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The article analyzes the overall effect of vitamin D supplements to assess the risk of acute respiratory infections 
and identifies factors that change this effect. It was shown that taking vitamin D was safe and protected from 
acute respiratory infections in general. Patients who were very vitamin D deficient and those not receiving bolus 
doses experienced the most benefit.
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В статті проведений аналіз загального ефекту добавки вітаміна D для оцінки ризику інфікування гострих 
дихальних шляхів та визначені фактори, що змінюють цей ефект. Показано, що прийом вітаміну D був без-
печним і захищав від гострих респіраторних інфекцій в цілому. Пацієнти з дефіцитом вітаміну D і без 
болюсного введення, отримали найбільшу користь.
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ПЕДІАТРІЯ

Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) є основною причиною 
глобальної захворюваності і смертності. Вони призводять до 
10% відвідувань амбулаторних і невідкладних відділень тіль-
ки в США [1] і приблизно 2,65 млн смертей у всьому світі [2]. 

Загальновідомо, що вітамін D є основою профілактики і 
лікування рахіту [3-7]. Але останнім часом переконливо 
було показано, що вітамін D суттєво впливає на стан імун-
ної системи організму [4, 8, 9]. Тому перш ніж розглянути 
вплив вітаміну  D на перебіг ГРІ, необхідно оцінити роль 
різних ланок імунної системи при розвитку даної патології. 

Вроджена імунна відповідь. При вдиханні респіратор-
них вірусів вони спочатку зв'язуються з неспецифічними 
рецепторами на респіраторному епітелії, як правило, з таки-
ми гліколіпідами або глікопротеїнами, як молекула міжклі-
тинної адгезії (ICAM) -1. В подальшому, мембранний синтез 
або ендоцитоз виконує контроль, поглинаючи вірус і стиму-
люючи подальшу їх реплікацію, транскрипцію і трансляцію 
нових вірусів, які потім можуть призводити до зараження 
нових клітин. Однак, після того, як клітина була інфікована, 
патоген-асоційовані молекулярні структури (PAMPs) на віру-
сі можуть бути розпізнані різними внутрішньоклітинними 
вродженими рецепторами розпізнавання патогенів (PRR). 
Зокрема,  такими як Toll-подібні рецептори (TLR), рецептора-
ми, подібними до гену I (RLR), індукованою ретиноєвою 
кислотою (RIG-I),  і рецепторами (NLR), подібними до нукле-
отидно зв'язаного олігомерного домену (NOD) [10]. 

Було показано, що епітеліальні клітини легень експресу-
ють всі відомі людські TLR і RLR, які виявляють віруси, і ліган-
ди для цих PRR активують епітеліальні клітини, щоб запус-
тити швидку імунну відповідь проти вірусної інвазії [11]. На 
додаток до контактного зараження епітеліальних клітин, 
внутрішньо епітеліальні дендритні клітини (DCs), які знахо-
дяться трохи нижче респіраторного епітелію, і тканинні 
гістіоцити постійно збирають частки в просвіті дихальних 
шляхів і можуть поглинути їх за допомогою фагоцитозу і 
макропіноцитозу, тим самим активуючи PRR і запускаючи 
імунну відповідь [12, 13]. 

Внутрішньоклітинні рецептори TLR 3, 7, 8 і 9, які локалізу-
ються в основному на мембрані ендоплазматичного рети-
кулума (ER) перед залежним UNC93B1 (білок, що містить 
мульти-трансмембранний домен ER), спрямовано перемі-
щуються до ендолісосоми після інфікування  вірусами [14, 
15]. Ці TLR з нуклеїновою кислотою розпізнають однолан-
цюгову РНК (TLR 7/8) або неметиловані CpG дволанцюгових 
мотивів ДНК (TLR 9) вірусного генома або проміжну дво-
ланцюгову  РНК (TLR 3), яка утворюється під час вірусної 
реплікації [16-19]. Крім того, рецепторні комплекси TLR4 і 
TLR2 здатні прямувати до ендолісосоми і можуть грати 
певну роль в розпізнаванні вірусів [19-23]. Віруси, що не 
розпізнаються TLR, можуть бути розпізнані RLR, які присутні 
в усій гіалоплазмі, причому RIG-I мають важливе значення 
для імунної відповіді на численні РНК-віруси [24], а 
пов'язаний з диференціюванням меланоми ген 5 (MDA5) 
має вирішальне значення для розпізнавання пікорнавіру-

сів [26]. Крім того, було показано, що цитозольні NLR NOD2 
зазвичай пов'язані з розпізнаванням бактеріального мура-
мілового дипептиду, залученого до розпізнавання геному 
ssRNA RSV [26]. 

При взаємодії PAMP-PRR і активації сигнальних шляхів 
трансдукції IFN типу I (IFN-α  і IFN-β) продукуються деякі най-
більш ранні цитокіни. Їх транскрипція і подальше зв'язування 
з рецептором IFN індукують експресію різних інтерферон-
стимульованих генів (ISG). Причому їх продукти змінюють 
противірусні та імуномодулюючі дії для обмеження і очи-
щення від інфекції [27]. Особливості індукованого антивірус-
ного стану включають резистентність до вірусної реплікації 
у всіх клітинах, індукцію апоптичної загибелі клітин в інфіко-
ваних клітинах, збільшення експресії класу I основної гісто-
сумісності (MHC) для посилення прояву антигенів, актива-
цію дендритних клітин (DCs) і макрофагів, а також стимуля-
цію NK-клітин (природніх кілерів) для посилення їх цитолі-
тичної активності [28]. Запальні цитокіни TNF-α, IL-1β, IL-6 і 
IL-12 також утворюються на ранній стадії вродженої імунної 
відповіді. Ці цитокіни сприяють екстравазації лейкоцитів 
шляхом збільшення ендотеліальної експресії молекул адге-
зії, таких як ICAM-1 і VCAM-1, підвищують проникність судин, 
індукують синтез білків гострої фази і сприяють накопичен-
ню і активації клітин адаптивної імунної відповіді. Крім того, 
IL-1β і TNF-α підсилюють запальну реакцію, запускаючи 
подальшу активацію NF-κB і MAPK [29].   

