PRACE
ORYGINALNE
Tomaszewska
M i wsp. Rola witaminy D3 w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych

33

Rola witaminy D3 w patogenezie przewlekłego zapalenia
zatok przynosowych
The role of vitamin D3 in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis
Małgorzata Tomaszewska 1/, Mariola Zagor 1/, Natalia Rusetska 2/, Antoni Krzeski 1,2/
1/
2/

Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zakład Biologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wprowadzenie. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest powszechną chorobą, która stanowi duże wyzwanie
terapeutyczne. Jedna z teorii tłumacząca rozwój PZZP zakłada
wpływ niedoboru witaminy D3 na funkcje immunologiczne
w błonie śluzowej zatok przynosowych.
Cel pracy. 1. Ocena stężenia całkowitej i aktywnej witaminy
D3 we krwi u pacjentów z PZZP z polipami (PZZPzP) i bez
polipów (PZZP) oraz osób zdrowych (K). 2. Korelacja uzyskanych wyników z danymi klinicznymi takimi jak SNOT-20, skala
CT Lund-Mackay, występowaniem astmy oraz suplementacją
witaminy D3.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 114 pacjentów.
Oznaczono stężenie całkowitej (25(OH)D3) oraz aktywnej
(1,25(OH)2D3) witaminy D3 we krwi u 32 pacjentów z PZZP,
34 pacjentów z PZZPzP oraz u 48 osób z grupy kontrolnej (K).
U wszystkich pacjentów przeprowadzono ankietę SNOT-20
oraz analizowano wynik tomografii komputerowej zatok (wg
skali CT Lund-Mackay).
Wyniki. Wykazano niewystarczający poziom 25(OH)D3 oraz
prawidłowy poziom 1,25(OH)2D3 we wszystkich grupach
badanych; nie wykazano istotnych statystycznie różnic między
grupami (p>0,05). Poziom aktywnej i całkowitej witaminy D3
nie korelował z wynikiem CT Lund-Mackay, SNOT-20 ani suplementacją witaminy D3.
Wnioski. Stężenie całkowitej witaminy D3 jest niewystarczające, niezależnie od badanej grupy. Konieczne są dalsze badania
nad mechaniznami molekularnymi zależnymi od witaminy D3
zachodzącymi w błonie śluzowej zatok przynosowych.
Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie zatok z polipami,
przewlekłe zapalenie zatok bez polipów, witamina D3,
endoskopowa operacja zatok

Introduction. Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common inflammatory disorder that is a challenging therapeutic problem.
One of the theories behind the CRS pathophysiology is the idea
that deficiency of vitamin D3 influences innate immune functions
in the paranasal sinuses.
Aim. 1. Assessment of total and active amount of vitamin D3 in
sera of CRS patients with (CRSwNP) and without nasal polyps
(CRSsNP) and in healthy controls (HC). 2. Correlation of results with clinical data, i.e. SNOT-20 questionnaire, CT scan,
presence of asthma, vitamin D3 supplemantation.
Material and methods. The research comprised 114 patients.
The sera level of 25(OH)D3 and 1.25(OH)2D3 was estimated in
48 HC, 32 patients with CRSsNP, 34 patients with CRSsNP with
the average age 43 years. All patients were evaluated clinically
according to the Lund-Mackay CT score, SNOT-20.
Results. There is suboptimal status of 25(OH)D3 level and target concentration of 1,25(OH)2D3 in all studied groups, without
statistically significant differences between the groups (p>0.05)
and seasons of the year (p>0.05). The sera level of 25(OH)D3
and 1.25(OH)2D3 does not correlate with Lund-Mackay CT
score, SNOT-20 and vitamin D3 supplementation.
Conclusions. Our data provided the evidence that there is
suboptimal status of 25(OH)D3 level in all studied groups.
There is a need for further research on D3-reliant molecular
mechanisms in paranasal sinuses mucosa.
Key words: chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, chronic
rhinosinusitis without nasal polyposis, vitamin D3, endoscopic
sinus surgery
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Wykaz skrótów:
PZZP – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
bez polipów
PZZPzP – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
z polipami
K – grupa kontrolna
CYP27A1 – 25-hydroksylaza
CYP27B1 – 1a-hydroksylaza
7DHC – 7-dehydrocholesterol
VDR – receptor witaminy D3
SNOT-20 – kwestionariusz oceny dolegliwości zatokowych
BMD – gęstość mineralna kości
1α,25(OH)2D3 – 1α,25-dihydroksywitamina, bioaktywna witamina D3
25-OH D3 – 25-hydroksycholekalcyferol, całkowita
witamina D3
CT – tomografia komputerowa

