
Történeti áttekintés

A vitaminok az emberi szervezet számára nél-
külözhetetlen, kis molekulájú, különféle ké-
miai összetételû szerves vegyületek. 

A D-vitamin felfedezése hosszú idôre nyúlik
vissza. Legelôször 1650-ben Glisson írta le
pontos részletességgel a D-vitamin-hiány kö-
vetkeztében kialakult angolkór tünettanát. A
rendelkezésünkre álló dokumentumokban
elsôként 1824-ben Scheutte ajánlotta a csuka-
májolajat az angolkór kezelésére, viszont Hop-
kins csak 1906-ban írta le, hogy az angolkór
megfelelô táplálkozással megelôzhetô. Az
1910–1920-as években egymással párhuzamo-
san több kutatócsoport is dolgozott az angol-
kór kezelésének és kialakulásának tanulmá-
nyozásán. A kutatások két fô irányban folytak,
az egyik azon a régebbi megfigyelésen alapult,
hogy a napsugárzásnak kitett gyerekben a ra-
chitis nem vagy csak kisebb mértékben alakul
ki. Huldschinsky és munkatársai bebizonyí-
tották, hogy ha súlyosan rachitises gyerekeket
kvarc-higany lámpával (UV fényt kibocsátó
lámpa) 2 hónapon át 2–20 percig megvilágíta-
nak, röntgenfelvételén megfigyelhetô a friss
kalciumlerakódás. A másik fô irány a Hopkins
által leírt, táplálkozással összefüggô megfi-
gyelésen alapult. McCollum és munkatársai
csukamájolajból két faktort izoláltak, az egyik
a zsírban oldódó faktor A, amely felmelegítve
nem védte ki a fiatal patkányokban kialakuló
xerophtalmiát. Késôbb ezt A-vitaminnak ne-
vezték. A másik faktort antirickets (ricket = an-
golkór) faktornak nevezték el, mivel kivédte a
patkányokban kialakuló rachitist, még melegí-
tés után is. Ezt késôbb D-vitaminnak nevezték
el. A D-vitamin pontos kémiai szerkezetének
leírásáért 1928-ban Adolf Windaus kapott ké-
miai Nobel-díjat, mely a vitaminok tanulmá-
nyozásával kapcsolatos elsô díjazás volt. 

A D-vitaminról általában

Ma már pontosan tudjuk, hogy mindkét meg-
közelítés helytálló volt, hiszen a D-vitamin

megtalálható különbözô élelmiszerekben,
mint a halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és tej-
termékek, margarinok, ugyanakkor D-vitamin
keletkezik a bôrünkben 7-dehydrocholesterol-
ból UVB sugárzás (270–300 nm hullámhosszú)
hatására. A D-vitamin keletkezéséhez szüksé-
ges UVB sugárzás természetes körülmények
között a napsugárzásból származik. Megfelelô
mennyiségû D-vitamin képzôdéséhez leg-
alább hetente kétszer 10–15 perces napsugár-
zásnak (az UV index 3 feletti) kell érnie az arc,
kar, kéz vagy a hát bôrét. Az angolkór közve-
tett okozója az iparosodás miatti légszennye-
zés volt, mivel a légköri szennyezôdések el-
nyelik az ultraibolya sugarakat, így kevesebb
D-vitamin keletkezik a bôrben. 

Ma már az is jól ismert, hogy a D-vitamin el-
nevezés több azonos biológiai hatású, de elté-
rô kémiai szerkezetû anyagot jelöl. Kémiailag
a különbözô D-vitamin-formák secoszteroi-
dok, azaz olyan szteroidszármazékok, me-
lyekben az egyik lánc felhasadt. A D-vitamin
különbözô formáinak kémiai szerkezete az ol-
dalláncban mutat különbséget. Az emberi
szervezet számára két fô D-vitamin-forma for-
dul elô, a D2 (ergokalciferol) és a D3 (kolekal-
ciferol). A D2-vitamin elsôsorban növények-
ben és gombákban található, a D3-vitamin ál-
lati eredetû, és ez a forma szintetizálódik a bô-
rünkben is.

Mind a D2-, mind a D3-vitamin prohormon.
A biológiailag aktív forma a májban, majd a
vesében történô 25 alfa-, illetve 1-hidroxiláció
után alakul ki. Biológiailag a D3-vitamin haté-
konyabb. Ha a szervezetünkben termelôdô D-
vitamin mennyisége, illetve a D-vitamin bevi-
tele nem megfelelô mértékû, D-hipovitaminó-
zis alakul ki. D-vitamin hiányában a csontok
ásványianyag-tartalma elégtelenné válik, a
csontok deformálódnak, elvesztik merevségü-
ket, rugalmasságukat, emiatt könnyen törnek.