Вроджена PRR-сигналізація також призводить до проду-
кування хемокінів CXCL8, CXCL9, CXCL10 і IL-15, які полегшу-
ють накопичення нейтрофілів і NK-клітин відповідно [30, 
31]. Хоча нейтрофіли і макрофаги мають чітко визначені 
ролі в бактеріальному вродженому імунітеті, їх функція в 
противірусному імунітеті менш ясна і, ймовірно, є мінімаль-
ною. При цьому пригнічення накопичення нейтрофілів в 
легенях продемонструвало відсутність впливу на перебіг 
грипозної інфекції [32], а антигенна здатність макрофагів в 
респіраторному тракті була обмежена [33, 34]. 
Антимікробний пептид LL-37, який продукується як нейтро-
філами, так і макрофагами, традиційно розглядається як 
компонент імунної відповіді на бактерії. Проте, антивірусна 
активність LL-37 була також продемонстрована проти віру-
сів грипу і RSV [35]. Було продемонстровано порушення 
мембрани вірусу грипу [36], модифіковане утворення цито-
кінів [36], підсилення передачі сигналів TLR3 [37], а також 
прямий вплив на вірусні частинки RSV і інфіковані епітелі-
альні клітини зі зменшеним поширенням інфекції та інгібо-
ваним утворенням нових вірусних частинок [38]. 

Макрофаги також можуть мати вирішальну роль в усу-
ненні запалення та інфекції для запобігання імунопатології. 
Вони здатні фагоцитувати інфіковані клітини і  апоптотичні 
продукти клітинного розпаду, які, якщо вони залишені в 
просвіті, можуть виділяти хемокіни, такі як CXCL9 і CXCL10, 
що призводить до накопичення запальних клітин і збіль-
шення пошкодження тканин, які не залучені до цих проце-
сів.  За відсутності альвеолярних макрофагів або, коли у 
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макрофагів порушена функція, після зараження RSV може 
статися оклюзія дихальних шляхів через накопичення 
запальних клітин, інфікованих вірусом клітин, апоптотич-
них продуктів клітинного розпаду і сироваткових білків, що 
призводить до важкого і потенційно смертельного бронхі-
оліту [39]. Аналогічним чином, після зараження вірусом 
грипу у мишей, позбавлених альвеолярних макрофагів, був 
продемонстрований легеневий альвеолярний протеоз 
(PAP) внаслідок накопичення поверхнево-активної речови-
ни і збою в еффероцитозі, що призвело до порушення газо-
обміну і смертельної гіпоксії [40]. 

Таким чином, макрофаги, можливо, відіграють життєво 
важливу роль в антивірусній імунній відповіді, продукуючи 
антимікробні пептиди під час вродженої імунної відповіді, і 
фагоцитуючи мертві клітини і продукти клітинного розпаду 
для запобігання імунопатології. 

Адаптивна імунна відповідь. Проведеними досліджен-
нями було показано, що сигналізація PRR сприяє дозріван-
ню і спрямованій міграції дендритних клітин з вивільнен-
ням хемокінів CCL2 і CCL20 і підвищеній експресії CCR7 
[41,42].  Таким чином, через 72 години після зараження 
дендритні клітини з антиген-MHC комплексами мігрують 
через аферентні лімфатичні судини у вторинні лімфатичні 
вузли, де вони утворюють взаємодії з лімфоцитами CD4+ і 
CD8+ T, що не одержували терапії. Ці Т-лімфоцити активу-
ються, розмножуються, диференціюються в ефекторні 
Т-клітини і мігрують через еферентні лімфатичні судини в 
кровотік. Кілька хемокінів, таких як CCL3, CXCL9 і CXCL10, 
експресуються в респіраторному епітелії і призводять до 
змін спорідненості інтегрину, дозволяючи ефекторним 
Т-клітинам зв'язуватися з ендотелієм і мігрувати до інфіко-
ваної тканини [19, 43-46]. 

Для ефективного видалення вірусу потрібні Th1 ефектор-
ні Т-клітини, які синтезують IL-2, TNF- і IFN-γ для активації 
NK-клітин і індукують генерацію цитолітичних молекул. 
Ефекторні Т-клітини CD8+ і NK-клітини можуть потім індуку-
вати апоптоз інфікованих клітин шляхом виділення цитолі-
тичних гранул або шляхом прямої взаємодії між поверхне-
вим Fas-рецептором і Fas-лігандом (FasL) [19]. 

Було також продемонстровано, що B-клітини відіграють 
важливу роль в імунній відповіді на високопатогенні вірус-
ні інфекції. Контакт між Т-клітинами CD4+ і В-клітинами, які 
не отримали терапії, у вторинних лімфоїдних тканинах при-
зводить до їх перерозподілу і переключення класу антитіл 
з нейтралізуючими вірус-специфічними антитілами, які 
мають вирішальне значення для оптимального виведення 
вірусу. Крім того, вірусні компоненти, які експресуються на 
інфікованих клітинах, дозволяють пов'язувати антитіла, тим 
самим запускаючи залежну від антитіл клітинно-опосеред-
ковану цитотоксичність (ADCC), в результаті чого CD16 роз-
пізнає на NK-клітинах Fc-частину антитіл, зв'язаних з 
поверхнею, і вбиває клітину-мішень [19, 47-49]. 

