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Вітамін D: імунітет й ендокринологія 
Короткий довідник лікаря

імунітету. Більшість клітин імунної системи мають рецептори вітаміну D (VDR).

що є фізичним бар’єром для потрапляння вірусу в клітину.

пептидів, включно з кателіцидином, LL-37 і дефензинами. Ці пептиди мають прямі про-

тимікробні властивості проти широкого спектра бактерій, вірусів і грибів, запобігають 

потраплянню вірусів у клітини, нейтралізують біологічну активність ендотоксинів.

підвищує продукцію цитокінів Т-хелперами 2 типу, забезпечує індукцію Т-регуляторних 

клітин, що пригнічує запальний процес.

надмірне запалення 

-

гатьох дослідників, це пов’язано зі зменшеною експозицією до сонячних променів 

у зимові місяці, а отже, з дефіцитом вітаміну D.

-

вати ризик захворіти на грип та застуду.

3
 у дозі 2000 МО/добу зменшує частоту гострих респі-

раторних інфекцій, зокрема грипу, порівняно з плацебо чи дозою 800 МО/добу.

1

вітаміну D.

 і  вірусів, які спричиняють пневмонію.

3
 

значно підвищує концентрацію гемоглобіну та зменшує рівень гепсидину, що покращує метаболізм 
заліза та здатність крові транспортувати кисень.

-
римували вентиляцію легень, високодозова терапія вітаміном D зменшувала середню тривалість 
госпіталізації; прийом вітамін D до госпіталізації знижував летальність.

цитокіни – так званий цитокіновий шторм, який спостерігають у пацієнтів із тяжкими 

інфекціями (в тому числі з COVID-19). Вітамін D може зменшувати продукцію прозапаль-

них цитокінів, зокрема фактора некрозу пухлини (TNF) й інтерферону-γ, та підвищувати 

вироблення протизапальних цитокінів макрофагами.

асоціюється зі зниженою 

відповіддю на вакцина-

цію.

-

дженнях було проде-

монстровано, що адек-

ватний статус вітаміну D 

та прийом препаратів 

вітаміну D може покра-

щувати результати іму-

нізації різноманітними 

вакцинами (БЦЖ, проти 

правця, грипу, пневмо-

кокової й менінгококо-

вої інфекції тощо).

за доцільне розглянути 

прийом вітаміну D для 

покращення результа-

тів вакцинації проти 

COVID-19. 
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системи і може сприяти розвитку алергічного риніту, астми й атопічного дерматиту.

-

ної терапії антигістамінами) значно зменшує симптоми захворювання.

-

фізіологічними ланками цього зв’язку є запалення (нестача вітаміну D асоціюється з до-

стовірним підвищенням рівнів запальних маркерів), інсулінорезистентність, погіршення 

функції β-клітин і поліморфізми генів, котрі кодують рецептори вітаміну D у тканинах.

-

чення цього вітаміну значно знижує рівень глікованого гемоглобіну (HbA
1c

).

-

хищає підшлункову залозу від автоімунного пошкодження.

-

міну D значно покращує функцію β-клітин підшлункової залози та підвищує чутливість 

периферичних тканин до інсуліну, що сприяє контролю глікемії.

вітаміну D
3
 дозволяє зменшити ризик розвитку ЦД 2 типу на 90%.

функцію нервів, зменшувати біль й інші симптоми нейропатії, підвищувати якість життя.

й проліферацію клітин паращитоподібних залоз.
-

частішої причини зниженої функції щитоподібної залози, а також хвороби Грейвса, яка 
характеризується підвищеною активністю тиреоїдних гормонів.

абсорбцією з кишечнику та порушеною активацією.

гормона.

50 нг/мл шляхом призначення вітаміну D забезпечило нормалізацію антитіл проти 
тиреоглобуліну (анти-ТГ) в 77,5% випадків (зниження ризику підвищених анти-ТГ на 
86%) і нормалізацію антитіл проти тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) в 42,2% випадків 
(зниження ризику підвищених анти-ТПО на 78%). 
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