníkového šetření, 

tyto znalosti rodiče mají nízké. Hladinu vitaminu D svého dítěte více než 90 % rodičů nezná. 

Opět více informovaní jsou rodiče předškolních dětí. Důvodem je zřejmě fakt, že se běžně 

hladina vitaminu D nestanovuje. Dětští lékaři hladinu vitaminu D zjišťují u dětí chronicky 

nemocných např. celiakií, Crohnovou chorobou, ledvinnou a jaterní insuficiencí. Dalším 

faktorem, negativně se podílejícím, může být vysoká cena tohoto vyšetření. 

Obrázek 3: Poměr odpovědí "Ano" pro otázky č. 1-4 [zdroj: autorka] 

 

Otázka č. 5 je v přímé úměře k informovanosti rodičů o vitaminu D. Vigantol nebo jiný 

preparát s vitaminem D užívá v zimním a jarním období přibližně 1/3 dětí. Starších školáků 

užívá vitamin D pouze 15 %. Někteří rodiče připisovali k této otázce ještě informaci, že 

dávají svému dítěti multivitaminové přípravky např. Marťánky či Vibovit. Množství 

vitaminu D v těchto přípravcích je ale nedostatečné. Vigantol je na předpis a plošně ho 

dostávají děti pouze do dvou let. Tato skutečnost se mohla v odpovědích též negativně 

projevit. 

Otázky č. 6-9 se týkají příznaků možného nedostatku vitaminu D. Z odpovědí na otázku č. 6 

vyplývá velký rozdíl v podílu nemocnosti u předškolních a školních dětí. Nemocnost 

předškoláků je markantně vyšší než u školních dětí, u dospívajících dětí se proti mladším 

dětem mírně zvyšuje. Tento fakt ale nemusí mít příčinnou souvislost s nedostatkem vitaminu 

D. Děti ve školce jsou obecně častěji nemocné. Dítě přichází do kolektivu často z rodiny, 

kde nebylo v úzkém kontaktu s vrstevníky, a tudíž jeho expozice patogenům byla nižší, než 

je v mateřské škole, též osobní hygiena malých dětí není na tak vysoké úrovni jako u školáků. 

Také stres z nechtěného pobytu v mateřské škole nebo příliš brzké ranní vstávání se může 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem

3-6 let (28 dětí) 7-10 let (40 dětí) 10-15 let (66 dětí)

Poměr odpovědí "Ano" otázek 1 - 4

Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3 Otázka č. 4



 

29 

 

negativně podílet na častější nemocnosti. Imunitní systém malého dítěte se vyvíjí a nemoc 

bývá zpravidla zevním projevem vytváření obranných látek v organismu. U dospívajících 

dětí může být důvodem mírného nárůstu nemocnosti změna životního stylu, kdy děti často 

ponocují, tráví více času doma v zajetí informačních technologií, více si vybírají v jídle, 

neadekvátně se oblékají. Zde by bylo možné spatřovat souvislost s deficiencí vitaminu D. 

Na otázku č. 7 týkající se užívání antibiotik odpověděla ve všech třech kategoriích ano 

přibližně 1/5 respondentů. Znamená to, že asi 20 % dětí užívalo v zimním a jarním období 

nejméně jednou antibiotika. V odpovědích na otázku č. 8, která se vztahovala ke zvýšené 

únavnosti dítěte byl patrný rozdíl mezi vyčerpaností mladších a starších dětí, kdy 

u dospívajících byla vyšší, stejně jako u otázky č. 9 týkající se náladovosti dítěte. Oba 

výsledky mohou být důsledkem prudkého růstu, hormonálních změn a vývoje mozku. 

Nicméně i zde lze vypozorovat možný vztah k nedostatku vitaminu D. Jak vyplývá 

z dotazníkového šetření, emoční nestabilitou ve zvýšené míře také trpí předškolní děti, což 

může souviset s problematickým začleňováním do kolektivu, se vztahy v rodině 

a osobnostním vývojem. 