Комплемент також все частіше визнається в якості важ-
ливого компонента антивірусного імунітету, як було роз-

глянуто в недавній роботі [50].  Еволюція механізмів ухи-
лення вірусами підкреслює важливість комплемента в 
антивірусному імунітеті, наприклад, в матричному білку M1 
грипу A, здатним зв'язуватися з C1q, щоб запобігти взаємо-
дії з антитілами на поверхні інфікованих клітин [50, 51]. Тому 
в сукупності ці ефекторні механізми адаптивної імунної від-
повіді швидко видаляють вірусну інфекцію. 

Метаболізм вітаміну D.  Загальновідомо, що вітамін D 
(холекальциферол) діти отримують з продуктами харчуван-
ня, перш за все з риби, або з ультрафіолетового (УФ)-
опосередкованого синтезу в шкірі. Так, під впливом УФ 
променів, які в основному мають довжину хвилі 290-310 нм, 
з 7-дегідрохолестерину (7-DHC) в мальпігієвому і базально-
му шарах шкіри утворюється провітамін D3, який піддаєть-
ся в шкірі неферментативнлому перетворенню в вітамін D3 
(холекальциферол). Частково він піддається розпаду з 
утворенням неактивних метаболітів (наприклад, люмісте-
рол, тахістерол), а основна частина вітаміну D3 зв'язується 
з сироватковим альфа-2-глобуліном, так званим вітамін-D-
зв'язуючим глобуліном (ДСГ), утворюючи транспортну 
форму вітаміну D3. Після чого циркулюючий в крові вітамін 
D3 захоплюється купферовськими клітинами печінки, де 
він піддається подальшому метаболізму під дією мембран-
ного фермента сімейства цитохрома Р450 25-гідроксилази 
(CYP27A1)  з утворенням 25-гідроксихолекальциферолу 
(25(OH)D3), а інша його частина фіксується в жирових тка-
нинах і в м'язах, представляючи собою резервну форму. 
Цей 25(ОН)D3 є циркулюючою формою вітаміну D з періо-
дом напіврозпаду приблизно від двох тижнів до двох міся-
ців [52-54], а його концентрація в сироватці крові викорис-
товується для визначення балансу вітаміну D. 

Подальше гідроксилювання в нирках за допомогою міто-
хондріального фермента сімейства цитохром Р450 
1α-гідроксилази (CYP27B1)  та 24-гідроксилази призводить 
до синтезу високоактивних метаболітів 1α,25-
дигідроксихолекальциферолу (1α,25(OH)2D3), таких як 
1α,25(OH)2D і 24,25(ОН)2D, а також лігування нуклеарних 
рецепторів вітаміну D (VDR), що дозволяє подальше 
зв'язування з елементами, чутливими до вітаміну D (VDRE), 
в промоторних областях певних генів, що призводить до 
репресії або індукції транскрипції генів [55] (рис.1).

Необхідно відзначити, що VDR розташовані всередині 
плазматичної мембрани або її компонентів кавеоли [56-58]. 
При цьому лігування призводить до отримання 
1α,25(OH)2D3-опосередкованих негеномних швидких від-
повідей через активацію другої матричної системи, такої як 
фосфоліпаза C, протеїнкіназа C і фосфатидилінозитол-3-
кіназа (PI3K). Це ініціює різні внутрішньоклітинні ефекти, 
такі як відкриття потенціалзалежних кальцієвих каналів і 
передача сигналів Ras/MAPK [58, 59]. 

Виявлення копійності VDR у всій імунній системі, спосте-
реження за тим, як експресія VDR регулюється імунною 
сигналізацією, а також виявлення експресії цитохром p450 
CYP27B1 імунними клітинами направило дослідження віта-
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міну D в область імунології [60-64], де асоціації низьких 
рівнів 25(OH)D3 сироватки крові  спостерігаються при ауто-
імунних захворюваннях, раку, серцево-судинних захворю-
ваннях і респіраторних інфекціях [65-68]. Слід звернути 
увагу на те, що був відмічений певний зв'язок між лігуван-
ням Toll-подібних рецепторів (TLR) і секрецією цитокінів, 
експресією CYP27B1 і експресією VDR. За відсутності будь-
якого впливу гомеостатичних агентів кальцію [69-71] і з 
дефектним механізмом негативного зворотного зв'язку [72, 
73], екстра-ниркове 1α-гідроксилювання в клітинах, таких 
як моноцити і макрофаги, регулюється в першу чергу імун-
ними входами.

Імуномодулююча дія метаболітів вітаміну D.  Як відо-
мо, імунна система реагує на циркулюючі рівні 25(OH)D і 
забезпечує стійке і потенційно вигідне утворення  
1,25(OH)2D під час імунної відповіді [73]. Метаболізм вітамі-
ну D в макрофагах пов'язаний з розпізнаванням патогенів, 
що робить його невід'ємною частиною вродженої імунної 
відповіді [74]. Лігування гетеродимера TLR2/1 в макрофагах 
продемонструвало підвищення регуляції CYP27B1, і ліганди 
TLR8 CL097, і ssRNA40 також продемонстрували запуск 
дозозалежного збільшення мРНК CYP27B1 і експресії білка 
в макрофагах [75]. Аналогічним чином, лігування TLR4 за 
допомогою LPS активує експресію CYP27B1 в моноцитах 
[76, 77]. У дендритних клітинах лігування TLR4 за допомо-
гою LPS або монофосфоріл ліпіду A (MPLA) і лігування TLR3 
за допомогою poly I:C індукують експресію CYP27B1, яка 
змінює міграційні властивості DC, щоб дозволити їх локалі-
зації в недренуючих вторинних лімфоїдних органах пред-
ставляти собою антигенні пептиди у CD4+ Т-клітин [78-80].  
Аналогічним чином, в людських клітинах трахеобронхіаль-
ного епітелію (hTBE) було продемонстровано збільшення 
стимуляції poly I:C і додавання живих RSV для збільшення 
експресії CYP27B1, поліпшення конверсії 25(OH)D до 
1,25(OH)2D і посилення мРНК кателіцідіна [81]. З експресією 
TLR в декількох типах клітин і можливістю реагування на 
різні патогени також можливо, що інші TLR або альтерна-
тивні PRR можуть сприяти додатковій нирковій експресії 
CYP27B1, дозволяючи локальне продукування 1,25(OH)2D, 
щоб мати ще більший вплив на імунну відповідь. 

