D-VITAMIINI HENGITYSTIEINFEKTIOIDEN EHKÄISYSSÄ

Tanja Vartiainen
Kandidaatintyö
Ravitsemustiede
Lääketieteen laitos
Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
Helmikuu 2018

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden tiedekunta
Ravitsemustiede
VARTIAINEN, TANJA A.: D-vitamiini hengitystieinfektioiden ehkäisyssä
Kandidaatintyö, s. 35
Ohjaaja: dosentti Sari Voutilainen
Helmikuu 2018
Avainsanat: D-vitamiini, hengitystieinfektio, 25(OH)D, kalsidioli

D-VITAMIINI HENGITYSTIEINFEKTIOIDEN EHKÄISYSSÄ
D-vitamiini on steroidihormonien ryhmään kuuluva hormoni, jolla on tärkeä rooli esimerkiksi
elimistön kalsiumaineenvaihdunnassa. Viime vuosina liian vähäinen D-vitamiinin saanti on
yhdistetty myös muun muassa lisääntyneeseen hengitystieinfektioiden, tyypin 2 diabeteksen ja
syöpätautien riskiin. Ravinnosta saadaan eläinperäistä kolekalsiferolia eli D₃-vitamiinia sekä
kasviperäistä ergokalsiferolia eli D₂-vitamiinia. Tärkeimmät D-vitamiinin lähteet
suomalaisessa ruokavaliossa ovat vitaminoidut rasvalevitteet ja maitotuotteet sekä kala ja
kananmuna. D-vitamiinia syntyy myös iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta. Suomen
olosuhteissa auringolle altistuminen on kuitenkin suurimman osan vuotta niin vähäistä, että Dvitamiinilisän
käyttö
on
suositeltavaa
puutostilan
välttämiseksi.
Valtion
ravitsemusneuvottelukunta suosittelee aikuisille, yli 2-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville
ja imettäville 10 µg D-vitamiinia vuorokaudessa. Yli 75-vuotiaille suositus on 20 µg /vrk.
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on käydä läpi tämänhetkistä tutkimustietoa Dvitamiinin yhteydestä hengitystieinfektioihin. Hengitystieinfektiot ovat hyvin yleinen,
kansanterveydellisesti merkittävä infektioryhmä, jonka nykyistä tehokkaammalla torjunnalla
saavutettaisiin suurta yhteiskunnallista hyötyä.
Kirjallisuuskatsaukseen on koottu poikkileikkaus-, tapaus-verrokki- ja kohorttitutkimuksia
sekä kliinisiä kokeita 42 kappaletta. Lisäksi mukana on seitsemän katsausartikkelia. Kaikissa
läpikäydyissä poikkileikkaustutkimuksissa havaittiin merkitsevä yhteys matalan seerumin
kalsidiolin ja hengitystieinfektioiden ilmaantuvuuden välillä. Tapaus-verrokki-tutkimuksista
näin todettiin viidessä tutkimuksessa seitsemästä ja etenevissä kohorttitutkimuksissa
kymmenessä tutkimuksessa yhdestätoista. Kliinisten kokeiden osalta näyttö on
ristiriitaisempaa. Yhdeksästätoista tutkimuksesta kahdeksassa löydettiin näyttöä D-vitamiinin
hengitystieinfektioita ehkäisevästä vaikutuksesta. Seitsemästä katsausartikkelista neljässä ei
löydetty yhteyttä matalan seerumin kalsidiolin ja hengitystieinfektioiden välillä.
Huolimatta siitä, että tutkimusten johtopäätökset ovat osin keskenään ristiriidassa, valtaosa
tutkimuksista antaa näyttöä siitä, että D-vitamiini saattaa auttaa ehkäisemään
hengitysinfektioita. Erityisesti tämä vaikutus on nähtävissä vakavassa puutostilassa olevilla
henkilöillä, jotka alkavat käyttää D-vitamiinilisää. Suomalaisten keskuudessa D-vitamiinin
puutos on kohtalaisen yleistä, mutta tilan korjaaminen on helppoa verraten siihen, kuinka
suuret terveyshyödyt mahdollisesti saavutetaan. Tähän tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota niin terveydenhuollossa kuin ravitsemussuosituksissakin.
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1 JOHDANTO
D-vitamiinin saantisuositukset ja ravintolisän sopiva annostus eri ikäryhmille ovat olleet viime
vuosina vilkkaan keskustelun alla. Terveydenhuollon ammattilaistenkin joukossa on eriäviä
mielipiteitä esimerkiksi optimaalisesta seerumin kalsidiolitasosta. Riittävä D-vitamiinin saanti
on muun muassa normaalin kalsiumaineenvaihdunnan edellytys ja välttämätön terveen luuston
kehittymiseksi ja ylläpitämiseksi. D-vitamiinilla on kuitenkin viime vuosien runsaan
tutkimuksen myötä havaittu olevan paljon oletettua suurempi, hormonaalinen rooli elimistön
toiminnassa.
Nykyinen pitkälti sisätiloihin siirtynyt elämäntapa ja vähäisempi auringossa oleskelu altistavat
suomalaiset D-vitamiinin puutokselle. Etenkin ikääntyneiden joukossa tilanne on hälyttävä.
Finravinto 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista päivittäistä D-vitamiinilisää
käytti 55 % ja miehistä 33 %. Ilman ravintolisää saanti jää etenkin talvella väistämättä niin
vähäiseksi, että puutostila saattaa päästä syntymään. On esitetty, että koska osa suomalaisista
elää D-vitamiinin puutoksessa, myös kansalliset viitearvot ovat alhaisemmat kuin terveyden
kannalta olisi todennäköisesti hyödyllistä (Paakkari 2016).
Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään ihmisillä tehtyjä poikkileikkaus-, tapaus-verrokki- ja
kohorttitutkimuksia

sekä

kliinisiä

kokeita.

Niissä

on

selvitetty

joko

seerumin

kalsidiolipitoisuuden tai ravintolisästä saatavan D-vitamiinin yhteyttä hengitysinfektioiden
ilmaantuvuuteen. Tutkimuksia on koottu yhteensä 49 yhdeksästätoista eri maasta. Kaikki
mukaan

otetut

kliiniset

kokeet

ovat

satunnaistettuja,

kaksoissokkoutettuja

ja

lumekontrolloituja. Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei käsitellä keuhkoahtaumatautia, astmaa tai
tuberkuloosia koskevia tutkimuksia, sillä kyseiset sairaudet katsotaan kuuluviksi kroonisiin
hengitystie-elimistön sairauksiin. Tutkimukset on haettu Pubmed-tietokannasta.
Tutkielman tavoitteena on ottaa selvää, mitä tällä hetkellä tiedetään D-vitamiinin yhteydestä
hengitystieinfektioihin.
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2 D-VITAMIINI
2.1 D-vitamiinin aineenvaihdunta
D-vitamiini on yleisnimitys joukolle steroidihormoneja, joilla on kolekalsiferolin biologinen
aktiivisuus (Freese ja Vuotilainen 2012). Kolekalsiferoli (D₃-vitamiini) on eläinperäistä ja
ergokalsiferoli (D₂-vitamiini) kasviperäistä. Kolekalsiferolia syntyy myös iholla auringon
UVB-säteilyn vaikutuksesta kolesterolimetaboliitista. Se kuljetetaan maksan käsiteltäväksi Dvitamiinia sitovaan proteiiniin kiinnittyneenä. Vitamiinia muodostuu iholla runsaasti, jopa 250
µg alle puolen tunnin altistuksen johdosta, mutta ihmisen ikääntyessä synteesi heikkenee
kymmeniä prosentteja. UVB-säteilyn aiheuttamaa D-vitamiinin yliannostusta ei tunneta, sillä
elimistö säätelee synteesiä tarkoin. Kolekalsiferolin vaikutukset välittyvät solun tumassa
sijaitsevan D-vitamiinireseptorin kautta. Taulukkoon 1 on koottu D-vitamiinin metabolian
vaiheita.
Maksassa kolekalsiferolista ja ergokalsiferolista hydrolysoidaan 25-hydroksi-D-vitamiinia
(25-(OH)-D) eli kalsidiolia, joka plasmaan vapauduttuaan sitoutuu uudestaan D-vitamiinia
sitovaan proteiiniin (Freese ja Vuotilainen 2012). Seerumin kalsidiolitasoa pidetään yleisesti
luotettavana elimistön D-vitamiinitilan osoittimena (Paakkari 2016). Munuaisissa kalsidiolin
muokkaus jatkuu toisella hydroksylointireaktiolla, josta reaktiotuotteena saadaan 1,25dihydroksi-D -hormonia (1,25-(OH)₂-D) eli kalsitriolia, jolla on yli 30 kohdekudosta
elimistössä (Freese ja Vuotilainen 2012). Se on vitamiinin aktiivisin, VDR-reseptorin (vitamin
D reseptor) kautta vaikuttava muoto. Kalsitriolia muodostetaan myös aivoissa, ihossa,
endoteelisoluissa ja haimasaarekkeessa.
Taulukko 1. D-vitamiinin muodot
Kolekalsiferoli

D₃-vitamiini

Ergokalsiferoli

D₂-vitamiini

Kalsidioli

25-(OH)-D
Vitamiinistatuksen osoitin.
Syntyy maksassa.
1,25-(OH)₂-D
Aktiivinen muoto.
Syntyy munuaisissa.