Obrázek 4: Poměr odpovědí "Ano" pro otázky č. 6-9 [zdroj: autorka] 

 

Otázky č. 10 a 11 se týkají příjmu vitaminu D potravou a vystavováním pokožky slunečnímu 

svitu. Jsou v nepřímé úměře k deficienci vitaminu D, tedy čím více vitaminu D děti přijímají, 

tím méně trpí jeho nedostatečnou hladinou. Více času tráví venku předškoláci, neboť pobyt 

venku je přímo součástí školkového denního režimu. Vitamin D formou potravy dostává 

pouze přibližně jedna 1/3 dětí ve všech kategoriích. V případě otázky o pobytu venku je 

třeba vzít v úvahu počet slunečných dní ve sledovaném období, který je malý a zároveň 

vlnovou délku UVB záření dopadající na střední Evropu ve sledovaném období, jenž je 

nedostačená. K tíži této situace přispívá, že děti v zimním období chodí teple oblečené 

a plocha pokožky vystavená slunečním paprskům je malá. Nižší podíl odpovědí ano 

u školních dětí je jistě způsoben pracovní zaneprázdněností rodičů a vytížením dětí, kdy 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem Holka Kluk Celkem

3-6 let (28 dětí) 7-10 let (40 dětí) 10-15 let (66 dětí)

Poměr odpovědí "Ano" otázek 6 - 9

Otázka č. 6 Otázka č. 7 Otázka č. 8 Otázka č. 9



 

30 

 

denně navštěvují zájmové kroužky, na které jsou často dopravovány autem.  Malé děti 

přijímají hlavní jídlo a dvě svačiny v mateřské škole. Příjem všech makronutrientů 

i mikronutrientů se zde řídí vyhláškou o spotřebním koši, která zabezpečuje jejich dostatečný 

příjem. Ve škole se pak většina dětí stravuje ve školní jídelně, kde dostávají jedno hlavní 

jídlo. I školní jídelny mají povinnost respektovat vyhlášku o spotřebním koši. Ostatní jídla 

zabezpečují rodiče. Zde je nutné podotknout, že dětem ryby příliš nechutnají a často jídlo 

vracejí, aniž by ho snědly.  

Obrázek 5: Poměr odpovědí "Ano" pro otázky č. 10-11 [zdroj: autorka] 

 

Studie státního zdravotního ústavu z roku 2016 

V roce 2016 probíhala v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel České 

republiky studie, která hledala odpověď na otázku, zda jsou české děti dostatečně zásobeny 

vitaminem D. Výzkumný soubor byl tvořen 419 zdravými dětmi ve věku 5-9 let. Byla 

vyšetřována hladina kalcidiolu v séru a výzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením, které 

bylo zaměřeno na stravovací zvyklosti dětí, konzumaci vitaminových doplňků, délku 

expozice slunečním paprskům a sociodemografické charakteristiky. Výsledky ukázaly 

dostatečnou saturaci vitaminem D pouze u přibližně 1/3 dětí. Dokázaly jednoznačnou 

souvislost mezi dávkou slunečního záření a velikostí plochy vystavené slunečním paprskům. 

Významně vyšší hladiny kalcidiolu byly zjištěny u dětí užívajících potravinové doplňky 

stravy s vitaminem D. Souvislost s požíváním potravin bohatých na vitamin D se 

neprokázala, nejspíše pro jejich nedostatečný příjem a omezené vstřebávání ze zažívacího 

traktu. Výrazný nedostatek vitaminu D byl prokázán v zimních a jarních měsících, podobně 

jako v zahraničních studiích. Na jaře mělo optimální hladinu kalcidiolu pouze 14 % 

sledovaných dětí. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v září, kdy se do výsledků promítla 

zvýšená expozice slunci během letních měsíců. (szu.cz, 2016) 
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Obrázek 6: Koncentrace 25(OH)D v krevním séru dětí v závislosti na ročním období (2016) (szu.cz, 2016) 
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Závěr a diskuse 

Množící se poznatky o účincích vitaminu D dokazují jeho nezastupitelnou úlohu ve zdraví 

člověka.  K novým zjištěním je však nutné přistupovat s jistou mírou kritičnosti. Řada 

účinků vitaminu D potřebuje ještě nové, vědecky podložené důkazy, ale existenci vitamin 

D-endokrinních mikrosystémů není možné popírat. Fakt, že využívají kalcidiol, aniž by 

ovlivňovaly vápníkovou homeostázu, prokazuje významnou úlohu přirozeného provitaminu 

cholekalciferolu. Jisté je, že dostatečná saturace vitaminem D nejen dětského organismu 

může zlepšit zdraví populace. 