Точний механізм, за допомогою якого лігування TLR під-
силює продукування CYP27B1, не було повністю визначено, 
хоча були залучені шляхи JAK-STAT, NF-κB і p38 MAPK і фос-
форилювання транскрипційного фактора C/EBPβ p38 MAPK 
[77]. Крім того, було продемонстровано, що IL-15 виступає в 
якості посередника в просуванні локалізованої активності 
CYP27B1 і синтезу 1,25(OH)2D. TLR 2/1 за допомогою тріаці-
лірованного ліпопептіду M.tuberculosis 19 kDa антигену в 
людських моноцитах запустив секрецію IL-15, яка була 
потрібна для регуляції CYP27B1 і VDR, а також подальшого 
продукування LL-37 [82]. Інші цитокіни, такі як IL-13, IFNγ, 
IL-4, IL-1, IL-2 і TNF-α, також брали участь в якості регулято-
рів експресії CYP27B1 і метаболізму вітаміну D [77, 83-86]. 
Шляхи, які беруть участь в транскрипції CYP27B1, регульо-

вані цитокіном, такі ж, як і у відповідності до регульованого 
лігування TLR, описаного вище [84]. 

Таким чином, було показано, що додатковий нирковий 
синтез 1,25(OH)2D регулюється лігуванням TLR і секрецією 
цитокінів, використовуючи складні перехресні з’єднання 
між різними сигнальними шляхами.  Отже, при наявності 
достатньої кількості циркулюючих рівнів 25(ОН)D інфіку-
вання респіраторними вірусами, що приводить до розпіз-
навання TLR і продукування цитокінів, здатне збільшувати 
рівні 1,25(OH)2D, гіпотетично змінюючи імунну відповідь 
для кращого реагування на ці патогени.

Вплив вітаміну D на вроджену імунну відповідь на 
респіраторні патогени. Вітамін D по різному впливає на 
імунну систему завдяки експресії VDR і ферменту CYP27B1 
більшості імунних клітин [87]. Найбільш часто ефект вітамі-
ну D виражається на LL-37 і така його експресія зазвичай 
використовується для демонстрації підвищеної експресії 
CYP27B1 і активності 1,25(OH)2D. Кателіцідіни є багатофунк-
ціональними антимікробними пептидами, і єдиною фор-
мою у людей є людський катіонний антимікробний пептид 
18 кDа (hCAP-18). З цього прекурсору активна форма LL-37 
розщеплюється серин-протеазою 3 на нейтрофілах [88]. 
Хоча метод розщеплення не був продемонстрований в 
інших типах клітин, було показано, що LL-37 присутній в 
епітеліальних клітинах, моноцитах, NK-клітинах, В-клітинах 
і γδ Т-клітинах [89], і може бути виділений за допомогою 
респіраторних епітеліальних клітин на поверхню дихаль-
них шляхів, щоб сформувати першу лінію захисту від інва-
зійних патогенів [90]. Він має безліч функцій, як описано в 
інших розділах [91-96], таких як пряме полегшення хемо-
таксису імунних клітин і модифікація диференціювання DC, 
і традиційно розглядається як компонент тільки імунної 
відповіді на бактерії, а також безпосередньо показав себе у 
дії проти вірусів [35, 36, 38, 112-115]. 

Численні дослідження продемонстрували роль, яку 
відіграють 1,25(OH)2D-перев'язаних VDR при зв'язуванні 

Рис.1. Метаболізм 1 ,25(OH)2D3 [9]   
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з VDRE в промоторі гена кателіцідіна для посилення про-
дукування hCAP-18 [97-100]. Це вказує на потенційний 
механізм, при якому вітамін D може посилити вродже-
ний імунітет до респіраторних інфекцій. Проксимальна 
промоторна область гена DEFB4 також містить VDRE, 
дозволяючи 1,25(OH)2D активувати експресію 
β-дефензина 2 [97]. Це ще один антимікробний пептид, 
який, подібно до LL-37, здатний індукувати хемотаксис 
імунних клітин і, як було показано, пригнічує RSV-
інфекцію [101, 102]. 

На додаток до антимікробної індукції пептиду доведе-
но, що вітамін D модулює вроджену імунну систему 
багатьма різними способами. Індукування моноцитів в 
макрофаги індукується [103] з підвищенням фагоцитар-
ної і хемотаксичної здатності макрофагів [104]. Це полег-
шує ефероцитоз і запобігає імунопатології. Одним з сиг-
нальних шляхів, регульованих вітаміном D, є комплекс 
фосфатидилінозитол-3-кінази III класу (PI3KC3) з сигна-
лом PI3K, пов'язаним з генерацією моноцитів і макрофа-
гів ROS і iNOS [105, 106]. Було показано, що оксидантна 
реакція володіє сприятливими антивірусними ефектами 
[107-110], хоча аномальна індукція пов'язана з патофізіо-
логією і пошкодженням тканин [111-113]. 

Таким чином, вітамін D може відігравати важливу роль 
в окислювально-відновному гомеостазі з підтверджен-
ням як оксидантної індукції ROS, так і iNOS для посилення 
антивірусного відповіді [106, 114] і антиокислювального 
інгібування iNOS, і індукції шляхів очищення ROS для 
запобігання імунопатології [115-117]. 