gdzie transportowana i rozprowadzana jest przez
białka wiążące witaminę D (DBP).
Innym, niezależnym źródłem prowitaminy D3
jest dieta. I tak prowitamina D3 wchłania się z przewodu pokarmowego do krwioobiegu lub wyprodukowana w skórze po ekspozycji na promieniowanie
UVB ulega dwukrotnej hydroksylacji. Najpierw
w mitochondriach komórek wątroby pod wpływem
25-hydroksylazy (CYP2R1, CYP27A1) – enzymów
z grupy cytochromu P450 zachodzi hydroksylacja
przy węglu C25 powstaje 25-hydroksycholekalcyferol (25-OH D3) – całkowita witamina D3. Następnie
głównie w mitochondriach kanalików proksymalnych nefronu (chociaż nie tylko – jak przedstawiono
na ryc. 1.) przy udziale 1α-hydroksylazy (CYP27B1)
zachodzi drugi etap hydroksylacji do w pełni aktywnej postaci witaminy D3, to znaczy 1α, 25(OH)2D3
(kalcytriolu) [3] (ryc. 1).

WSTĘP
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest jednym z najbardziej powszechnych
problemów zdrowotnych na świecie i stanowi duży
problem terapeutyczny. PZZP wywiera znaczny
wpływ na jakość życia pacjentów, która jest często
porównywalna lub niższa niż w przypadku wielu
innych chorób przewlekłych takich jak: niewdydolność serca, choroba wieńcowa czy przewlekła
obturacyjna choroba płuc [1,2].
W leczeniu PZZP potrzebujemy wciąż nowych,
bardziej doskonałych metod terapeutycznych.
Z powodu złożonych, nie do końca jasnych mechanizmów molekularnych przyczyniających się
do rozwoju PZZP nie wiemy daczego jedni ludzie
są bardziej, a inni mniej podatni na zachorowanie,
bądź też inaczej reagują na zastosowane leczenie.
Istnieje niewiele danych na temat identyfikacji
specyficznych molekuł, które mogą mieć kluczowe
znaczenie w patomechaniźmie PZZP. Jedną z teorii
patofizjologii PZZP jest założenie, że witamina D3
i jej receptory regulują funkcje immunologiczne na
poziomie komórkowym błony śluzowej jam nosa
i zatok przynosowych.
Bioaktywna witamina D3 – 1α,25-dihydroksywitamina (1α,25(OH)2D3) jest syntetyzowana w następujący sposób: w keratynocytach warstwy podstawnej skóry właściwej pod wpływem promieniowania
UVB (długość fali 290-315nm) 7-dehydrocholesterol
(7-DHC) ulega fotochemicznemu przekształceniu
(fotolizie) do cholekacyferolu – prowitaminy D3
[3,4]. Prowitamina D3 uwalniana jest do krwiobiegu,