Kalsitrioli

Syntyy iholla UVBsäteilyaltistuksessa, saadaan
ravinnosta eläinperäisistä
tuotteista
Kasviperäinen
Aktiivisen muodon esiaste

Yli 30 kohdekudosta
elimistössä. Säätelee
seerumin kalsium- ja
fosfaattipitoisuutta
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2.2 D-vitamiinin tehtävät
D-vitamiinin tunnetuimmat tehtävät liittyvät elimistön kalsium- ja fosfaattiaineenvaihduntaan,
mutta viime vuosina on saatu runsaasti tietoa myös vaikutuksista muihin kohteisiin elimistössä
(Freese ja Voutilainen 2012). Kalsiumaineenvaihdunnan säätely tapahtuu pääasiassa kolmen
kohde-elimen kautta, jotka ovat ohutsuoli, luusto ja munuaiset. D-vitamiinin aktiivinen muoto
kalsitrioli aktivoi ohutsuolessa kalsiumin imeytymiseen osallistuvien proteiinien synteesiä ja
nostaa kalsiumin imeytymisastetta 15-70 prosenttiyksikköä. Munuaisissa kalsitrioli lisää
fosfaatin ja kalsiumionien takaisinimeytymistä distaalisesta tubuluksesta. Luukudoksen
osteoblastisoluista on löydetty D-vitamiinireseptoreita, joiden välityksellä kalsitrioli stimuloi
luumatriksin proteiinien ja alkalisen fosfataasin synteesiä ja vaikuttaa näin luumatriksin
mineralisaatioon (Freese ja Voutilainen 2012).
D-vitamiini vaikuttaa myös immuunijärjestelmään VDR-välitteisesti mm. hillitsemällä Tsolujen lisääntymistä ja joidenkin sytokiinien muodostusta (Freese ja Voutilainen 2012). Sillä
on lisäksi todettu olevan antibakteerisia ominaisuuksia elimistössä (Kikuta ja Ishii 2015).
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu lukuisten immuunipuolustuksen valkosolutyyppien
ilmentävän D-vitamiinireseptoria ja olevan kykeneviä metaboloimaan kalsidiolia kalsitrioliksi
(Korf ym. 2014).
D-vitamiinin tehtävät elimistössä ovat moninaisia ja paljon on vielä tutkimatta. Vaikka aihe on
ollut viime vuosina suosittu tutkimuskohde, useat osa-alueet kaipaavat vielä lisäselvitystä.
Seuraavassa on koottuna esimerkkejä D-vitamiinitutkimuksen eri osa-alueilta.
D-vitamiinin vaikutuksia korkeaan verenpaineeseen on tutkittu jossakin määrin. Toistaiseksi
ei kuitenkaan ole laajaa näyttöä siitä, että D-vitamiinilisän käyttö vaikuttaisi verenpaineeseen
(Pfeifer ym. 2009a, Witham ym. 2014, Beveridge ym. 2015).
Runsas D-vitamiinin saanti ravinnosta ja korkea seerumin kalsidiolitaso ovat yhteydessä
rasvasolujen pienempään kokoon ja kehon rasvaprosenttiin (Caron-Jobin ym. 2011, Tabesh
ym. 2018). Vastaavasti ylipainoisilla henkilöillä seerumin kalsidioli on kehon runsaan
rasvakudoksen vuoksi matalampi kuin normaalipainoisilla (Freese ja Voutilainen 2012). On
myös esitetty, että keskivartalolihavuus ja D-vitamiinin puutos lisäävät synergisesti
insuliiniresistenssin riskiä (Kabadi ym. 2012).
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D-vitamiinin on myös esitetty edistävän lihasten toimintaa, vähentävän lihasheikkoutta ja
ennaltaehkäisevän kaatumisia ikääntyneillä (Bischoff-Ferrari ym. 2004, Pfeifer ym. 2009b).
D-vitamiinia on tutkittu myös syövän ehkäisyssä ja hoidossa. Korkealla kalsidiolitasolla ja
runsaalla D-vitamiinin saannilla on havaittu olevan yhteys matalampaan rintasyöpäriskiin
(Kim ja Je 2014), (O'Brien ym. 2017). Kuitenkaan laajoissa meta-analyyseissa ei ole saatu
vakuuttavaa näyttöä D-vitamiinin syöpää ehkäisevistä vaikutuksista (Chung ym. 2011).

2.3 D-vitamiinin lähteet ja saanti suomalaisessa ruokavaliossa
D-vitamiinia on välttämätöntä saada ravinnosta tai ravintolisistä vain siinä tapauksessa, että
altistuminen auringon UVB-säteilylle on vähäistä (Freese ja Voutilainen 2012). Näin on
esimerkiksi Suomen leveysasteilla noin 6 kuukautta vuodesta. Lisäksi erityisesti laitospotilaat,
vanhukset, imeytymishäiriöiset ja peittävästi pukeutuvat tarvitsevat ympärivuotista Dvitamiinilisää, sillä riittävä saanti on käytännössä vaikeaa turvata pelkän ruokavalion avulla
(Paakkari 2016).
Kuten edellä mainittiin, ravinnosta saadaan D-vitamiinia kahdessa eri muodossa (Freese ja
Voutilainen 2012).

Kolekalsiferolia sisältäviä eläinperäisiä ruoka-aineita ovat kala,

kananmuna sekä vitaminoidut maitovalmisteet ja ravintorasvat. Kasviperäistä ergokalsiferolia
on muun muassa joissakin metsäsienissä (kantarellit, torvisienet). On kuitenkin viitteitä siitä,
ettei ergokalsiferoli ole yhtä aktiivinen elimistössä kuin kolekalsiferoli ja että sen imeytyminen
on heikompaa (Freese ja Vuotilainen 2012). Suomalaisessa ruokavaliossa kolekalsiferolin
tärkeimmät lähteet ovat vitaminoidut maitovalmisteet ja rasvalevitteet sekä kalaruoat (Helldán
ym. 2012).
Rasvalevitteiden ja nestemäisten maitotuotteiden D-vitaminointi aloitettiin Suomessa vuoden
2003 alussa (Raulio ym. 2017). Tällöin D-vitamiinia lisättiin maitotuotteisiin 0,5 µg /100 g ja
levitteisiin 10 µg /100 g. Vuonna 2010 annostus kaksinkertaistettiin Finravinto 2007 –
tutkimuksessa suomalaisilla ilmenneen D-vitamiinin alhaisen saannin vuoksi. Toimenpiteen
myönteinen vaikutus aikuisväestön D-vitamiinin saantiin oli nähtävissä vuoden 2012
Finravinto -tutkimuksessa. Siinä todettiin D-vitamiinin saannin olevan D-vitamiinilisää
käyttämättömillä työikäisillä miehillä 11 µg/vrk ja naisilla 9 µg/vrk. Ikääntyneillä saanti oli
lisää käyttämättömillä miehillä 14 µg/vrk ja naisilla 9 µg/vrk (Helldán ym. 2012).
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Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimat suomalaiset ravitsemussuositukset suosittelevat
aikuisille, yli 2-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville 10 µg D-vitamiinin
saantia vuorokaudessa (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014). Yli 75-vuotiaille suositus on
20 µg/vrk.
Vuoden 2012 Finravinto -tutkimuksessa todettiin, että suomalaisista työikäisistä miehistä Dvitamiinilisää käytti 33 % ja naisista 55 %. Yli 65-vuotiailla käyttö oli samalla tasolla, miehillä
37 % ja naisilla 60 %. Taulukoista 3 ja 4 nähdään, että D-vitamiinilisien käyttö noin
kolminkertaistaa vuorokautisen saannin. Suomalaisten D-vitamiinin saanti on noussut
vuodesta 2007, jolloin kolmannes kansasta oli D-vitamiinin puutoksessa (seerumin kalsidioli
< 50 nmol/l). Tilanteen parantumisesta huolimatta yli 60-vuotiaille suunnattu suositus käyttää
D-vitamiinilisää päivittäin ympärivuotisesti jää edelleen toteutumatta (Helldán 2012).
Arvioiden mukaan 1 µg D-vitamiinia vuorokaudessa nostaa seerumin kalsidiolitasoa 1-2
nmol/l, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta (Pekkarinen ym. 2010).