Також була продемонстрована здатність 1,25(OH)2D 
індукувати аутофагію моноцитів. Аутофагія діє як частина 
імунної системи для видалення пошкоджених білків і 
органел, і є важливим механізмом захисту організму від 
вірусних інфекцій [118]. Було показано, що вітамін D інду-
кує аутофагію, регулюючи множинні асоційовані шляхи, 
такі як Bcl-2, мішень рапаміціна в клітинах ссавців (mTOR), 
комплекс фосфатидилінозитол-3-кінази III класу і проду-
кування кателіцідіна, що потенційно збільшує виведення 
вірусів і вірусних компонентів [105, 119, 120]. 

Було також продемонстровано, що рецептори розпіз-
навання структур регулюються вітаміном D. Експресія 
TLR2 і TLR4 відзначена зниженням в моноцитах, що при-
зводить до порушення передачі спадних сигналів і зни-
женої реактивності до патоген-асоційованої молекуляр-
ної моделі (PAMPS). З урахуванням того, що цей ефект 
найбільш помітний через 72 години, був запропонова-
ний механізм негативного зворотного зв'язку, при якому 
надмірна активація TLR запобігає на більш пізніх стадіях 
інфекції, щоб послабити запалення [121]. І навпаки, CD14, 
додатковий білок до TLR4, який також був пов'язаний з 
TLR2 [122], був активований 1,25(OH)2D [121, 123, 124], 
але цього ефекту було недостатньо для відновлення 
спадних сигналів TLR [121]. Крім того, на відміну від його 
ефектів в моноцитах, було продемонстровано, що 

1,25(OH)2D викликає активацію TLR2 в кератиноцитах, 
запускаючи механізм, за допомогою якого вітамін D 
може запобігти інфікуванню ран [125]. Нарешті, внутріш-
ньоклітинний рецептор NOD2 індукується 1,25(OH)2D в 
мієлоїдних і епітеліальних клітинах через два дисталь-
них VDRE в гені NOD2. Додавання MDP (лизосомальний 
продукт розщеплення бактеріального пептидоглікана) 
до 1,25(OH)2D-індукованого NOD2 посилює NF-κB-
сигнали і подальшу експресію β-дефенсина 2 [126].

Вплив вітаміну D на адаптивну імунну відповідь на рес-
піраторні патогени. Вітамін D модулює також адаптивну 
імунну відповідь і діє як ключовий посередник між вро-
дженим і адаптивним імунітетом через його вплив на 
презентацію антигену. Дендритні клітини (DC) є найбільш 
потужними антиген-презентаційними клітинами і, як 
такі, безпосередньо впливають на активацію лімфоцитів 
і індукцію адаптивної імунної відповіді. Вони знаходяться 
в периферичних тканинах в незрілому стані і опосеред-
ковують поглинання антигену. Це відбувається поки сиг-
нал дозрівання не викликає міграцію в локальні лімфа-
тичні вузли і наступну активацію Т-клітин. Було проде-
монстровано, що додавання 1,25(OH)2D пригнічує дифе-
ренціювання DC, дозрівання і презентацію антигену, 
пов'язану зі зменшенням маркерів, таких як CD1a, MHC II 
класу і ко-стимулюючих молекул CD40, CD80 і CD86 [127-
129], а також анулювання хемотаксичної відповіді на 
CCL4 і CCL19 [130]. Вже диференційовані дендритні кліти-
ни також можуть бути переправлені назад до моноци-
тарного фенотипу шляхом відновлення моноцитарного 
маркера CD14 [128, 131].

Презентація антигену і Т-клітинна стимулююча здат-
ність моноцитів і макрофагів також погіршується 
1,25(OH)2D зі зменшенням MHC класу II, CD40, CD80 і 
CD86. Cинтез IL-12 пригнічується в обох активованих DC 
і макрофагах через 1,25(OH)2D-опосередковане знижен-
ня активації NF-κB [132], тоді як вплив на експресію TNF-α 
залежить від стану диференціювання клітин. В них зі 
зниженням спостерігаються наступні рівні після введен-
ня 1,25(OH)2D в LPS-стимульовані моноцити і РВМС [133]. 

Основна функція DC - ініціювати відповіді Т-клітин, і, 
таким чином, 1,25(OH)2D діє на DC та істотно впливає на 
Т-клітини. Зниження поверхневої експресії 
ко-стимулюючих молекул і MHC-класу II на DC призво-
дить до толерогенного фенотипу з утворенням DC IL-12 
(який бере участь в управлінні диференціації Th1) і IL-23 
(який бере участь в управлінні диференціації TH17), при-
гніченим 1,25(OH)2D [131]. Навіть при культивуванні з 
використанням Т-клітин ці толерогенні DC викликали 
знижену реактивність, зменшували проліферацію 
Т-клітин і зменшували секрецію IFN-γ [127,134]. IL-12, а 
також стимулювання розвитку Т1-клітин Th1 перешко-
джає розвитку Th2-клітин, що призводить до того, що 
вітамін D змінює статус Т-клітин від Th1 до Th2-фенотипу 
[135]. Одночасно збільшується утворення DC IL-10. IL-10 
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являє собою цитокін з плейотропним ефектом в імуноре-
гуляції, а рівні в рідині БАЛ, як було показано, в зворот-
ному напрямку корелюють з тяжкістю/частотою астми 
[136, 137]. Це утворення IL-10 стимулює розвиток регуля-
торних Т-клітин (Tregs), і ці Treg здатні секретувати біль-
ше IL-10, а також імуномодулюючий цитокин TGF-β, в той 
час як збільшується вивільнення цитокіну CCR22 Treg. 

