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Santrauka
Tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti klinikines studijas,
tiriančias geriamųjų D vitamino papildų terapinį poveikį
atopine egzema sergantiems pacientams. Tyrimo metodas
– sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinės literatūros
paieška atlikta naudojantis PubMed ir UpToDate medicinos duomenų bazėmis. Buvo peržiūrėtos 2015–2021
metais anglų kalba išspausdintos publikacijos, bei šių
publikacijų šaltiniai. Rezultatai. Mokslinėje literatūroje
daugėja įrodymų, kad yra ryšys tarp D vitamino stokos ir
egzemos išsivystymo. Lyginant sveikus tiriamuosius, bei
pacientus, sergančius atopine egzema, pastebėta, kad atopiniu dermatitu sergančių pacientų 25(OH)D koncentracija kraujo serume yra statistiškai reikšmingai mažesnė.
Mažėjant D vitamino koncentracijai kraujo serume, didėja AD sunkumas pagal SCORAD indeksą. Apžvelgę
naujausių klinikinių tyrimų rezultatus, galime pastebėti
tendenciją, kad peroralinė D vitamino terapija teigiamai
veikia pacientų, sergančių atopine egzema, odos būklę.
Išvados. Nors klinikinių tyrimų rezultatai vis dar yra nevienareikšmiai, daugėja duomenų, kad peroralinė D vitamino terapija mažina atopinio dermatito simptomus
bei apsaugo nuo S.aureus kolonizacijos odoje. Kadangi
klinikinių studijų skirtinga metodika, norint sukaupti
pakankamai mokslu pagrįstų įrodymų šia tema, reikalingi struktūrizuoti, daugiacentriniai, didelės apimties
klinikiniai tyrimai.
Įvadas
Atopinis dermatitas arba egzema yra lėtinė uždegiminė
odos liga, diagnozuojama iki 20 proc. vaikų visame pasaulyje. Augant simptomai palaipsniui mažėja, tačiau apie 5
Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu

proc. suaugusiųjų liga išlieka persistuojanti [1]. Pastaraisiais
metais stebimas sergamumo atopine egzema didėjimas visose
pacientų amžiaus grupėse [2]. Atopinės egzemos patogenezė
yra sudėtinga ir kompleksinė – manoma, kad ligos išsivystymui svarbus paveldimumas, sutrikusi odos barjerinė funkcija,
pakitęs organizmo imuninis atsakas bei išorės veiksniai [3].
Nagrinėjant atopinio dermatito paplitimą buvo pastebėta,
kad daugiau šios ligos atvejų užregistruojama šiaurinėse
geografinėse platumose, kur mažesnė saulės ekspozicija,
o pacientams egzemos simptomai įprastai paūmėja žiemos
laikotarpiu [4]. Taip kilo hipotezė, kad ne tik klimato pokyčiai, bet ir D vitamino trūkumas gali būti susijęs su atopinės egzemos vystymusi, o D vitamino papildai galėtų būti
naudojami atopinio dermatito gydymui. Pastarąjį dešimtmetį
pradėtas tyrinėti peroralinių D vitamino preparatų terapinis
poveikis egzema sergantiems pacientams, siekiant išsiaiškinti jų efektyvumą ir galimybę įtraukti į atopinio dermatito
gydymo rekomendacijas.
Tyrimo tikslas – apžvelgti naujausias publikacijas,
aprašančias D vitamino vaidmenį atopinio dermatito patogenezėje bei tiriančias peroralinės D vitamino terapijos
poveikį atopine egzema sergantiems pacientams, išnagrinėti
rezultatus ir pateikti išvadas, remiantis moksline literatūra.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinės literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed
ir UpToDate medicinos duomenų bazėmis, įvedus reikšminius žodžius ir jų derinius: atopic dermatitis, vitamin D
supplementation, atopic eczema, vitamin D. Buvo peržiūrėtos
2015–2021 metais anglų kalba išspausdintos publikacijos ir
šių publikacijų šaltiniai, iš kurių atrinktos ir išanalizuotos 25
publikacijos. Į apžvalginį straipsnį įtraukti atsitiktinių imčių,
dvigubai akli, placebo kontroliuojami klinikiniai tyrimai,
atvejo ir kontrolės klinikiniai tyrimai, kohortiniai klinikiniai
tyrimai bei sisteminės literatūros apžvalgos.
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1 pav. D vitamino poveikis imuninei sistemai ir odos barjerinei funkcijai
Ženklas „+“ nurodo aktyvacijos, o „x“ − inhibicijos procesus.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Mokslinėje literatūroje daugėja įrodymų, kad yra ryšys
tarp D hipovitaminozės ir egzemos išsivystymo. Manoma,
kad nepakankama D vitamino koncentracija naujagimių
kraujyje asocijuojasi su didesniu sergamumu atopinėmis
ligomis ankstyvoje vaikystėje [5,6]. Mokslinės literatūros
duomenimis, esant mažesniam D vitamino kiekiui kraujo
serume, nustatomas didesnis AD sunkumas pagal SCORAD
indeksą [7]. Lyginant sveikus tiriamuosius ir sergančiuosius
atopine egzema, pastebėta, kad atopiniu dermatitu sergančių
pacientų 25(OH)D koncentracija kraujo serume yra statistiškai reikšmingai mažesnė už sveikų tiriamųjų [8]. Tikslus D
vitamino veikimo mechanizmas atopinio dermatito patogenezėje dar nėra iki galo ištyrinėtas, tačiau atliktų klinikinių
studijų rezultatai parodė, kad jis atlieka protekcinę funkciją,
padėdamas palaikyti sveiką odos barjerą ir normalią imuninės sistemos veiklą [9]. Tai pagrindžia D vitamino receptorių
(VDR) pasireiškimas keratinocituose bei įvairiose imuninės
sistemos ląstelėse: T limfocituose, B limfocituose, neutrofiluose, makrofaguose [10].
D vitamino poveikis imuninei sistemai ir odos barjerinei
funkcijai pavaizduotas 1 paveiksle (adaptuota pagal S. Quirk
ir kt. [11]). D vitaminas aktyvina apsauginius mechanizmus
odoje prieš įvairius mikroorganizmus bei inhibuoja uždegiminį įgimto ir įgyto imuniteto atsaką, taip slopindamas
uždegiminius procesus odoje [12]. Biologiškai aktyvus D