Ryc. 1. Uproszczony schemat biosyntezy witaminy 1α,

25(OH)2D3

Ekspresję 1α-hydroksylazy (CYP27B1) zaobserwowano ponadto w keratynocytach, jelicie cienkim, gruczołach piersiowych, komórkach prostaty,
w komórkach układu odpornościowego, takich
jak: makrofagi, monocyty i komórki dendrytyczne [5]. W krążeniu 1α,25(OH)2D3 jest rozkładana
przez enzym CYP24A1. W tkankach docelowych,
1α,25(OH)2D3 wiąże się z receptorem witaminy D
(vitamin D receptor, VDR). Działanie witaminy D3
następuje głównie poprzez jej wiązanie z VDR, który
działa jako czynnik transkrypcyjny analogicznie do
działania receptorów hormonalnych [5]. Po aktywacji, VDR tworzy heterodimer z odpowiednimi
receptorami retinoidów-X, a następnie wiąże się
do elementów VDRE (vitamin D response elements)
na promotorach genów docelowych regulując ich
ekspresję [5]. W odpowiedzi na połączenie receptor
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– ligand (VDR – witamina D3) dochodzi do regulacji gospodarki wapniowej i wielu innych szlaków
metabolicznych, w tym reakcji immunologicznych
i odpowiedzi przeciwnowotworowej [7,8].
Powszechnie znane działanie witaminy D3 jest
związane z gospodarką wapniową: jelitową absorpcją wapnia z pożywienia, regulacją poziomu stężenia
wapnia w surowicy i w homeostazie fosforanu wapnia, osteogenezie i osteolizie. Niedobór witaminy D3
powoduje wady mineralizacji kości, co prowadzi do
objawów klinicznych, takich jak krzywica u dzieci
i osteomalacja u dorosłych. Niedobór witaminy D3
i wapnia powoduje osteoporozę, zaburzenie charakteryzujące się małą gęstością mineralną kości (bone
mineral density, BMD) i zwiększonym ryzykiem
złamań [9].
Ostatnie badania wykazują również związek
między stężeniem witaminy D3 w surowicy, a występowaniem przewlekłych chorób zapalnych, takich
jak: astma, miażdżyca, reumatoidalne zapalenie
stawów, atopowe zapalenie skóry, zapalenie zatok
przynosowych czy inne choroby autoimmunologiczne [6-8].
Jedną z teorii tłumaczącą przeciwzapalne działanie witaminy D3 jest indukcja ekspresji białka
o właściwościach antybakeryjnych – katelicydyny
(cathelicidin). Wykazano, że na skutek jakiegoś
czynnika infekcyjnego np. prątka gruźlicy dochodzi
do aktywacji zarówno ekspresji VDR jak również
1a-hydroksylazy (CYP1B27) wskutek czego aktywna
witamina D3 indukuje powstawanie katelicydyny
[10].
Zgodnie z ostatnimi wytycznymi referencyjnymi
[11,12], zakłada się, że zakres stężenia witaminy D3
całkowitej wskazujący na niedobór 25(OH)D3 w surowicy wynosi [<20 ng/ml (<50 nmol/l)], stężenie
niewystarczające [20-30 ng/mL (50-75 nmol/l)],
a stężenie optymalne wynosi [30-50 ng/ml (75-125
nmol/l)].
Celem lepszego zrozumienia patogenezy PZZP
wydaje się niezbędne zbadanie roli witaminy D3
w tym schorzeniu. Ponieważ fizjologiczna rola witaminy D3 i jej receptorów wykracza poza regulację
metabolizmu kostnego, staramy się przybliżyć jej
wpływ na PZZP.
Celem ninejszej pracy jest 1. ocena stężenia
witamin: 25(OH)D3 oraz 1,25(OH)2D3 w surowicy
pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami (PZZPzP) i bez polipów nosa
(PZZP) w porównaniu do grupy kontrolnej (K); 2.
korelacja uzyskanych wyników ze skalą CT Lund
-Mackay, SNOT-20, wiekiem, porą roku.
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MATERIAŁ I METODY
Pacjenci
Badanie objęło 114 pacjentów w wieku od
18 do 83 r.ż., (średnia wieku 42 lata) poddanych
endoskopowym operacjom zatok przynosowych
z powodu przewlekłego zapalenia zatok z polipami
i bez polipów oraz poddanych septoplastyce lub
rynoseptoplastyce z powodu skrzywienia przegrody
nosa lub deformacji nosa zewnętrznego w Klinice
Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
od lipca 2015 do marca 2016. Na podstawie badania
podmiotowego oraz przedmiotowego z uwzględnieniem badania endoskopowego jam nosa, zgodnie
z kryteriami klinicznymi EPOS 2012 [13] pacjenci
zostali podzieleni na 3 grupy: I grupa (PZZP), n= 32,
II grupa pacjenci z przewlekłym zapaleniem zatok
z polipami (PPZPzP), n= 34, III grupa kontrolna
pacjentów (K), n=48. Grupę kontrolną stanowili
pacjenci poddani operacjom plastyki przegrody
nosa lub nosa zewnętrznego z powodu skrzywienia
przegrody lub nosa zewnętrznego, bez dolegliwości
zatokowych, tj. bez rozpoznania PZZP. W tabeli I
podsumowano dane badanej grupy.
Tabela I. Dane pacjentów z uwzględnieniem wieku, płci, skali CT
Lund-Mackay, SNOT-20, występowania astmy, suplementacji
witaminy D
I (PZZP)
n=32