Важливо також відзначити, що кількість клітин Th17 і 
IL-17 зменшуються, в той час, як кальцитріол (1,25(OH)2D) 
знижує утворення IL-17 в моделі коліту мишей і погіршує 
коммітіровання у напрямку диференціювання Th17 у 
мишей з експериментальним аутоімунним увеїтом [138, 
139], хоча ці ефекти можуть не переходити на дихальну 
систему людини. Клітини Th17, вивільняючи IL-17, ініцію-
ють запальну відповідь, в якій домінують нейтрофіли. У 
той час як високі рівні утворення IL-17 пов'язані з хроніч-
ним запаленням і важкою імунопатологією [140]. Але 
дефіцитні рівні, як видно з синдрому гіперімуноглобулі-
немії Е (HIES), призводять до рецидивуючих грибкових і 
бактеріальних інфекцій [141]. Тому вітамін D може зіграти 
корисну роль в ослабленні імунопатології, викликаної 
деякими інфекціями, але може бути шкідливим для інших 
грибкових і бактеріальних інфекцій. 

Крім того, було продемонстровано, що 1,25(OH)2D 
також прямо впливає на Т-клітини незалежно від актив-
ності DC. У той час як роль DC в індукції Treg була описа-
на, було також показано, що 1,25(OH)2D в поєднанні з 
дексаметазоном може викликати популяцію Treg за від-
сутності APC [142].

Проліферативні і цитокінові профілі Т-клітин також 
безпосередньо змінюються через 1,25(OH)2D. Утворення 
IL-2, IFN-γ, TNF-α, IL-17 і IL-21 гальмується [138, 143, 144] з 
пригніченням IFN-γ, виключаючи додаткову активацію 
макрофагів і тим самим послаблюючи презентацію анти-
гену і накопичення інших Т- клітин [144]. Це пряме інгібу-
вання Th1-примірованих цитокінів ще більш ускладнює 
диференціювання Т-клітин у напрямку до фенотипу Th2. 
1,25(OH)2D також здатний регулювати Th2-специфічні 
транскрипційні фактори GATA-3 і c-maf, що призводить 
до збільшеного продукування IL-4, IL-5 і IL-10 [146]. 

Вітамін D впливає також на B-клітини, що змінює їх ком-
партмент, а також безпосередньо впливає на самі 
В-клітини [9]. 1,25(OH)2D здатний пригнічувати проліфе-
рацію, диференціювання плазматичних клітин, секрецію 
імуноглобуліну і генерацію B-клітин пам'яті, одночасно 
викликаючи апоптоз B-клітин [63]. Саме тому, добавка 
вітаміну D використовувалася для лікування пов'язаних з 
В-клітинами аутоімунними захворюваннями, такими як 
системний червоний вівчак [147, 148]. 

Нарешті, було висловлено припущення, що вітамін D 
може впливати на інші субпопуляції лімфоцитів, як у мишей 
VDR-KO з меншою кількістю інваріантних клітин природно-
го кілера (iNKT) [149], так і в CD8+ T-клітинах у пацієнтів з 
MS, у яких виділяється менше IFN-γ і TNF- α, і більш IL-5 і 

TGF-β після лікування 1,25(OH)2D [150]. Проте, механізми, 
що лежать в основі будь-якої потенційної корисної ролі 
вітаміну D, неясні і з суперечливими дослідженнями клі-
тинного імунітету стосовно впливу вітаміну D на клітини 
Th2 [151,152], де було продемонстровано як посилення 
[146], так і інгібування [153] синтезу IL-4. 

Було показано, що 1,25(OH)2D також знижує DC-похідні 
Ox40L, які потрібні для підготовлення Th2, що призводить 
до зменшення відповіді цитокіну Th2 в CD4+ Т-клітинах у 
пацієнтів з алергічним бронхолегеневим аспергільозом 
[154]. Це суперечить доказу того, що вітамін D спотворює 
фенотип Т-клітин в бік Th2. Крім того, зниження імунітету 
Th1, яке спостерігалося [9], припускає зменшення імунної 
відповіді на патогени, що контрастує з даними, які свід-
чать про поліпшену відповідь на інфекції дихальних шля-
хів після добавки вітаміну D. Нарешті, хоч дослідження і 
продемонстрували прямий вплив на лімфоцити після 
введення 1,25(OH)2D, інші показали, що при використан-
ні неактивного метаболіту 25(OH)D необхідні DC для 
перетворення цього прекурсору в активний 1,25(OH)2D 
для надання йому імуномодулюючих ефектів [155]. Це 
вказує на те, що введення різних метаболітів вітаміну D 
може призвести до іншої відповіді. Тому, хоча вітамін D 
явно діє як імуномодулююча молекула з широким спек-
тром продемонстрованих ефектів, його точні механізми в 
даний час неясні, а суперечливі результати також збіль-
шують невизначеність його дії. 

Основні імуномодулюючі ефекти вітаміну D наведені 
на  рис. 2. З наведених даних видно, що 1,25(OH)2D має 
різноманітний і значний вплив на імунну систему. 
Вроджена імунна відповідь має суттєвий вплив, який 
полягає в тому, що моноцити продукують більше LL-37 і 
β-дефензину, з підвищеною експресією NOD2 і аутофагі-
єю, а також продукують зменшені кількості запальних 
цитокінів зі зменшеною експресією TLR2 і TLR4. 
Диференціація підвищується в макрофагах, при цьому 
вони мають підсилену здатність до фагоцитозу і хемотак-
сису. Проте, їх стимулюючий вплив на АРС і Т-клітини 
знижується. Утворення моноцитами і макрофагами ROS і 
iNOS може бути як індукованим, так і інгібованим, тим 
самим регулюючи їх баланс. Диференціювання в DC від-
значено пригніченням. При цьому DC експресують зни-
ження рівнів поверхневих маркерів дозрівання. 
Продукція дендритними клітинами IL-12 і IL-23 знижуєть-
ся, в той час як експресія маннозного рецептора і про-
дукція IL-10 і CCL22 збільшується. Коли ці толерогенні DC 
взаємодіють з Т-клітинами, розвиток клітин Treg і Th2 
посилюється разом зі збільшеним продукції  IL-10, TGF-β, 
IL-4 і IL-5. Розвиток клітин Th1 і Th17 пригнічується, при 
цьому зменшується продукція IL-2, IFN-γ і TNF-α, і згасає 
активація макрофагів. 1,25(OH)2D також впливає на 
B-клітини , що демонструє зниження продукції, проліфе-
рації і диференціювання імуноглобуліну, але підвищуєть-
ся апоптоз. 
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Вплив метаболітів вітаміну D на відповідь організму на 
респіраторні віруси. У той час як у ряді лабораторних дослі-
джень були описані загальні ефекти метаболітів вітаміну D на 
функцію імунних клітин і секрецію запальних молекул, як наве-
дено вище, експериментів, які досліджують специфічні противі-
русні ефекти вітаміну D на кожний респіраторний вірус, небага-
то. Доступні дані літератури наведені нижче (рис. 3). 