vitamino metabolitas kalcitriolis skatina keratinocitus išskirti
antimikrobinius peptidus (AMP), tokius kaip katelicidinas ir
ββ - defensinai, taip sustiprindamas vietinį odos imunitetą
prieš mikroorganizmus, pavyzdžiui, prieš S.aureus [13]. D
vitaminas padeda palaikyti normalią odos barjerinę funkciją,
reguliuodamas odos baltymų ir lipidų sintezę, bei skatindamas keratinocitų proliferaciją [14]. Kalcitriolis aktyvina
fagocitozę makrofaguose bei indukuoja NK ląstelių veiklą
[15]. D vitaminas slopina uždegimines reakcijas keliais
būdais: inhibuodamas imunoglobulino E (IgE) sintezę B
limfocituose, slopindamas transmembraninių atpažinimo
receptorių (TLR) ekspresiją monocituose, skatindamas uždegimą slopinančio citokino IL-10 išsiskyrimą iš putliųjų
ląstelių, inhibuodamas dendritinių ląstelių aktyvaciją ir Th1
ląstelių veiklą, bei aktyvindamas reguliacines T ląsteles [15].
Išaiškinus biologinius kalcitriolio veikimo mechanizmus
odoje ir imuninėje sistemoje buvo pasiūlyta, kad D vitamino
papildai galėtų būti naudojami atopinio dermatito gydymui
[16]. Imta manyti, kad fototerapija efektyviai sumažina egzemos simptomus ne tik dėl ultravioletinių spindulių tiesioginio
poveikio uždegiminėms ląstelėms odoje bei antibakterinio
poveikio tokiems mikroorganizmams, kaip auksinis stafilokokas (S.aureus), bet ir dėl suaktyvėjusios D vitamino sintezės
epidermyje [17]. Iki šiol nėra surinkta pakankamai duomenų,
galinčių patvirtinti arba paneigti šias hipotezes, atliktų tyrimų
rezultatai yra nevienareikšmiai. Šiame darbe buvo apžvelgtos
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naujausios, per pastaruosius penkerius metus atliktos klinikinės studijos, tiriančios D vitamino papildų efektyvumą,
gydant sergančiuosius atopine egzema (1 lentelė).
Apžvelgę naujausių klinikinių tyrimų rezultatus, galime
pastebėti tendenciją, kad peroralinė D vitamino terapija
teigiamai veikia pacientų, sergančių atopine egzema, odos
būklę [18,20–25]. Daugumos tyrimų pabaigoje SCORAD
arba EASI indeksas statistiškai reikšmingai labiau sumažėjo
grupėje, gavusioje D vitamino papildų, lyginant su placebo
grupe [18,20,21]. Tik vieni tyrėjai nenustatė statistiškai reikšmingo ryšio tarp tiriamųjų grupių [19]. Klinikinių studijų
rezultatai parodė, kad geriamieji D vitamino preparatai galimai sumažina S.aureus kolonizaciją odoje ir taip palengvina
atopinio dermatito eigą [20]. L. Albenali ir kiti [25] nustatė,
kad peroralinė D vitamino terapija pagerina ne tik atopiniu
dermatitu, bet ir herpetine egzema sergančių pacientų odos