Taulukko 3. D-vitamiinin saanti ruokavaliosta ravintolisiä käyttämättömillä henkilöillä (Helldán ym.
2012).

sukupuoli

ikäryhmä

saanti (µg/vrk)

miehet

25-64

11,2

65-75

13,7

25-64

8,6

65-75

9,2

naiset

Taulukko 4. D-vitamiinin yhteenlaskettu saanti ruokavaliosta ja lisistä niiden käyttäjillä (Helldán ym.
2012).

sukupuoli

ikäryhmä

saanti (µg/vrk)

miehet

25-64

29,5

65-75

32,4

25-64

24,7

65-75

26,1

naiset

Keskimääräinen seerumin kalsidiolipitoisuus (25-(OH)-D) vuonna 2016 suomalaisilla miehillä
oli 63 nmol/l ja naisilla 67 nmol/l (Raulio ym. 2017). Esimerkiksi Käypä hoito -suosituksissa
yleisesti riittäväksi pitoisuudeksi katsotaan 50 - 75 nmol/l ja osteoporoosipotilailla
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tavoiteltavaksi pitoisuudeksi 75 - 120 nmol/l (Käypä hoito -suositus 2017). Lukuisissa
tutkimuksissa on tehty arvioita terveyden kannalta optimaalisesta seerumin kalsidiolitasosta ja
päädytty pitoisuuksiin 90 - 100 nmol/l (Bischoff-Ferrari ym. 2007), (Laaksi ym. 2010). Valtion
ravitsemusneuvottelukunta on esittänyt, että 50 nmol/l ylittävä seerumin kalsidiolipitoisuus on
terveyden kannalta riittävä (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014).
Optimaalisesta seerumin D-vitamiinistatuksesta on olemassa hyvin eriäviä näkemyksiä, ja asia
kaipaa lisätutkimusta. Tiedetään, että runsaasti auringossa oleskelevilla ihmisillä pitoisuus voi
nousta luontaisesti korkeaksi ilman ravintolisien käyttöä. Eräässä tansanialaistutkimuksessa
mitattiin kuudenkymmenen alkuperäisheimon edustajan seerumin kalsidiolitason keskiarvoksi
115 nmol/l (Luxwolda ym. 2012). Tämä viittaa siihen, että elimistö pyrkii ylläpitämään
korkeaa seerumin kalsidiolitasoa, mikäli olosuhteet mahdollistavat sen.

Haittavaikutuksia

todetaan yleensä vasta yli 250 nmol/l ylityttyä (Grant ym. 2016a). Tällaisiin arvoihin voidaan
päästä vain käyttämällä D-vitamiiniravintolisää moninkertaisia määriä suosituksiin nähden.

3 HENGITYSTIEINFEKTIOT
Hengitystieinfektioilla

tarkoitetaan

alempien

tai

ylempien

hengitysteiden

akuuttia

tulehdustilaa, joka voi olla virus- tai bakteeriperäinen (Liira ja Jousimaa 2016).
Ylähengitystietulehduksia

ovat

poskiontelo-,

nielu-

ja

kurkunpäätulehdukset.

Alahengitystieinfektioihin luetaan keuhkoputkitulehdus, bronkioliitti ja keuhkokuume.
Yleisimpiä hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia ovat rhino-, korona- ja influenssavirukset
sekä RSV (Respiratory Syncial Virus). Bakteereista yleisin aiheuttaja on Streptococcus
pyogenes eli streptokokki A, jonka aiheuttama nieluinfektio tunnetaan angiinana (THL 2015).
Esimerkiksi

influenssavirusten

aiheuttamiin

hengitystieinfektioihin

sairastuu

suomalaisväestössä vuosittain 5-15 % aikuisista ja 20-30 % alaikäisistä (THL 2015).
Suomalaiset sairastavat vuosittain 10 - 20 miljoonaa hengitystieinfektiota (Lumio 2016).
Keskimääräisesti aikuinen saa nuhakuumeen 1-5 ja lapset 5-10 kertaa vuodessa.
Hengitystieinfektiot muodostavat jopa 75 % avohoidon potilastapauksista. Kyseessä on
kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä tartuntatautiryhmä, joka kuormittaa
terveydenhuoltojärjestelmää ja aiheuttaa runsaasti sairauspoissaoloja.
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4 KIRJALLISUUSKATSAUS

Seuraavassa käydään läpi aiheesta tehtyjä tutkimuksia tutkimustyypeittäin. Ensiksi esitellään
poikkileikkaustutkimuksia, minkä jälkeen siirrytään tapaus-verrokki- ja kohorttitutkimuksiin
ja kliinisiin kokeisiin. Lopuksi esitellään aiheesta tehdyt katsausartikkelit. Syy-seuraus suhteita voidaan näistä tutkimustyypeistä selvittää vain sokkoutettujen ja lumekontrolloitujen
kliinisten tutkimusten avulla, jollaisia tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään 19 kappaletta.

4.1 Poikkileikkaustutkimusten tulokset
Seerumin

kalsidiolipitoisuuden

yhteydestä hengitystieinfektioihin on tehty joitakin

poikkileikkaustutkimuksia (taulukko 5). Yhdysvaltalaistutkimuksessa (Ginde ym. 2009) (n =
18 883) havaittiin korkean seerumin kalsidiolin olevan yhteydessä itse raportoitujen
hengitystieinfektioiden vähenemiseen.
Suomalaistutkimuksessa (Jartti

ym. 2010) tarkasteltiin 284:ää hinkuyskän vuoksi

sairaalahoidossa

Tutkimuksessa

olevaa

lasta.

havaittiin

yhteys

matalan

seerumin

kalsidiolitason ja lisääntyneiden hengitystieinfektioiden välillä. Lisäksi havaittiin 37 %:lla
lapsista D-vitamiinin puutos (seerumin kalsidioli < 50 nmol/l).
Brittiläistutkimuksessa (Berry ym. 2011) tutkittiin 6 789 45-vuotiasta kohorttitutkimuksen
osallistujaa ja havaitsi paremman D-vitamiinistatuksen olevan yhteydessä pienempään
hengitystieinfektioriskiin. 10 nmol/l nousu seerumin kalsidioliarvossa vastasi 7 % matalampaa
sairastumisriskiä.
Kahdessa yhdysvaltalaistutkimuksessa (Quraishi ym. 2013, Monlezun ym. 2015) tarkasteltiin
NHANES -tutkimuksista saatua laajaa aineistoa. Quraishi ym. tutki keuhkokuumeen
esiintymistä ja Monlezun ym. ylähengitystieinfektioita. Molemmissa tutkimuksissa saatiin
näyttöä väitteelle, että matala seerumin kalsidioli altistaa hengitystieinfektioille.
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Taulukko 5. Poikkileikkaustutkimuksia, jotka havainnoivat seerumin kalsidiolipitoisuuden yhteyttä
hengitystieinfektioihin.
Viite ja maa

Tutkittavat, ikä

25(OH)D pitoisuus
(nmol/l)

Keskeiset tulokset

Ginde ym. 2009b
USA

18 883 yli 12-vuotiasta,
mediaani-ikä 38 vuotta

Mediaani 72,4

Jartti ym. 2010
Suomi

284 hinkuyskää
sairastavaa lasta.
Mediaani-ikä 1,6 vuotta
6 789 45-vuotiasta

Keskiarvo 67,9

Quraishi ym. 2013
USA

16 975 yli 17-vuotiasta
NHANES3-osallistujaa

Mediaani 60,2

Monlezun ym. 2015
USA

14 108 yli 16-vuotiasta
NHANES-osallistujaa
vuosilta 2001-2006

Mediaani 52,1

Seerumin kalsidiolipitoisuus
käänteisesti yhteydessä itse
raportoituihin
ylähengitystie-infektiooireisiin.
Seerumin kalsidiolitaso oli
käänteisessä yhteydessä
hengitystieinfektioriskiin.
Korkea seerumin
kalsidiolitaso yhteydessä
pienempään infektioriskiin.
Jokainen 10 nmol/l nousu
merkitsi 7 % matalampaa
infektioriskiä.
Tasolla < 75 nmol/l
keuhkokuumeen riski oli 56
% korkeampi kuin tasolla >
75 nmol/l.
Matala seerumin kalsidioli
yhteydessä korkeampaan
ylähengitystieinfektioriskiin.
Tasolla < 75 nmol/l 58 %
korkeampi sairastumisen
riski kuin tasolla > 75
nmol/l.

Berry ym. 2011
UK

Mediaani 72,4
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4.2 Tapaus-verrokkitutkimusten tulokset
Aiheen rajaukseen sopivia tapaus-verrokkitutkimuksia löytyi seitsemän kappaletta (taulukko
6). Intialaistutkimuksessa (Wayse ym. 2004) tutkittiin alahengitystieinfektioiden esiintymistä
lapsilla (n = 150). Tutkimuksessa havaittiin seerumin kalsidiolitason olevan käänteisessä
yhteydessä alahengitysinfektioriskiin.
Turkkilaistutkimuksessa

(Karatekin

ym.