II (PZZPzP)
n=34

III(K)
n=48

M

19

26

28

K

13

8

20

zakres

18-77

22-83

18-70

średnia

43

51

35

Średnia CT Lund-Mackay

6,8

16,5

0,81

Średnia SNOT-20

Płeć

Wiek

1,65

1,59

1,25

Astma

1

9

0

Suplementacja wit. D3

5

4

4

Oznaczanie witaminy D3
U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie
we krwi całkowitej witaminy D3 – 25(OH)D3, natomiast u 72 osób dodatkowo oznaczono poziom
aktywnej witaminy D3 – 1,25(OH)2D3.
Dane kliniczne
Wszyscy badani mieli wykonaną tomografię
komputerową zatok przynosowych, ocenianą wg
skali CT Lund-Mackay oraz mieli przeprowadzony
kwestionariusz oceny dolegliwości zatokowych
SNOT-20 (Sino-Nasal Outcome Test) [13-15].
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Przeprowadzony został również wywiad odnośnie
suplementacji witaminy D3.
Analiza statystyczna. Do opracowania wyników
statystycznych wykorzystano test t-Studenta.
WYNIKI
Stężenie całkowitej i aktywnej witaminy D3
w zależności od grupy badanej

Tabela III. Stężenie witamin D3 całkowitej i aktywnej w zależności
od miesiąca (pory) w roku: A. lipiec-wrzesień (lato), B. październikgrudzień (jesień), C. styczeń-marzec (zima) w badanych grupach
(p>0,05)
D3 całkowita
[ng/ml]

n

D3 aktywna [pg/
ml]

n

A

22,0

8

65,19

8

B

19,58

12

46,68

12

C

20,42

12

-

-

Grupa
I (PZZP)

W badaniu wykazano, że stężenie całkowitej
witaminy D3 wg wartości referencyjnych Pludowskiego i wsp. [12] jest niewystarczające niezależnie
od badanej grupy (brak różnic istotnych statystycznie (p>0,05) w stężeniach całkowitej witaminy D3
między grupami). Z kolei, stężenie aktywnej witaminy D3 jest optymalne we wszystkich grupach i nie
wykazano istotności statystycznej między grupami
(p>0,05) (tab. II).