būklę. Tyrėjų atlikta klinikinė studija parodė, kad geriamieji
D vitamino papildai padidina antimikrobinio peptido LL-37
gamybą odoje, o šis yra svarbus odos epitelizacijai bei vietinei odos apsaugai nuo patogeninių mikroorganizmų. Vienas
tyrimas pabrėžė, kad geriamieji D vitamino preparatai gali
būti naudojami kaip efektyvi adjuvantinė terapija pacientams,
gydomiems nuo atopinės egzemos pagal naujausias gydymo
rekomendacijas [22].
Išvados
1. Atopinio dermatito patogenezėje D vitaminas atlieka
apsauginę funkciją, padėdamas palaikyti odos barjerinę funkciją ir normalią imuninės sistemos veiklą.
2. Daugėja duomenų, kad peroralinė D vitamino terapija
mažina atopinės egzemos simptomus ir apsaugo nuo S.aureus
kolonizacijos odoje, todėl D vitamino papildai galėtų būti

1 lentelė. Klinikiniai tyrimai, nagrinėjantys peroralinių D vitamino papildų terapinį poveikį atopine egzema sergantiems pacientams,
publikuoti 2015-2021 metais.
AD – atopinis dermatitas.
Autoriai

Tyrimo tikslas
Nustatyti D vitamino papildų terapinį poveikį paciN. Mansour
entams, sergantiems sunkios
ir kiti, 2020
eigos atopiniu dermatitu.
[18]
Rezultatai vertinami pagal
EASI indeksą
Nustatyti D vitamino papildų terapinį poveikį paI. Lara-Corrales
cientams, sergantiems atoir kiti,
piniu dermatitu. Rezultatai
2019 [19]
vertinami pagal SCORAD
indeksą
Nustatyti peroralinių D
vitamino papildų terapinį
poveikį atopiniu dermatitu
M. Udompataikul sergantiems pacientams,
ir kiti, 2015 [20] kurių oda yra kolonizuota
S.aureus. Rezultatai vertinami pagal SCORAD indeksą
Nustatyti D vitamino papildų terapinį poveikį pacientams, sergantiems atopiniu
P. Filippo
dermatitu, įvertinant rezultair kiti, 2015 [21] tus pagal SCORAD indeksą
ir citokinų IL-2, IL-4, IL-6,
IFN-γ, TNF-α pokytį kraujo
serume
Nustatyti, ar peroraliniai D
vitamino papildai turi teiK. Sánchezgiamą poveikį, naudojant
Armendáriz
juos kaip adjuvantinę terair kiti, 2018 [22] piją AD pacientams, gydomiems pagal rekomendacijas

Tyrimo metodika
Klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas.
Dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas.
Buvo skiriami peroraliniai D vitamino 3 papildai 1600 IU/d. Tyrimas
truko 3 mėnesius
Klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas.
Dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas.
Buvo skiriami peroraliniai D vitamino 3 papildai 2000 IU/d. Tyrimas
truko 3 mėnesius

Tiriamieji
Pacientai, sergantys AD
(n=92).
n-vit.D = 47
n-placebo = 45
Amžius: 5-16 metų

Klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas.
Dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas.
Buvo skiriami peroraliniai D vitamino 3 papildai 2000 IU/d. Tyrimas
truko 1 mėnesį

Pacientai, sergantys AD
(n=24)
n-vit.D = 12
n-placebo = 12
Amžius: 1-18 metų

Pacientai, sergantys AD
(n=45).
n-vit.D = 21
n-placebo = 24
Amžius: 0-18 metų

Atvejo ir kontrolės tyrimas.
Pacientams buvo skiriami peroraliniai D vitamino 3 papildai 1000 IU/d.
Tyrimas truko 3 mėnesius

AD sergantys vaikai
(n=39) bei kontrolinė
grupė, sudaryta iš sveikų
vaikų (n=20).
Amžius: 4±3.15 metų

Klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas.
Dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas.
Buvo skiriami peroraliniai D vitamino 3 papildai 5000 IU/d. Tyrimas
truko 3 mėnesius

AD pacientai, gydomi
vietiniais gliukokortikoidais bei emolientais
(n=65).
n-vit.D = 33
n-placebo = 32