2009)

tutkittiin

pienten

lasten

alahengitystieinfektioita (n = 40) ja saatiin näyttöä matalan seerumin kalsidiolin yhteydestä
alahengitystieinfektioihin (P = 0,04).
Bangladeshilaisilla hengitystieinfektion vuoksi sairaalahoidossa olevilla lapsilla (n = 50)
tehdyssä tutkimuksessa (Roth ym. 2010) havaittiin seerumin kalsidiolitason olevan
sairastuneilla merkitsevästi matalampi kuin verrokeilla (P = 0,015).
Kanadalaistutkimuksessa verrattiin (Leis ym. 2012) alahengitystieinfektioon sairastuneiden
lasten D-vitamiinin saantia terveiden lasten D-vitamiiniannostuksiin. Tutkimuksessa havaittiin
alle

2

µg/kg/vrk

D-vitamiinia

saavien

lasten

olevan

nelinkertaisessa

alahengitystieinfektioriskissä verrattuna tämän määrän ylittäviin lapsiin.
Kolmessa tapaus-verrokkitutkimuksessa (McNally ym. 2009, Roth ym. 2009, Binks ym. 2014)
ei löydetty merkitsevää eroa seerumin kalsidiolitasossa tapausten ja verrokeiden välillä.
Tutkimuksissa oli yhteensä 400 osallistujaa, joista 187 oli verrokkeja ja 213
hengitystieinfektiotapauksia.
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Taulukko 6. D-vitamiinistatuksen ja hengitystieinfektioiden yhteyttä tarkastelevia tapaus-verrokkitutkimuksia.
Viite ja maa

Tutkittavat, ikä

Wayse ym. 2014
Intia

150 lasta, ikä 2-60 kk. 80
alahengitystieinfektiotapausta, 70
tervettä verrokkia
40 vastasyntynyttä, joista 25
hoidettavana sairaalassa
alahengitystieinfektion vuoksi ja
15 tervettä verrokkia
74 alle 3-vuotiasta
sairaalapotilasta, joista 44
alahengitystieinfektiota, 30
muista syistä sairaalassa
197 lasta, mediaani-ikä 14 kk.
105 sairaalahoidossa
hengitystieinfektion vuoksi, 92
verrokkia muista syistä
sairaalassa
50 lasta, joista 25 sairaalassa
hengitystieinfektion vuoksi ja 25
terveitä kontrolleja. Ikä 1-18 kk
197 alle 5-vuotiasta lasta. 105
sairaalahoidossa
hengitystieinfektion vuoksi, 92
tervettä verrokkia
129 lasta, joista 64
sairaalahoidossa
hengitystieinfektion vuoksi ja 65
terveitä verrokkeja. Mediaani-ikä
13 kk

Karatekin ym.
2009 Turkki

Binks ym. 2014
Australia

McNally ym. 2014
Kanada

Roth ym. 2010
Bangladesh
Leis ym. 2012
Kanada

Roth ym. 2009
Kanada

25(OH)D
Mediaaniarvo
(nmol/l)
Tapaukset

25(OH)D
Mediaaniarvo
(nmol/l)
Verrokit

22,7

38,1

22,7

40,7

23 %:lla
hengitystieinfekti
otapauksista alle
75 (puutos)
81,0

29,1

Ei tiedossa

77,1

47 %:lla
verrokeilla alle
75 (puutos)

Keskeiset tulokset

Seerumin kalsidioli oli alahengitystieinfektioon sairastuneilla merkitsevästi
matalampi kuin verrokeilla (P = 0,001). Matala kalsidioli yhteydessä
sairastumisriskiin (P = 0,001).
Seerumin kalsidiolitaso oli merkitsevästi matalampi tapauksilla kuin verrokeilla (P =
0,01). Alle 25 nmol/l kalsidiolitaso yhteydessä kohonneeseen
alahengitystieinfektioriskiin (P = 0,04).
Lähes 1/3 lapsista kärsi D-vitamiinin puutoksesta. Muista syistä sairaalahoidossa
olevat olivat todennäköisemmin puutoksessa kuin hengitystieinfektion vuoksi
hoidettavat.

83,2

Ei merkitsevää eroa kalsidiolitasossa tapauksilla ja verrokeilla (P = 0,71).

39,1

Kalsidioli oli tapauksilla merkitsevästi matalampi kuin verrokeilla (P = 0,015).

Ei tiedossa

76,9

Yli 2 µg/vrk/kg D-vitamiinin saanti oli yhteydessä matalampaan
alahengitystieinfektioriskiin (P = 0,01).

Ei merkitsevää eroa kalsidiolitasossa tapausten ja verrokkien välillä (P = 0,96).
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4.3 Kohorttitutkimusten tulokset
Seuraavassa käsitellään seerumin kalsidiolitason ja hengitystieinfektioiden esiintyvyyden
yhteyttä selvittäneitä kohorttitutkimuksia (taulukko 7). Tutkimusten seurantajaksojen pituus
vaihteli kahdesta kuukaudesta lähes kymmeneen vuoteen.
Suomalaistutkimuksessa (Laaksi ym. 2007) mitattiin varusmiesten (n = 756) seerumin
kalsidiolitaso ja seurattiin puolen vuoden ajan heidän hengitystieinfektioista johtuneiden
sairauslomapäiviensä määrää. Tutkimuksessa havaittiin yhteys matalan seerumin kalsidiolin ja
kohonneen hengitystieinfektioriskin välillä (P = 0,004). Lisäksi löydettiin yhteys tupakoinnin
ja matalien seerumin kalsidiolipitoisuuksien väliltä.
Japanilaistutkimuksissa (Asamura ym. 2010, Tsujimoto ym. 2011) tutkittiin retrospektiivisesti
hoitokodin asukkaita (n = 32) ja dialyysipotilaita (n = 508). Molemmissa tutkimuksissa
havaittiin matalan seerumin kalsidiolin altistavan hengitystieinfektioille.
Yhdysvaltalaistutkimuksessa (Sabetta ym. 2010) selvitettiin 4 kk pituisessa seurannassa
seerumin kalsidiolin ja virusten aiheuttamien hengitystieinfektioiden korrelaatiota terveillä
aikuisilla (n = 198). Seerumin kalsidiolin mittaus suoritettiin kuukausittain. Tutkimuksessa
havaittiin, että seerumin kalsidiolitason pysyminen > 95 nmol/l vähensi merkitsevästi
hengitystieinfektiotapauksia (P < 0,001).
Suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin seerumin kalsidiolitason ja keuhkokuumeen välistä
yhteyttä itäsuomalaisessa ikääntyvässä väestössä (Aregbesola ym. 2013). Aineisto oli peräisin
Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor -tutkimuksesta (n = 1421). Tutkittavien seerumin
kalsidiolin mediaani oli 43,5 nmol/l. Tutkimuksessa havaittiin, että seerumin kalsidiolitason
matalimpaan kolmannekseen kuuluneilla oli 2,6 -kertainen merkitsevä keuhkokuumeen riski
verrattuna ylimpään kolmannekseen kuuluneisiin miehiin.
Vuoden mittaisessa alankomaalaisessa kohorttitutkimuksessa mitattiin vastasyntyneiden
seerumin kalsidiolitasoa ja seurattiin vanhempien raportoimien alahengitystieinfektioiden
esiintymistä (Belderbos ym. 2011). 156 lapsesta 12 % sairastui alahengitystieinfektioon
seurantavuoden aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että lapsilla, joiden seerumin kalsidioli oli <
50 nmol/l, oli kuusinkertainen sairastumisriski verrattuna lapsiin, joiden seerumin kalsidioli oli
> 75 nmol/l.
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Uusiseelantilaistutkimuksessa

(Camargo

ym.

2011)

mitattiin

922

vastasyntyneen

napanuoraverinäytteen kalsidioli ja seurattiin lasten sairastumista hengitystieinfektioihin 3 ja
15 kk iässä sekä sen jälkeen vuosittain 5 vuoden ikään saakka. Seuranta perustui vanhempien
raportointiin. Tutkimuksessa havaittiin merkitsevä käänteinen yhteys seerumin kalsidiolin ja
hengitystieinfektioiden esiintymisen välillä.
Espanjalaistutkimuksessa (Morales ym. 2012) mitattiin 1724 raskaana olevan naisen seerumin
kalsidioliarvo raskausviikolla 12 ja seurattiin syntyneitä lapsia 6 vuoden ajan. Tarkoituksena
oli