II (PZZPzP)
A

19,89

9

73,23

9

B

23,25

13

56,91

13

C

17,5

12

-

-

A

26,18

17

56,09

17

B

23,14

10

55,11

10

C

15,95

21

50,6

2

III (K)

n – liczba pacjentów
Tabela II. Stężenie witamin D3 całkowitej i aktywnej w badanych
grupach (p>0,05)

Grupa

D3 całkowita [ng/ml]
niedobór <20
poziom niewystarcza
jący 20-30
norma 30-50

D3 aktywna [pg/ml]
n
niedobór <25
n
norma 25-86,6

I (PZZP)

20,5

32

52,15

20

II(PZZPzP)

20,26

34

76,45

22

III (K)

21,125

48

57,7

29

n – liczba pacjentów

Stężenie całkowitej i aktywnej witaminy D3
w zależności od pory roku
Zaobserwowano niedobór całkowitej witaminy D3 u wszystkich pacjentów niezależnie od
grupy w miesiącach od stycznia od marca (zima)
oraz w grupie I (PZZP) niedobór obserwowano od
września do grudnia (jesień). Co ciekawe, w grupie
II (PZZPzP) najniższy poziom witaminy D3 obserwowano w okresie letnim (od sierpnia do września)
(p>0,05). Natomiast, nie wykazano zmian w stężeniu aktywnej witaminy D3 niezależnie od pory roku
i grupy badanej (p>0,05) (tab. III).
Stężenie całkowitej i aktywnej witaminy D3
w zależności od danych klinicznych
Nie zaobserwowaliśmy istotnych statystycznie
korelacji stężenia witaminy D3 ze zmianami w CT
wg skali Lund-Mackay, SNOT-20, astmą oskrzelową
czy suplementacją witaminy D3 (min. 1000 j/dobę
przez co najmniej miesiąc) (p>0,05).