Tyrimo rezultatai
Tyrimo pabaigoje vidutinis ir procentinis EASI indeksas buvo reikšmingai mažesnis D vitamino papildais
gydytiems pacientams, lyginant su
placebo grupe (p=0.035; p=0.039)
Vidutinis SCORAD indekso pokytis
per 3 mėnesius statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp tiriamųjų grupių
(p=0,7).
Tyrimo pabaigoje SCORAD indeksas
statistiškai reikšmingai labiau sumažėjo grupėje, gavusioje D vitamino
papildų, lyginant su placebo grupe
(p=0.022). Nustatyta atvirkštinė koreliacija tarp 25(OH)D koncentracijos kraujo serume ir S.aureus odos
kolonizacijos
Po 3 mėnesių peroralinės D vitamino
terapijos buvo nustatytas statistiškai
reikšmingas tiek SCORAD indekso,
tiek citokinų kiekio sumažėjimas vaikams, sergantiems AD (p<0.05)
Tyrimo pabaigoje SCORAD indeksas
reikšmingai sumažėjo tiems pacientams, kurių 25(OH)D koncentracija
kraujo serume buvo >50nmol/l, nepriklausomai nuo to, kurioje grupėje
buvo tiriamasis
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K. Tsotra
ir kiti, 2017 [23]

Nustatyti D vitamino papildų terapinį poveikį vaikams, sergantiems atopiniu
dermatitu, įvertinant rezultatus pagal SCORAD indeksą

R. Imoto
ir kiti, 2021 [24]

Nustatyti D vitamino papildų terapinį poveikį vaikams, sergantiems atopiniu
dermatitu, įvertinant rezultatus pagal SCORAD indeksą

L. Albenali
ir kiti, 2016 [25]

Nustatyti geriamųjų D vitamino papildų terapinį
poveikį pacientams, sergantiems atopiniu dermatitu bei
herpetine egzema, įvertinant
rezultatus pagal SCORAD
indeksą ir antimikrobinio
peptido LL-37 pokytį odoje

Eksperimentinis intervencinis klinikinis tyrimas.
Buvo skiriama 1200IU/d geriamųjų
D3 vit. papildų pacientams, sergantiems lengvos eigos AD (SCORAD
<40 ) ir 2400IU/d D3 vit. pacientams, sergantiems sunkios eigos AD
(SCORAD > 40). Tyrimas truko 2
mėnesius

Vaikai, sergantys AD
(n=50), pagal SCORAD
indeksą buvo suskirstyti
į dvi grupes: lengvos
eigos AD (SCORAD
<40) ir sunkios eigos AD
(SCORAD > 40)

Eksperimentinis intervencinis klinikinis tyrimas.
Pacientams, kuriems buvo nustatytas
D vit. nepakankamumas (21-29ng/
ml), 12 sav. buvo skiriami geriamieji
1-14 metų amžiaus AD
D3 vit. papildai 15000IU/d. Paciensergantys vaikai (n=152)
tams, kuriems buvo nustatytas D vit.
trūkumas (<21ng/ml), 4 sav. buvo
skiriami geriamieji D3 vit. papildai
50000IU/d ir 15000IU/d likusias 8
sav.
AD sergantys pacientai
Eksperimentinis intervencinis klini(n=12).
kinis tyrimas.
Herpetine egzema serPacientams buvo skiriami geriamieji
gantys pacientai (n=35).
D3 vit. papildai, priklausomai nuo D
Amžius: 1-18 metų.
vit. nepakankamumo lygio, bei paĮ klinikinį tyrimą įtraukti
pildomai 6000IU/d 1-12 metų pacipacientai, kurių D vit.
entams ir 10000IU/d 12-18 metų pakiekis kraujo serume
cientams. Tyrimas truko 2 mėnesius
buvo <75nmol/l

naudojami atopinio dermatito gydymui.
3. Gydytojams būtų galima rekomenduoti patikrinti sunkiu, recidyvuojančiu atopiniu dermatitu sergančius pacientus
dėl D vitamino deficito, o jį nustačius, koreguoti pagal patvirtintas šalies D vitamino stokos gydymo rekomendacijas.
4. Norint pateikti patikimas išvadas, reikia sukaupti daugiau mokslu pagrįstų įrodymų, būtini daugiacentriai, didelės
apimties, standartizuoti klinikiniai tyrimai, nagrinėjantys ryšį
tarp D vitamino ir atopinės egzemos.
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Summary
This article aims to review the newest clinical trials and systematic reviews with meta-analysis about the clinical effects of oral
vitamin D supplementation in patients with atopic eczema. The information was collected using PubMed and UpToDate databases.
Clinical trials highlighted a possible link between the severity of
atopic dermatitis and hypovitaminosis D. Patients diagnosed with
atopic eczema tend to have lower vitamin D levels in comparison
with healthy controls. Some publications showed that insufficient
level of vitamin D in early childhood leads to atopic diseases, such
as eczema or asthma. Based on the newest reports, vitamin D supplementation might effectively reduce symptoms of atopic dermatitis and prevent from S.aureus colonisation in the skin. Therefore,
there are controversial reports about this topic, so more high-quality clinical trials are required to make reliable conclusions.
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