tutkia,

ehkäiseekö

riittävä

raskausajan

D-vitamiinitaso

syntyvän

lapsen

hengitystieinfektioita. Tutkimuksessa havaittiin käänteinen yhteys äidin raskaudenaikaisen
seerumin kalsidiolin ja lapsen hengitystieinfektioiden välillä (P = 0,02).
Saudiarabialaisessa tutkimuksessa mitattiin seerumin kalsidioli 206 vastasyntyneen
napanuoraverinäytteestä ja seurattiin lasten sairastumista alahengitystieinfektioihin kahden
vuoden ajan (Mohamed ja Al-Shehri 2013). Seerumin kalsidioliarvon havaittiin olevan
merkitsevästi matalampi sairastuneiden lasten näytteissä (P < 0,001). Samankaltaisessa
saksalaistutkimuksessa aineistona oli 777 lapsen napanuoraverinäytteet ja seuranta kesti lapsen
ensimmäisen elinvuoden ajan (Luczynska ym. 2014). Havaittiin, että syntyessään D-vitamiinin
puutoksessa olleet lapset olivat muita suuremmassa riskissä sairastua alahengitystieinfektioon.
Läpikäydyistä tutkimuksista yhdessä ei löytynyt merkitsevää käänteistä yhteyttä seerumin
kalsidiolin ja hengitystieinfektioiden välillä. Kyseiseen romanialaistutkimukseen (Porojnicu
ym. 2012) osallistui 110 tervettä naispuolista sairaalan työntekijää, joista 80 %:lla todettiin Dvitamiinin puutos (seerumin kalsidioli < 50 nmol/l). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
nimenomaan talviajan seerumin kalsidiolitilannetta, joten verinäytteet kerättiin joulutammikuussa, mikä osaltaan selittää matalia seerumin kalsidioliarvoja. D-vitamiinin
puutoksesta huolimatta merkitsevää yhteyttä hengitystieinfektioihin ei tässä tutkimuksessa
löydetty.
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Taulukko 7. Kohorttitutkimuksia, jotka tarkastelevat D-vitamiinistatuksen ja hengitystieinfektioiden yhteyttä.
Viite ja maa

Tutkimustyyppi

Tutkittavat,
ikä

Seurannan
kesto

25(OH)D
(nmol/l)

Keskeiset tulokset

Laaksi ym. 2007 Suomi

prospektiivinen

6 kk

Mediaani 80,1

Tutkittavat, joiden seerumin kalsidioli alle 40 nmol/l alttiimpia
hengitystieinfektioille (P = 0,004).

Asamura ym. 2010
Japani
Sabetta ym. 2010
USA

retrospektiivinen

2 vuotta

Ei tiedossa

4 kk

Mediaani 70,9

Hengitystieinfektiot yleisempiä ryhmässä, jossa matala seerumin kalsidioli (P
= 0,029). Ei merkitsevää eroa keuhkokuumeen suhteen.
Yli 95 nmol/l seerumin kalsidiolitaso puolitti hengitystieinfektioriskin.

Camargo ym. 2011
Uusi-Seelanti
Tsujimoto ym. 2011
Japani
Belderbos ym. 2011
Alankomaat
Porojnicu ym. 2012
Romania

prospektiivinen

5 vuotta

Mediaani 43,9

Seerumin kalsidioli oli käänteisesti yhteydessä hengitystieinfektioihin.

5 vuotta

Ei tiedossa

1 vuosi

Mediaani 82

D-vitamiinilisää käyttäneet sairastuivat vähemmän hengitystieinfektioihin (P
= 0,02).
Matala seerumin kalsidioli altisti lapset hengitystieinfektioille (P = 0,009).

2 kk

prospektiivinen

2 vuotta

33 % < 30 nmol/l,
64 % 30-80
nmol/l ja 3 % >
80 nmol/l
Mediaani 74
äideillä
Mediaani 60

80 % osallistujista D-vitamiinin puutoksessa (seerumin kalsidioli < 50
nmol/l). Ei havaittu yhteyttä hengitystieinfektioihin.

Morales ym. 2012
Espanja
Mohamed ja Al-Shehri
2013 Saudi-Arabia
Aregbesola ym. 2013
Suomi
Luczynska ym. 2014
Saksa

756 18-29 vuotiasta
asepalvelusmiestä
32 hoitokodin
asukasta
198 20-88 vuotiasta
tervettä aikuista
922
vastasyntynyttä
508
dialyysipotilasta
156
vastasyntynyttä
110 tervettä
aikuista,
mediaani-ikä 35
v.
1724
imeväisikäistä
206
imeväisikäistä
1421 53-73 –
vuotiasta miestä
777 äitiä ja lasta

9,8 vuotta

Mediaani 43,5

1 vuosi

82 %:lla alle 50
nmol/l, 18 %:lla
yli 50

Matalimpaan kolmannekseen kuuluvilla 2,6-kertainen keuhkokuumeen riski
verrattuna korkeimpaan kolmannekseen.
Syntyessään D-vitamiinin puutoksessa olleet lapset sairastuvat
todennäköisemmin hengitystieinfektioihin.

prospektiivinen

retrospektiivinen
prospektiivinen
prospektiivinen

prospektiivinen
prospektiivinen
prospektiivinen

6 vuotta

Äidin seerumin kalsidioli käänteisesti yhteydessä lasten
hengitystieinfektioihin (P = 0,016).
Matala seerumin kalsidioli altisti hengitystieinfektioille (P < 0,001)
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4.4 Kliinisten kokeiden tulokset
4.4.1 Aikuisilla tehdyt kliiniset kokeet
Isobritannialaistutkimukseen osallistui 3444 yli 70-vuotiasta tervettä ihmistä, jotka jaettiin 2
vuoden seurannan ajaksi neljään ryhmään (Avenell ym. 2007). Ensimmäinen ryhmä sai
vuorokaudessa 20 µg D-vitamiinia, toinen ryhmä 1000 mg kalsiumia, kolmas ryhmä 20 µg Dvitamiinia ja 1000 mg kalsiumia ja neljäs lumevalmistetta. Vuoden kuluttua D-vitamiinia
saaneiden seerumin kalsidiolin mediaani oli noussut tasolta 38 nmol/l tasolle 62 nmol/l.
Tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä seerumin kalsidiolin ja hengitystieinfektioiden välillä.
Pienessä ja lyhytkestoisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa (Li-Ng ym. 2009) tutkittiin 162
tervettä aikuista, joista 84 kuului interventioryhmään ja 78 sai lumevalmistetta.
Interventioryhmä käytti 50 µg D-vitamiinilisää 3 kk ajan, jolloin seerumin kalsidioliarvo nousi
keskimäärin

24

nmol/l.