DYSKUSJA
W naszym badaniu wykazano, że stężenie całkowitej witaminy D3 jest niewystarczające niezależnie
od badanej grupy. W przeciwieństwie do naszych
wyników Mostafa i wsp. [16], przedstawili, że
poziom w surowicy całkowitej witaminy D3 u pacjentów z alergicznym zapaleniem zatok przynosowych oraz PZZPzP jest znacznie niższy niż w grupie
pacjentów z PZZP i grupie kontrolnej. Podobnie,
Schlosser i wsp. wykazali, że niedobór całkowitej
witaminy D3 jest bardziej powszechny u pacjentów
PZZPzP w porównaniu do PZZP, zwłaszcza w populacji afro-amerykańskiej [17].
Ponadto, nasze badania po raz pierwszy wykazały niedobór całkowitej witaminy D3 u wszystkich pacjentów niezależnie od grupy i pory roku
oraz brak istotności statystycznej między grupami
(p<0,05). Zakładamy, że nasłonecznienie niezależnie
od pory roku jest niewystarczające do produkcji
witaminy D3 w klimacie umiarkowanym.
Na podstawie naszych badań, które wykazały, że
stężenie aktywnej witaminy D3 jest optymalne we
wszystkich grupach badanych niezależnie od pory
roku. Może to wynikać z faktu niemiarodajnego
oznaczania stężenia aktywnej formy witaminy
D3 1α,25(OH)2D3 dla celów klinicznych. Stężenie aktywnej witaminy D3 w surowicy może być
w granicach normy, jak również podwyższone przy
niedoborze całkowitej witaminy D3. Występuje to
w przypadku chorób zapalnych, u kobiet w ciąży
przy braku niewydolności nerek, w sarkoidozie czy
gruźlicy [18,19]. Na uwagę ponadto zasługuje fakt,
że okres półtrwania 1α,25(OH)2D3 wynosi tylko 6-8
godzin, tak więc jej stężenie może różnić się w ciągu
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jednej doby. Poza tym, badanie aktywnej witaminy
D3 jest trudniejsze technicznie i zarazem dużo droższe niż oznaczenie stężenia całkowitej witaminy
D3 [18]. Dlatego w naszych dalszych badaniach
zaprzestaliśmy oznaczania aktywnej witaminy D3.
Rekomendujemy wykonywanie oznaczeń całkowitej witaminy D3.
W naszych badaniach nie zaobserwowaliśmy
istotnych statystycznie korelacji stężenia witaminy
D3 ze zmianami w CT czy SNOT-20. Inni autorzy
stwierdzili, że obniżony poziom witaminy D3 wiąże
się wprost proporcjonalnie ze stopniem skali CT
Lund-Mackay [20]. Dodatkowo stwierdzono, że poziom witaminy D3 koreluje odwrotnie proporcjonalnie z liczbą komórek dendrytycznych (dendritic cell,
DC) i odwapnieniem kości u pacjentów z PZZPzP
[20]. Niedobór witaminy D3 jest powszechnie obserwowany u 90% pacjentów z PZZPzP w populacji
dziecięcej [22].
W naszym kolejnym badaniu (w druku) wykazaliśmy istnienie receptora witaminy D3 (VDR)
w błonie śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz
istotne statystycznie zmniejszenie ekspresji jądrowej
tego receptora w poszczególnych grupach badanych
z PZZP w porównaniu do K (p<0,05). Na podstawie
naszych wyników zakładamy, że działanie witaminy
D3 może być upośledzone u chorych z PZZP z powodu niewystarczającego stężenia występującej lokalnie bioaktywnej witaminy D3, zaburzenia w syntezie
bioaktywnej witaminy D3 lub przyspieszonej jej
degradacji.
Pytanie czy witamina D3 zmniejsza miejscowy
stan zapalny lub czy istniejące zapalenie obniża
stężenie witaminy D3 pozostaje na podstawie naszych badań niejasne. Holick i wsp. [23] wykazali,
że zwiększenie stężenia witaminy D3 nieznacznie
obniża większość markerów stanu zapalnego w przypadkach zapalenia na poziomie komórkowym.
Jednakże, możliwe jest, że oba mechanizmy jednocześnie odgrywają rolę. Oznacza to, że witamina D3
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poprzez zmniejszanie stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego może wpływać na metabolizm witaminy
D3 i tym samym obniżać swoje stężenie na zasadzie
ujemnego sprzężenia zwrotnego. Przynajmniej jedno
randomizowane badanie kontrolne pokazuje że suplementacja witaminy D3 i utrzymanie jej poziomu
w surowicy w zakresie normy może być klinicznie
pomocne jako uzupełnienie leczenia stwardnienia
rozsianego [24], aktywnej gruźlicy [25], reumatoidalnego zapalenia stawów [26] oraz tocznia rumieniowatego układowego [27]. Wszystkie decyzje
kliniczne opierają się na analizie ryzyka w stosunku
do korzyści. Ponieważ ryzyko przedawkowania,
a tym samym działań niepożądanych witaminy D3
jest niskie lub żadne [28], proponujemy rozważenie
zastosowania suplementacji witaminy D3 w PZZP
z polipami i bez polipów.
Podsumowując, na podstawie uzyskanych wstępnych wyników oceny stężenia witaminy D3 i różnic
ekspresji jej receptora w błonie śluzowej nosa u pacjentów z PZZP (w druku) po skorelowaniu z danymi klinicznym staramy się wskazać pacjentów,
którzy być może wymagają zmodyfikowanej metody
terapeutycznej. Zakładamy hipotezę, że stosowanie
miejscowo witaminy D3 do jamy nosa lub doustnie
może być skuteczne pod względem hamowania
przewlekłego zapalenia w nabłonku.
WNIOSKI
1. Stężenie całkowitej witaminy D3 jest niewystarczające, niezależnie od badanej grupy oraz pory
roku.
2. Stężenie aktywnej witaminy D3 jest niemiarodajne (nie świadczy o ilości całkowitej witaminy
D3) i nie ma znaczenia oznaczanie go w praktyce.
3. Konieczne są dalsze badania nad mechaniznami molekularnymi zależnymi od witaminy D3
zachodzącymi w błonie śluzowej zatok przynosowych.
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