Egészen a 80-as évek elejéig azt gondolták,
hogy a D-vitaminnak kizárólag a kalcium-, a
foszfát-, illetve a csontháztartásban van szere-
pe. A szervezetünk kalciumot mobilizáló leg-
fontosabb hormonja a biológiailag aktív 1,25-
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dihidroxi-D3- (kalcitriol) vitamin. Hatására fo-
kozódik a vékonybélbôl történô kalcium- és
foszfátfelszívódás. Ezenkívül parathormon je-
lenlétében fokozódik a kalcium csontból törté-
nô mobilizálása, és a vese disztális tubulusai-
ból a kalcium reabszorpciója. Mindezen hatá-
sok következtében a plazma kalcium- és fosz-
fátszintje megemelkedik. Az alacsony plazma-
kalciumszint hatására a parathormon elvá-
lasztása fokozódik, az emelkedett parathor-
monszint pedig fokozza a vese 1-alfa-hidroxi-
láz enzimének mûködését, mely végül aktív
D-vitamin képzôdéséhez vezet. Jól ismert,
hogy a D-vitamin adásával kivédhetô a gyer-
mekkori angolkór, a felnôttkori osteomalacia
és a hipokalcémiás tetania. 

A D-vitamin-receptor

A D-vitamin pontos hatásmechanizmusának
tanulmányozásában nagy elôrelépést jelentett
az 1970-es évek közepén receptorának azono-
sítása (Brumbaugh, P. F. et al.; Life Sci 1975, 16,
353–362). A D-vitamin-receptor (VDR) a szte-
roidhormon-receptor családba tartozó sejt-
magreceptor. Az aktív D-vitamin metabolitkö-
tôdése esetén a retinoid-X receptorral hetero-
dimert képez, így transzkripciós faktorként
kötôdik a DNS megfelelô régiójához, melyen
keresztül gének átíródását szabályozza. Mivel
a D-vitamin-receptor nemcsak a kalcium-,
foszfát- és csontháztartásban részt vevô sejtek-
ben expresszálódik, hanem az immunsejtek-
ben (limfociták, promielociták), tumorsejtek-
ben és a hasnyálmirigy szigetsejtjeiben is, a 80-
as években a tudósok érdeklôdése egyre in-
kább a D-vitaminnak az immunfolyamatok-
ban és a tumoros sejtekben betöltött szerepé-
nek vizsgálata felé fordult. 

A D-vitamin szerepe
az immunfolyamatokban

Abe és munkatársai 1981-ben vizsgálták a D-
vitamin promielocitákban betöltött szerepét.
Eredményeik szerint a D-vitamin csökkentette
a promielociták monocitává történô differenci-
álódását. Manolagas és kutatócsoportja 1982-
ben kimutatta, hogy a limfociták aktivációja
során jelentôs mennyiségben megnô a D-vita-
min-receptor expressziója. Számos kutatócso-
port kezdte vizsgálni a D-vitaminnak a limfo-

citák érését, differenciálódását, illetve aktivá-
cióját befolyásoló hatását. Ezen in vitro kísérle-
tek eredményeként kiderült, hogy a D-vitamin
a kísérleti körülményektôl függôen mind fo-
kozni, mind gátolni képes az immunsejtek
mûködését. A D-vitamin immunfolyamatok-
ban betöltött szerepének vizsgálatában újabb
elôrelépést jelentett a D-vitamin-hiányos ege-
reken végzett kísérletek eredménye. Yang és
munkatársai 1993-ban bebizonyították, hogy a
dinitrobenzolra adott késôi típusú hiperszen-
zitivitási reakció csökkent mértékû a D-vita-
min-hiányos egerekben. Érdekes módon a
nagy dózisban adott 1,25-dihidroxi-D3-vita-
min is csökkent mértékû választ eredménye-
zett. Tehát mind a D-vitamin-hiány, mind a
nagy dózisú, biológiailag aktív D3-vitamin
adása jelentôsen csökkenti a T-sejt által közve-
tített immunválaszt. Cantorna és munkatársai
2001-ben különbözô autoimmun állatmodelle-
ken vizsgálták a D-vitamin immunszup-
resszív hatását. Többek között a MBP (mielin
bázikus protein) indukálta experimentális au-
toimmun encephalomyelitises (EAE) egereken
végeztek kísérleteket. Az egereket D-vitamin-
hiányos diétán tartották, normál kalciumbevi-
tel mellett, így az EAE incidenciája 100% volt.
Ugyanakkor, ha 5–200 ng/nap 1,25-dihidroxi-
D3-vitamint adtak az immunizálás elôtt, az
EAE kialakulása teljes mértékben kivédhetô
volt mind hím, mind nôstény állatokban. Ab-
ban az esetben pedig, ha a D-vitamint a diétán
tartott egereknek az immunizáció után adták,
a betegség prognózisa kedvezôbbnek bizo-
nyult. Meglepô eredményt kaptak a kalcium-
diéta és a D-vitamin-hatás viszonyában. Az
alacsony kalciumtartalmú diéta önmagában is
20%-kal csökkentette az EAE incidenciáját, vi-
szont ebben az esetben a betegség kialakulását
nem lehetett kivédeni D-vitamin adásával. Az
alacsony kalciumtartalmú diéta erôteljesen fo-
kozza a szervezet endogén 1,25-dihidroxi-D3-
vitamin termelôdését, aminek szerepe lehet az
EAE-incidencia csökkenésében. Ez magyaráz-
za azt a jelenséget is, miszerint magas kalci-
umbevitel esetén a D-vitamin-adás csökkenti a
betegség incidenciáját. 