Interventioryhmään

osallistumisella

ei

havaittu

yhteyttä

hengitystieinfektioiden määrään, kestoon tai vakavuuteen.
Saksalaistutkimuksessa tarkasteltiin kahden erisuuruisen D-vitamiiniannoksen vaikutusta
lonkkamurtumapotilaiden hengitystieinfektioihin (n = 173) (Bischoff-Ferrari ym. 2010).
Ensimmäinen ryhmä sai 50 µg/vrk ja toinen 20 µg/vrk D-vitamiinia vuoden ajan. Matalampaa
annostusta käyttäneistä 70 %:lla seerumin kalsidioli oli vuoden kuluttua vähintään 75 nmol/l.
Korkeampaa annostusta käyttäneistä vähintään tasolle 75 nmol/l pääsi 93 %. Korkeampi
annostus vähensi tulehduksen vuoksi sairaalaan joutumisen riskiä merkitsevästi, mutta ei
vaikuttanut riskiin joutua sairaalahoitoon hengitystieinfektion vuoksi.
Suomalaistutkimuksessa (Laaksi ym. 2010) tutkittiin asepalvelusmiehiä Porin prikaatissa (n =
164). Heistä 80 kuului interventioryhmään, jossa käytettiin D-vitamiinilisää 10 µg/vrk puolen
vuoden ajan. Kontrolliryhmä sai lumevalmistetta. Interventioryhmässä seerumin kalsidiolin
mediaani laski tutkimuksen aikana 6,7 nmol/l ja kontrolliryhmässä 22,6 nmol/l. 10 µg/vrk Dvitamiinisuplementaatio ei siis riittänyt ylläpitämään seerumin kalsidioliarvoa pimeään
vuodenaikaan (loka-maaliskuu). Tutkijat arvioivat, että kaikki tutkittavat saivat lisäksi Dvitamiinia ravinnosta noin 7 µg/vrk läpi tutkimuksen. Interventio ei vähentänyt
asepalvelusmiesten sairauslomapäivien määrää, mutta interventioryhmässä tutkimusjakson
läpi täysin terveenä pysyminen oli yleisempää kuin kontrolliryhmässä (P = 0,05).
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Ruotsalaistutkimuksessa (Bergman ym. 2012) tutkittiin 140 immunosupressiopotilasta, jotka
kärsivät jatkuvista hengitystieinfektioista. Interventioryhmä käytti vuoden ajan D-vitamiinia
100 µg/vrk ja vertailuryhmä lumevalmistetta. Tutkimuksessa todettiin infektioiden
vähentyneen merkitsevästi interventioryhmässä (P = 0,04).
Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa (Murdoch ym. 2012) tutkittiin 322 tervettä aikuista 1,5
vuoden ajan. Interventioryhmä sai tutkimuksen aluksi suun kautta 5 000 µg kerta-annoksen Dvitamiinia, mikä toistettiin kuukauden kuluttua. Tämän jälkeen tutkittavat saivat kerran
kuukaudessa 2 500 µg annoksen. Kontrolliryhmälle annettiin lumevalmistetta. Tutkimuksen
aikana interventioryhmän seerumin kalsidiolin mediaani nousi 72 nmol/l tasolle 125 nmol/l.
Kontrolliryhmässä seerumin kalsidiolin mediaani oli alussa 70 nmol/l ja tutkimuksen lopussa
55 nmol/l. Tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä D-vitamiinilisän ja hengitystieinfektioiden
vähenemisen välillä.
Tukea väitteelle ei saatu myöskään yhdysvaltalaistutkimuksessa (Rees ym. 2013), johon
osallistui 2 259 suolistosyövästä toipunutta aikuista. Heidät jaettiin neljään ryhmään: ryhmä 1
sai 25 µg D-vitamiinia/vrk, ryhmä 2 kalsiumia 1 200 mg/vrk, ryhmä 3 sekä D-vitamiinia että
kalsiumia edellä mainituilla annostuksilla ja ryhmä 4 lumevalmistetta. D-vitamiinin tai
kalsiumin saanti ei vähentänyt ylähengitystieinfektioihin tai influenssaan sairastumista eikä
sairauden kestoa.
Kanadalaistutkimuksessa (Goodall ym. 2014) tutkittiin 600 tervettä opiskelijaa, joista puolet
sai 250 µg D-vitamiinia kerran viikossa ja puolet lumevalmistetta. Raportoidut
ylähengitystieinfektiot varmistettiin laboratoriokokein. Tutkimuksessa havaittiin, että Dvitamiinia saaneet sairastivat merkitsevästi kontrolliryhmää vähemmän hengitystieinfektioita
tutkimusjakson aikana (P = 0,007).
Yhdysvaltalaistutkimukseen (Denlinger ym. 2016) osallistui 408 lievää tai keskivaikeaa
astmaa sairastavaa aikuista. Interventioryhmä sai tutkimuksen aluksi 2 500 µg Dvitamiinikerta-annoksen suun kautta, jonka jälkeen annostus oli 100 µg/vrk 7 kuukauden ajan.
Kontrolliryhmä sai lumevalmistetta. D-vitamiinin saanti ei vähentänyt hengitystieinfektioiden
esiintymistä tai vaikuttanut niiden kestoon.
Yhdysvaltalaistutkimuksessa (Ginde ym. 2017) tutkittiin laitoshoidossa olevia vanhuksia (n =
107). Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 2 500 µg ja toinen 300 µg D-vitamiinia
kerran kuukaudessa. Korkeamman annostuksen ryhmässä havaittiin tutkimusjakson aikana
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vähemmän hengitystieinfektioita (P = 0,02), mutta enemmän kaatumisia. Murtumien määrässä
ei kuitenkaan havaittu eroa ryhmien välillä.

4.4.2 Lapsilla tehdyt kliiniset kokeet

Japanilaistutkimukseen (Urashima ym. 2010) osallistui 334 kouluikäistä lasta, joista puolet sai
4 kuukauden ajan 30 µg D-vitamiinia vuorokaudessa ja puolet lumevalmistetta. Tutkimuksessa
havaittiin influenssa A:n esiintymisen olevan vähäisempää interventioryhmässä kuin
vertailuryhmässä. Infektiot varmistettiin laboratoriokokein. Erityisen vahva suojaava vaikutus
havaittiin lapsilla, jotka eivät aiemmin olleet käyttäneet D-vitamiinilisää.
Afganistanilaistutkimuksessa (Manaseki-Holland ym. 2010) tutkittiin 453 keuhkokuumeeseen
sairastunutta lasta, joista 224 sai antibiootin yhteydessä kerta-annoksena 2500 µg D-vitamiinia
suun kautta ja 229 antibiootin lisäksi lumevalmistetta. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako
D-vitamiini keuhkokuumeen kestoon tai sen uusiutumiseen. Vaikutuksia sairauden kestoon ei
havaittu kolmen kuukauden seurannassa. Sen sijaan D-vitamiinia saaneiden ryhmässä
havaittiin vähemmän keuhkokuumeen uusiutumista (P = 0,02).
Intialaistutkimuksen

(Kumar

vitamiinisuplementaatiolla

ym.

vähentää

2011)
pienten

tavoitteena
lasten

oli

tutkia,

sairastavuutta

voidaanko
tai

D-

kuolleisuutta.

Tutkimukseen osallistui 2079 ennenaikaisesti syntynyttä vauvaa. Interventioryhmälle annettiin
kuuden kuukauden ajan viikoittain 35 µg annos D-vitamiinia ja kontrolliryhmälle
lumevalmistetta. Tutkimuksessa ei havaittu ryhmien välillä eroa kuolleisuudessa tai
sairastavuudessa.
Afganistanilaistutkimuksessa

(Manaseki-Holland

ym.

2012)

selvitettiin

D-

vitamiinisuplementaation vaikutusta keuhkokuumeen ilmaantuvuuteen ja vakavuuteen pienillä
lapsilla. Tutkimukseen osallistui 3 046 lasta, joista puolelle annettiin 2 500 µg D-vitamiinia
suun kautta 3 kuukauden välein 1,5 vuoden ajan. Oireilevien lasten keuhkokuume varmistettiin
keuhkokuvauksilla. Interventioon osallistuminen ei pienentänyt keuhkokuumeen riskiä.
Mongolialaistutkimuksessa (Camargo ym. 2012) tutkittiin hengitysinfektioiden esiintymistä
D-vitamiinin puutoksessa olevilla lapsilla (n = 247). Interventioryhmä käytti tutkimusjakson
ajan (7 viikkoa) D-vitamiinilla rikastettua maitoa niin, että saanti oli noin 7,5 µg /vrk.
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Hengitystieinfektioita esiintyi interventioryhmässä puolet vähemmän kontrolliryhmään
verrattuna.
Italialaistutkimukseen (Marchisio ym. 2013) osallistui 116 lasta, jotka kärsivät toistuvista
välikorvatulehduksista.

Tavoitteena

oli

tutkia,

altistaako

D-vitamiinin

puutos

korvatulehduksille ja auttaako puutteen korjaaminen vähentämään niiden esiintymistä. Puolet
tutkittavista lapsista sai 4 kk ajan 25 µg D-vitamiinia vuorokaudessa ja puolet lumevalmistetta.
Korvatulehduksia

esiintyi

interventioryhmässä

merkitsevästi

vähemmän

kuin

vertailuryhmässä (P = 0,03).
Uusiseelantilaistutkimuksessa (Grant ym. 2015) tutkittiin äiti-lapsi –pareja. Tavoitteena oli
selvittää, vähentääkö korkean annoksen D-vitamiinisuplementaatio äitien tai vastasyntyneiden
lasten hengitystieinfektioita. Äidit saivat D-vitamiinia joko 0, 25 tai 50 µg vuorokaudessa ja
lapset 0, 10 tai 20 µg /vrk. Äidit käyttivät valmistetta 6 kk ajan ennen ja jälkeen synnytyksen
ja lapset 6 kuukauden ikään asti. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeamman annoksen
suplementaatio vähensi lasten hengitystieinfektioita.
Israelilaistutkimuksessa (Dubnov-Raz ym. 2015) selvitettiin, vähentääkö D-vitamiini nuorten
kilpauimarien hengitystieinfektioita. 55 osallistujasta puolet sai 50 µg D-vitamiinia
vuorokaudessa ja puolet lumevalmistetta. Tutkimuksessa ei havaittu suplementaation
vähentävän sairastumista, mutta vakavan D-vitamiinin puutoksen todettiin altistavan
pidempikestoisille ja vakavammille hengitystieinfektioille.
Myöskään kanadalaistutkimuksessa ei löydetty näyttöä korkeamman D-vitamiiniannostuksen
hengitystieinfektioita vähentävästä vaikutuksesta (Aglipay ym. 2017). Tutkimukseen osallistui
703 lasta, joista puolet sai 4 kk ajan 50 µg ja puolet 10 µg D-vitamiinia vuorokaudessa.
Korkeampaa annostusta käyttäneiden ryhmässä seerumin kalsidiolin mediaani nousi
tutkimuksen aikana tasolta 89,6 tasolle 122 nmol/l. Matalan annostuksen ryhmässä seerumin
kalsidioli pysyi tutkimuksen ajan ennallaan.
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Taulukko 8. Kliinisiä kokeita, jotka selvittävät D-vitamiinisuplementaation hengitystieinfektioita ehkäisevää vaikutusta.
Viite ja maa

Tutkittavat, ikä

Seurannan Interventioannostus 25(OH)D (nmol/l)
kesto
mediaani
interventioryhmä

25(OH)D
(nmol/l)
mediaani
lumeryhmä

Keskeiset tulokset

Avenell ym.
2007 UK

3444 yli 70-vuotiasta
tervettä aikuista, joista
1740 sai D-vitamiinilisää

2 vuotta

Li-Ng ym.
2009 USA

162 tervettä aikuista. 84
interventiossa, 78
vertailuryhmässä
173
lonkkamurtumapotilasta,
mediaani-ikä 84 v.