Риновірусна інфекція епітеліальних клітин призводить до 
збільшеної продукції  і секреції прозапальних цитокінів та хемо-
кінів, при цьому секреція CXCL8 і CXCL10 додатково посилюєть-
ся після лікування 1,25(OH)2D [9]. 

Під час RSV-інфекції експресія IκBα знижується, що призво-
дить до збільшеної транскрипції NF-κB-керованих генів. STAT1 
також фосфорилюється і здатний транслоціруватися в ядро, що 
призводить до збільшення експресії IRF1 і IRF7. Попереднє ліку-
вання 1,25(OH)2D збільшує експресію IκBα і знижує фосфорилю-
вання STAT1, що призводить до зниження продукції CXCL10, 
IFN-β, MxA, ISG15, IRF1 і IRF7 [9]. 

Аналогічним чином інфекція грипу А викликає підвищену 
експресію прозапальних цитокінів та хемокінів при ліку-
ванні 1,25(OH)2D, що викликає зниження експресії TNF-α, 
IFN-β, ISG15, CXCL8, IL-6 і CCL5. Нарешті, 1,25(OH)2D також 
здатне збільшити продукцію LL-37 і HBD2, які, як було пока-

зано, мають противірусну дію як на RSV, так і на грип [9]. 
Нещодавно група вчених із лондонського Університету 

Королеви Марії (Queen Mary University of London) під керівниц-
твом Martineau et al. [10] представили проведений мета-аналіз 
результатів досліджень оцінки ефективності вітаміну D для про-
філактики гострих респіраторних інфекцій, які були завершені 
до кінця грудня 2015 року. Авторами було виявлено 532 унікаль-
них досліджень, які були оцінені на предмет прийнятності. При 
цьому було виявлено 25 досліджень, які включали дані про 
11321 рандомізованих учасника, і які відповідали критеріям від-
бору (рис. 4). Авторами мета-аналізу були запитані і отримані 
дані окремих учасників (ДОУ) для всіх 25 досліджень. Дані 
результатів для первинного аналізу частки учасників, що мають 
хоча б одну гостру респіраторну інфекцію, були отримані для 
10933 (96,6%) рандомізованих учасників.

Ми вважаємо, що отримані авторами результати заслугову-
ють на детальний аналіз, який ми наводимо нижче.   

У табл. 1 представлені характеристики відповідних дослід-
жень та їх учасників. Випробування проводилися в 14 країнах 
на чотирьох континентах, і були зареєстровані учасники обох 
статей з віком народження до 95 років. Вихідні концентрації 
25-гідроксивітаміну D в сироватці крові визначали в 19 із 25 
досліджень: середня вихідна концентрація варіювалася від 
18,9 до 88,9 нмоль/л. Слід тільки зазначии, що 1 мкг вітаміну D3 
дорівнює концентрації в 40 міжнародних одиниць (МО). При 
цьому показники 25(OH)D, які зазначені в нг/мл, були переве-
дені в нмоль/л (помножити на 2,496). Вихідні характеристики 
учасників, відібраних випадковим шляхом для втручання і 
контролю, були схожі. В усіх дослідженнях проводився перо-
ральний прийом вітаміну D3 для учасників процедури: вони 
отримували болюсні введення від одного місяця до кожних 
трьох місяців в семи дослідженнях і щотижневі дози в трьох 
дослідженнях, добові дози в 12 дослідженнях і комбінації 
болюсних і добових доз у трьох дослідженнях. Тривалість 
дослідження варіювалася від семи тижнів до 1,5 років. 
Захворюваність гострими респіраторними інфекціями була 
основним або сукупним основним результатом для 14 дослід-
жень і вторинним результатом для 11 досліджень.

Рис. 2.  Імуномодулюючий вплив 1,25(OH)2D [9]

Рис. 3. Імуномодулюючі дії 1,25(OH)2D проти респіраторних 
вірусів [9]
Примітка: RSV – респіраторно-синтиціальний вірус 

Рис. 4. Схема вибору досліджень [10]
Примітка: ДОУ - дані окремих учасників
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Таблиця 2
Динаміка вмісту оксипроліну в крові та сечі у дітей, хворих на пієлонефрит без ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, під впливом лікування
25(OH)D ГРІ

Джерело
Місце (три-

валість дослід-
ження)

Учасники (чоловіки : 
жінки)

Середній (СВ - 
середнє від-
хилення) вік, 
років (діапа-

зон)

Аналіз, 
схема EQA

Середній (СВ) вихід-
ний рівень, нмоль/л 

(діапазон)

Вихідний 
рівень <25 

нмоль/л (%)

Не в групі 
втручання: 

контрольній 
групі

Пероральний прийом 
дози вітаміну D3 Визначення Тип результа-

ту

Без введення пер-
винного аналізу/
без рандомізова-

них (%)