Dotazníkové šetření provedené v této práci podporuje výsledky studie provedené Státním 

zdravotním ústavem, která na základě hodnocení hladiny kalcidiolu v séru prokázala 

v zimním a jarním období nedostatečnou saturaci vitaminem D u sledovaných dětí. Nicméně 

výzkum této problematiky pomocí dotazníků může být hodnocen pouze jako podpůrný, 

doplňující k hodnocení nasycení organismu vitaminem D pomocí krevních testů. 

V dotazníkovém šetření je nutné počítat s nemožností zachytit komunikační nuance 

a rizikem nepravdivých odpovědí.  Zajímavé výsledky poskytlo rozdělení dětí do skupin 

podle věku, kdy bylo možné vysledovat rozdíly mezi odpověďmi v jednotlivých skupinách.  

Z otázek č. 1 a 2 sice vyplynulo, že respondenti mají základní znalosti o vitaminu D a jeho 

účincích, ale v otázce nebylo specifikováno, jaké účinky znají. Je možné, že považují 

vitamin D za antirachitický vitamin a o jeho nových funkcích nemají ponětí. Ke zlepšení 

informovanosti by přispěla osvěta populace prostřednictvím zdravotníků, učitelů v rámci 

zdravotní výchovy i médií, aby se informovanost zlepšila. Za tímto účelem byl vytvořen 

informační leták, který se nachází v příloze číslo 2. V dnešní době se lidé z obavy před 

onkologickým onemocněním kůže zbytečně skrývají před sluncem, natírají se krémy 

s vysokým UVB faktorem a zároveň chrání své tělo oděvem. Velmi důležité bylo zjištění, 

že více než 90 % rodičů nezná hladinu vitaminu D svého dítěte a pouze přibližně 30 % dětí 

dostává v kritickém období Vigantol nebo doplněk stravy s vitaminem D. Zde by jistě 

pomohla dostupnost těchto krevních testů z finančního hlediska. Zároveň by bylo vhodné 

zvážit, zda by neměl být Vigantol dostupný bez lékařského předpisu. Otázky č. 6-9 týkající 

se možného nedostatku vitaminu D přibližně potvrzují tvrzení SZÚ, že děti v zimním 

a jarním období trpí nedostatkem vitaminu D. Právě častá nemocnost, únava a podrážděnost 

mohou mít, jak je popsáno v praktické části, příčinnou souvislost s nízkou hladinou 

kalcidiolu. Z výsledků otázky č. 10 plyne, že jenom přibližně 60 % dětí tráví denně alespoň 

dvě hodiny venku. K pobytu venku by děti měly být rodiči motivovány např. plánováním 

různých outdoorových aktivit, současně je účelné dbát na dostatečnou délku pobytu venku 

v mateřských školách, školách a školních družinách. K poslední otázce je dlužno 

poznamenat, že děti obecně ryby příliš nepreferují, což je dáno stravovacími zvyklostmi 
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českého obyvatelstva. Celospolečenské řešení by přinesla fortifikace vybraných potravin 

a nápojů. 

V práci se podařilo vytvořit ucelený přehled o vlivu vitaminu D na mladý organismus, čímž 

byl naplněn hlavní cíl. Výsledky dotazníkového šetření následně úspěšně podpořily zjištění 

Státního zdravotního ústavu, který vytvořil studii zaměřenou na hypotézu, že české děti trpí 

v zimním a jarním období nedostatkem vitaminu D. Vedlejší cíl, zvýšení informovanosti 

rodičů ohledně problematiky vitaminu D, byl nad očekávání naplněn. Mezi hlavní přínosy 

této práce patří předání informací na rodičovských schůzkách, kde byly rodiče seznámeni 

s výsledky dotazníkového šetření, kterého se účastnili a následně byli edukováni o zdrojích, 

metabolismu a účincích vitaminu D. Důkazem velkého zájmu o tuto problematiku mezi 

rodiči byla i vysoká návratnost dotazníků a zájem rodičů i učitelů o výsledky dotazníkového 

šetření. Zároveň jsou prostřednictvím nástěnky prezentovány informace o vitaminu D 

v grafické podobě formou letáku, který byl vytvořen v rámci této bakalářské práce a nachází 

se v jejích přílohách. Dále byly respondenti upozorněni na možnost získání relevantních 

informací na webových stránkách Státního zdravotního ústavu. 

  



 

34 

 

Příloha 1 - Přehled grafů pro jednotlivé otázky 

Následující grafy znázorňují poměr relativních odpovědí „Ano“ jednotlivých kategorií. 
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Příloha 2 – Informační leták o zdrojích, metabolismu 

a účincích vitaminu D 
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