BischoffFerrari ym.
2010 Saksa
Urashima ym.
2010 Japani
Laaksi ym.
2010
Suomi
ManasekiHolland ym.
2010
Afganistan
Kumar ym.
2011
Intia
Bergman ym.
2012 Ruotsi
ManasekiHolland ym.
2012
Afganistan

Lähtötaso 38,1. 12 kk
kuluttua 62,2

Ei saatavilla

D-vitamiinilisä ei vaikuttanut itse raportoitujen
hengitystieinfektioiden määrään (P = 0,23).

3 kk

20 µg/vrk, 1000 mg
kalsiumia/vrk, 20
µg/vrk + 1000 mg tai
lumevalmiste
50 µg/ vrk

Lähtötaso 64,4.
3 kk kuluttua 88,6

Lähtötaso 63,0.
3 kk kuluttua 61

1 vuosi

50 vs. 20 µg/vrk

50 µg/vrk: lähtötaso
32,7. 12 kk kuluttua
111,6

334 kouluikäistä lasta.
Puolet
interventiossa,
puolet vertailuryhmässä
164 asepalvelusmiestä. 80
interventiossa, 84
vertailuryhmässä

4 kk

30 µg/vrk

Ei saatavilla

20 µg/vrk:
lähtötaso 30,2.
12 kk kuluttua
88,5
Ei saatavilla

D-vitamiinilisä ei vaikuttanut itse raportoitujen
hengitystieinfektioiden määrään (P = 0,56), kestoon
(P = 0.86) tai vakavuuteen (P = 0,40).
Korkeampi annostus vähensi sairaalaan joutumisen
riskiä tulehduksen vuoksi, mutta ei vaikuttanut
riskiin joutua sairaalahoitoon hengitystieinfektion
vuoksi.
Influenssa A oli merkitsevästi harvinaisempaa
interventioryhmässä (P = 0,04).

6 kk

10 µg/vrk

Lähtötaso 78,6.
6 kk kuluttua 71,6

Lähtötaso 74,5.
6 kk kuluttua
51,4.

453 keuhkokuumeista
lasta (0-3 v.). 224
interventiossa ja 229
vertailuryhmässä
2079 ennenaikaisesti
syntynyttä lasta

3 kk

2 500 µg kerta-annos
suun kautta

Ei saatavilla

Ei saatavilla

6 kk

35 µg/viikko 6 kk ajan

140
immunosupsessiopotilasta
3046 lasta (1-11 kk).
1524 interventiossa, 1522
vertailuryhmässä.

1 vuosi

100 µg/ vrk

Lähtötasoa ei
saatavilla, 6 kk
kuluttua 35,9.
Ei saatavilla

1,5 vuotta

2 500 µg 3 kk välein
1,5 vuoden ajan

Lähtötasoa ei
saatavilla, 6 kk
kuluttua 55,4
Kaikkien osallistujien
mediaani alussa 49,3
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Interventio ei vaikuttanut sairaslomapäivien määrään.
Interventioryhmässä oli kuitenkin enemmän terveinä
pysyneitä (P = 0,05). 10 µg/vrk ei riittänyt estämään
kalsidiolitason laskua talven aikana.
Keuhkokuumeen uusiutuminen oli harvinaisempaa
interventioryhmässä (P = 0,01).

Interventio ei vaikuttanut lasten sairastavuuteen tai
kuolleisuuteen.
Hengitystieinfektioita esiintyi vähemmän
interventioryhmässä (P = 0,04).
Interventiolla ei ollut vaikutusta keuhkokuumeen
yleisyyteen.
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Camargo ym.
2012
Mongolia
Murdoch ym.
2012 UusiSeelanti

247 kouluikäistä lasta,
104 interventiossa, 143
vertailuryhmässä
322 tervettä aikuista. 161
interventiossa, 161
vertailuryhmässä

7 viikkoa

7,5 µg/vrk

Lähtötaso 17,5.
7 vk kuluttua 47,1

Lähtötaso 17,1.
7 vk kuluttua 18,2

Interventioon osallistuminen puolitti
hengitystieinfektioiden määrän (P = 0,047).

1,5 vuotta

Lähtötaso 72,2.
1,5 vuoden kuluttua
125,3

Lähtötaso 70.
1,5 vuoden
kuluttua 55,0

Interventiolla ei ollut vaikutusta
ylähengitystieinfektioiden esiintyvyyteen.

Marchisio ym.
2013
Italia

116 lasta joilla toistuva
välikorvatulehdus.
Mediaani-ikä 2,8 vuotta

4 kk

5 000 µg kerta-annos
alussa ja 1 kk kuluttua.
Sen jälkeen 2 500
µg/kk
25 µg/vrk

Kaikkien osallistujien
mediaani alussa 65,0

Ei saatavilla

Rees ym.
2013
USA

2259 suolistosyövästä
toipunutta tervettä
aikuista

13 kk

Kaikkien osallistujien
mediaani alussa 62,5

Ei saatavilla

Goodall ym.
2014
Kanada
Grant ym.
2015 UusiSeelanti

600 opiskelijaa

8 viikkoa

25 µg/vrk tai kalsium
1200 mg/vrk tai
molemmat tai
lumevalmiste
250 µg/vk

Korvatulehdukset olivat merkittävästi
harvinaisempia interventioryhmässä (P = 0,03).
Annos riitti useimmilla nostamaan kalsidiolin tasolle
75 nmol/l.
Interventio ei merkitsevästi vähentänyt
ylähengitystitulehduksia.

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Interventioon osallistuneilla oli merkitsevästi
pienempi ylähengitystieinfektioriski (P = 0,007).

260 raskaana olevaa ja
syntyvät lapset

Äidit: 25 tai 50 µg/vrk
tai plasebo. Lapset: 10
tai 20 µg/vrk tai
plasebo

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Korkean annoksen interventio vähensi varhaisen
lapsuuden hengitystieinfektioita (P = 0,048).

Dubnov-Raz
ym. 2015
Israel
Denlinger ym.
2016 USA

55 nuorta kilpauimaria Dvitamiinin puutoksessa

6 kk
raskautta ja
6 kk
syntymän
jälkeen
3 kk

50 µg/vrk

Kaikkien osallistujien
mediaani alussa 60,4

Ei saatavilla

408 aikuista
astmapotilasta

7 kk

2 500 µg kerta-annos.
Lisäksi 100 µg/vrk

Ginde ym.
2017 USA

107 yli 60-v. hoitokodin
asukasta

1 vuosi

2500 µg/kk vs. 300
µg/kk

Lähtötaso 45,2.
Loppuarvoa ei
saatavilla
Lähtötaso 57,0.
Vuoden kuluttua 79,1

Aglipay ym.
2017
Kanada

703
1-5-vuotiasta lasta

4 kk

50 µg/vrk vs. 10
µg/vrk

Lähtötaso 89,6.
4 kk jälkeen 122,2

Lähtötaso 49,1.
Loppuarvoa ei
saatavilla
Lähtötaso 57,4.
Vuoden kuluttua
63,2
Lähtötaso 92,1.
4 kk jälkeen 92,0

Interventio ei vähentänyt hengitystieinfektioita,
mutta vakava puutos oli yhteydessä vakavampiin
infektioihin.
Interventio ei vaikuttanut hengitystieinfektioiden
yleisyyteen.
Korkeampi annostus vähensi hengitystieinfektioita
(P = 0,02).
Interventio ei vähentänyt lasten
ylähengitysinfektioita.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi viisi poikkileikkaustutkimusta (taulukko 5), jotka on tehty
vuosina 2009-2015. Ne kaikki tukivat väitettä, jonka mukaan seerumin kalsidioli on
käänteisesti yhteydessä hengitystieinfektioriskiin.
Myös tarkastelluista tapaus-verrokki -tutkimuksista viisi seitsemästä antoi näyttöä matalan
seerumin D-vitamiinistatuksen ja hengitystieinfektioiden yhteydestä (taulukko 6).
Kohorttitutkimusten osalta yhdestätoista tutkimuksesta kymmenessä havaittiin yhteys matalan
seerumin kalsidiolitason ja kohonneen hengitystieinfektioriskin väliltä (taulukko 7).
Kaikki tähän kirjallisuuskatsaukseen kootut kliiniset kokeet olivat satunnaistettuja,
kaksoissokkoutettuja ja lumekontrolloituja. Näistä yhdeksästätoista tutkimuksesta kahdeksassa
saatiin näyttöä D-vitamiinivajeen hengitystieinfektioille altistavasta vaikutuksesta (taulukko
8). 11 tutkimuksessa ei puolestaan löydetty yhteyttä. Tutkimuksista 11 oli tehty aikuisilla ja 9
lapsilla. Lapsia tutkineissa julkaisuissa hypoteesia tukevat tulokset olivat yleisempiä kuin
aikuisia tutkineissa julkaisuissa.
Vaikka kliinisistä kokeista saatava näyttö on yleisen näkemyksen mukaan korkealaatuisinta, ei
lukuisten poikkileikkaus-, tapaus-verrokki- ja kohorttitutkimusten tuloksia voida myöskään
sivuuttaa. Vaikka näyttö on osin ristiriitaista, voidaan sen perusteella kuitenkin sanoa, että Dvitamiinistatuksella on todennäköisesti vaikutusta elimistön immuunipuolustuksen toimintaan,
mikä näkyy käytännössä esimerkiksi hengitystieinfektioalttiutena.