Az EAE a humán sclerosis multiplex (SM)
kísérletes állatmodellje. A SM olyan neurológi-
ai tünetekkel járó autoimmun betegség, mely-
rôl ismert, hogy környezeti tényezôk és meg-
felelô genetikai háttér együttes jelenléte játszik
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szerepet a kialakulásában. Epidemiológiai ta-
nulmányokból ismert, hogy a SM kialakulásá-
ban fontos szerepe van különbözô környezeti
hatásoknak, többek között a napsütötte terüle-
teken a SM prevalenciája kisebb. A D-vitamin
SM kialakulásában betöltött szerepére utal az
is, hogy a SM-ben szenvedô beteg nôkben
csökkent a csontok ásványianyag-tartalma,
aminek hátterében D-vitamin-hiányállapot áll.
Szintén ismert, hogy az Angliába bevándorló
indiai és pakisztáni emberek között –
amennyiben a bevándorlás 15 éves kor alatt
történik – a SM ritkábban fordul elô, mint a
brit populációban. Viszont a bevándorlók
gyermekeiben, akik Angliában születtek és
nôttek fel, a betegség ugyanolyan gyakoriság-
gal alakul ki, mint az átlag brit populációban. 

Genetikai tényezôk közül a 6-os kromoszó-
mán kódolt Major Histocompatibility Comp-
lex (MHC) mutat szoros összefüggést a beteg-
ség kialakulásával. Az MHC-t kódoló HLA gé-
nek közül a HLA-DRB1-1501-es allélja a SM ki-
alakulásának kockázatát háromszorosára fo-
kozza. Ez az allél van jelen az észak-európai
populációban is, amelyben a környezeti ténye-
zôk között a napsütéses órák alacsony száma
és a D-vitamin-hiány is fokozottabb mértékû.
Ramagopalan és kutatócsoportja 2009 február-
jában publikálta (PLoS Genetics 2009, 5[2],
e1000369), hogy a HLA-DRB1-1501 alléljának
expresszióját a D-vitamin szabályozza. A
HLA-DRB1-1501 promoter régiójában VDR
kötôhelyet azonosítottak, mely konzervatív-

nak bizonyult a HLA-DRB1-15 haplotípusok-
ban (több mint 600 kromoszómán egyetlen
mutáció sem volt detektálható).

Milyen összefüggés lehet a D-vitamin-hiány
és a genetikai faktorok között? 

Valószínûleg az in utero, illetve a kora gyer-
mekkori D-vitamin-hiány befolyásolja a HLA-
DRB1 expressziót a thymusban, ahol normál
körülmények között az autoreaktív T-sejtek ki-
szelektálódnak. Amennyiben D-vitamin-hiány
van jelen, ezek az autoreaktív T-sejtek eddig
ismeretlen mechanizmus révén érésük során
nem pusztulnak el, fokozva ezzel az egy ké-
sôbbi autoimmun betegség kialakulására való
hajlamot.

Összefoglalás

A D-vitamin kalcium- és csontháztartásban be-
töltött szerepén kívül az utóbbi években egyre
bôvülnek ismereteink arról, hogy ez a vitamin
fontos szerepet játszik az immunfolyamatok-
ban, az autoimmun és tumoros betegségek ki-
alakulásában és progressziójában. Ezek az iro-
dalmi adatok mindenképp felhívják rá a figyel-
met, hogy a terhességben, illetve a kora gyer-
mekkorban megfelelô mennyiségben adott D-vi-
tamin nemcsak a csontanyagcsere betegségei-
nek megelôzésében fontos, hanem a különbö-
zô autoimmun betegségek kialakulásának esé-
lyét is jelentôs mértékben csökkentheti.

DR. KONCZ ÁGNES, DR. NAGY GYÖRGY
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