5.1 Katsausartikkelit
Aiheesta on kirjoitettu joitakin katsausartikkeleita, joiden johtopäätökset ovat osin ristiriitaisia.
Seitsemästä

katsausartikkelista

kolmessa

havaittiin

käänteinen

yhteys

D-

vitamiinisuplementaation ja hengitystieinfektioalttiuden väliltä (Charan ym. 2012, Bergman
ym. 2013, Martineau ym. 2017). Näissä katsauksissa käytiin läpi yhteensä 41 satunnaistettua,
kaksoissokkoutettua ja lumekontrolloitua kliinistä koetta. Neljässä katsausartikkelissa ei
puolestaan vastaavaa yhteyttä havaittu (Mao ja Huang 2013, Jolliffe ym. 2013, Xiao ym. 2015,
Vuichard Gysin ym. 2016).
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6 POHDINTA
Tulosten epäjohdonmukaisuuteen voivat vaikuttaa lukuisat seikat. Useissa tutkimuksissa
esimerkiksi pidettiin päivittäisessä käytössä olevaa D-vitamiinilisää tehokkaampana kuin
kerran kuukaudessa tai viikossa käytettävää kerta-annosta, vaikka antotapa olisi kummassakin
oraalinen (Bergman ym. 2013). D-vitamiinia voidaan annostella myös injektiona lihakseen,
mutta kaikissa tässä kirjallisuuskatsauksessa läpikäydyissä tutkimuksissa käytettiin suun kautta
otettavia valmisteita, joiden imeytyminen vaihtelee yksilöllisesti. Osassa tutkimuksista
käytetyt D-vitamiiniannokset olivat melko varovaisia ja tutkimuksen kesto suhteellisen lyhyt,
jolloin annetussa ajassa ei kenties ehditty saada parasta mahdollista vastetta aikaan. Usein
suositusten mukainen 10 µg D-vitamiinia vuorokaudessa ei riitä nostamaan seerumin
kalsidiolitasoa terveyttä edistävälle tasolle, etenkään jos lähtötaso on matala ja ravintolisän
käyttöaika lyhyt.
Myös tutkimuspopulaatio ja ikäryhmä voivat vaikuttaa tuloksiin (Aglipay ym. 2017). Tuloksia
saattaa sekoittaa myös oireiden raportointitarkkuus. Merkittävässä osassa tutkimuksista
tutkittavat itse tai heidän vanhempansa pitivät kirjaa oireistaan ja osassa tutkimuksista kaikki
infektiot varmistettiin laboratoriokokein. Esimerkiksi flunssan erottaminen influenssasta ilman
kokeita

voi

olla

vaikeaa

tai

mahdotonta.

Vaihtelua

oli

myös

tutkittavassa

hengitystieinfektiotyypissä. Tutkimuksesta riippuen huomion kohteena olivat ylä- tai
alahengitystieinfektiot, influenssa, keuhkokuume tai flunssan oireet yleisesti.
Tulosten tulkintaa ja vertailua vaikeuttavat myös D-vitamiinin puutoksen vaihtelevat rajaarvot. Maasta ja mittaavasta tahosta riippuen D-vitamiinin puutoksen raja on asetettu yleensä
välille 50 - 80 nmol/l. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa D-vitamiinin puutos on erityisesti
pimeään vuodenaikaan niin yleistä, että se vääristää viitearvoja (Paakkari 2016). Tämän vuoksi
seerumin kalsidiolille annetaan usein viitearvon lisäksi tavoitearvo, joka vastaa paremmin
potilaan terveyttä tukevaa tasoa.
Ympärivuotinen D-vitamiinisuplementaatio vaikuttaa olevan tarpeen yllättävän suurelle osalle
maailman väestöstä. Edes päiväntasaajan läheisyydessä asuminen ei takaa riittävää Dvitamiinin saantia, jos pukeutumistyyli on peittävä sekä elintavat ja ruokavalio ovat
epäotolliset. Esimerkiksi eräässä turkkilaisessa tutkimuksessa havaittiin D-vitamiinin
puutoksen olevan hyvin yleistä raskaana olevilla naisilla aurinkoisesta asuinseudusta
huolimatta (Halicioglu ym. 2012).
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Sopivan D-vitamiiniannostuksen arviointi on haastavaa, sillä yksilölliset erot imeytymisessä ja
metaboliassa ovat suuret (Paakkari 2016). Etenkin ikääntyneillä, ylipainoisilla ja
imeytymishäiriöisillä tarvittava annostus voi olla huomattavasti nykyisiä suosituksia
korkeampi. Myös seerumin kalsidioliarvon lähtötaso, ihonväri, ruokavalio ja auringolle
altistuminen vaikuttavat tarvittavan suplementaation määrään. Suuretkaan annokset eivät
välttämättä riitä nostamaan arvoa normaaliksi etenkään ikääntyneillä. Ranskalaistutkimuksessa
palvelukodin asukkaille annettiin suun kautta 5 000 µg D-vitamiinikerta-annos, jonka jälkeen
20 µg 28 päivän ajan. Tutkimusjakson lopuksi ¾ vanhuksista kärsi yhä D-vitamiinin
puutoksesta (seerumin kalsidioli < 75 nmol/l) (Deschasse ym. 2009). Yksilöllinen seuranta
laboratoriokokein on siis tarpeen. Samoin suomalaistutkimuksessa todettiin, ettei suosituksen
mukainen 10 µg/vrk D-vitamiinilisä riittänyt estämään puutostilan syntyä pimeään
vuodenaikaan (Laaksi ym. 2010).
Sopivan annostuksen määrittämiseksi on kehitetty myös yksilöllinen D-vitamiinin vasteindeksi
(vitamin D response index), joka mittaa yksilöllistä herkkyyttä D-vitamiinille (Carlberg ja Haq
2016). Tutkijoiden mukaan ihmiset voidaan jakaa nopeasti, hitaasti tai keskimääräisesti Dvitamiiniin reagoiviin. Noin 25 % ihmisistä kuuluu hitaasti metaboloivaan ryhmään
asuinseudusta ja ihonväristä riippumatta, jolloin tarvitaan suurempia D-vitamiiniannoksia
puutostilan välttämiseksi. Ottamalla huomioon seerumin kalsidiolin lähtötaso ja potilaan
yksilöllinen vasteindeksi, D-vitamiiniannostus voitaisiin säätää optimaaliseksi.
D-vitamiinin puutos tulee kalliiksi. Eräässä katsausartikkelissa arvioidaan, että jos kaikkien
kanadalaisten seerumin kalsidioli nostettaisiin tasolle ≥ 100 nmol/l, valtion vuotuiset säästöt
olisivat jopa 12,5 miljardia dollaria (Grant ym. 2016b). Tutkimuksessa huomioitiin
hengitystieinfektiot, sydän- ja verisuonitaudit, syöpätaudit, tyypin 2 diabetes, MS-tauti,
Alzheimerin tauti sekä kaatumiset ja murtumat, joiden kaikkien yhteydestä D-vitamiinin
puutokseen on olemassa tutkimusnäyttöä. Tutkijat arvoivat, että kalsidiolin nosto tasolle ≥ 100
nmol/l vähentäisi kanadalaisväestön hengitystieinfektioita jopa 25 %, mikä tuottaisi 1,5
miljardin dollarin säästön vuositasolla.
D-vitamiinin käyttö ravintolisänä on tutkimustiedon perusteella turvallista. Haittavaikutukset
ovat harvinaisia ja yhtä yleisiä vertailu- ja interventioryhmissä (Bergman ym. 2013).
Kandidaatintutkielman tavoitteena oli ottaa selvää, mitä nykyinen tutkimustieto sanoo Dvitamiinin puutteen hengitystieinfektioille altistavasta vaikutuksesta. Vaikka tutkimuksia
löytyi runsaasti, niiden tulokset olivat osin keskenään ristiriitaisia, joten yksiselitteisten
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johtopäätösten tekeminen osoittautui haastavaksi. Aihe kaipaa vielä lisää tutkimusta.
Läpikäyty tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että D-vitamiinin puutteella on moninaisia
vaikutuksia terveyteemme, ja että sen riittävään saantiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota sekä terveydenhuollossa että ravitsemussuosituksissa.
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