Li-Ng 200941 США (3 місяці) Здорові дорослі 
(34:128)

57,9 (13,6) 
(21,4-80,6)

RIA 
(DiaSorin), 

DEQAS
63,7 (25,5) (16,0-156,0) 3/150 (2,0) 84:78 50 мкг щодня, плацебо

ІВДШ (інфекція верхніх 
дихальних шляхів):≥ 2 
симптоми ІВДШ за від-

сутності симптомів 
алергії

Первинний 157/162 (96,9)

Urashima 
201027

Японія (4 міся-
ці) Школярі (242:188) 10,2 (2,3) (6,0-

15,0) - немає даних - 217:213 30 мкг щодня, плацебо

ІВДШ: діагностований 
грип A/B за RIDT або 
грипоподібне захво-

рювання або негатив-
ний аналіз на RIDT

Первинний 334/430 (77,7)

Manaseki-
Holland 
201042

Афганістан (3 
місяці)

Дошкільнята з пнев-
монією (257:196)

1,1 (0,8) (0,1-
3,3) - немає даних - 224:229 2,5 мг болюса один раз, 

плацебо
ІНДШ: повторний епі-
зод  пневмонії - вікове 

тахіпное без хрипів
Вторинний 453/453 (100,0)

Laaksi 
201037

Фінляндія (6 
місяців)

Військові призовники 
(164:0)

19,1 (0,6) (18,0-
21,0)

EIA (IDS 
OCTEIA) 75,9 (18,7) (41,9-129,0) 0/73 (0,0) 80:84 10 мкг щодня, плацебо ГРІ: медичні записи 

діагнозів Первинний 164/164 (100,0)

Majak 
201143

Польща (6 міся-
ців) Діти з астмою (32:16) 10,9 (3,3) (6,0-

17,0)

RIA 
(BioSource 

Europe), 
RIQAS

88,9 (38,2) (31,5-184,7) 0/48 (0,0) 24:24 12,5 мкг щодня, плацебо ГРІ: самостійний звіт Вторинний 48/48 (100,0)

Trilok-Kumar 
201144 Індія (6 місяців)

Діти з низькою вагою 
при народженні 

(970:1109)
0,1 (0,0) (0,0-

0,3) - немає даних немає даних 1039:1040 35 мкг на тиждень, пла-
цебо

ГРІ: медичні записи 
діагнозів і реакцій, що 

призводять до 
госпіталізації

Вторинний 2064/2079 (99,3)

Lehouck 2 
01215 Бельгія (1 рік) Дорослі з ХОЗЛ 

(145:37)
67,9 (8,3) (48,0- 

86,0)
RIA 

(Diasorin), 
DEQAS

49,8 (29,2) (9,0-159,7) 31/182 (17,0) 91:91 2,5 мг болюса в місяць, 
плацебо ІВДШ: самостійний звіт Вторинний 175/182 (96,2)

Manaseki- 
Holland 
201235

Афганістан (1,5 
року)

Немовлята 
(1591:1455)

0,5 (0,3) (0,0-
1,0) - немає даних немає даних 1524:1522 2,5 мг болюса, 3 місяці, 

плацебо

ІНДШ:пневмонія під-
тверджена рентгено-
графією грудної кліти-

ни
Первинний 3011/3046 (98,9)

Camargo 
201221

Монголія (7 
тижнів)

3-й/4-й клас школярів 
(129:118)

10,0 (0,9) (7,0-
12,7)

LC-MS/MS, 
DEQAS 18,9 (9,7) (3,3-61,2) 192/245 (78,4) 143:104 7,5 мкг в день, плацебо

ГРІ: батьки повідоми-
ли про «інфекції груд-

ної клітки або застуду»
Вторинний 244/247 (98,8)

Murdoch 
201222

Нова Зеландія 
(1,5 року)

Здорові дорослі 
(81:241)

48,1 (9,7) (18,0-
67,6)

LC-MS/MS, 
DEQAS 72,1 (22,1) (13,0-142,0) 5/322 (1,6) 161:161

2x5 мг болюса щомісяця, 
потім 2,5 мг болюса в 

місяць, плацебо
ІВДШ: оцінка з симпто-

мами захворювання Первинний 322/322 (100,0)

Bergman 
201245 Швеція (1 рік)

Дорослі з підвище-
ною сприйнятливістю 

до ГРІ (38:102)
53,1 (13,1) 
(20,0-77,0)

CLA 
(DiaSorin), 

DEQAS
49,3 (23,2) (8,0-135,0) 15/131 (11.45) 70:70 100 мкг щодня, плацебо ІВДШ: оцінка з симпто-

мами захворювання Вторинний 124/140 (88,6)

Marchisio 
201346 Італія (6 місяців)

Діти з рецидивуючим 
гострим середнім 

отитом (64:52)
2,8 (1,0) (1,3-

4,8)
CLA 

(DiaSorin), 
IS09001

65,3 (17,3) (24,7-120,6) 2/116 (1.7) 58:58 25 мкг щодня, плацебо
ІВДШ: лікар діагносту-
вав гострий середній 

отит
Первинний 116/116 (100,0)

Rees 201323
США (13 міся-

ців, в середньо-
му)

Дорослі з поперед-
ньої колоректальною 
аденомою (438:321*)

61,2 (6,6) (47,1-
77,9)

RIA (IDS), 
DEQAS 62,5 (21,3) (30,2-171,6) 0/759 (0,0) 399:360 25 мкг щодня, плацебо

ІВДШ: оцінка за ден-
ним щоденником сим-

птомів
Вторинний 759/759 (100,0)

Tran 201425 Австралія (1 
рік)

Здорові люди похи-
лого віку (343:301)

71,7 (6,9) (60,3-
85,2)

CLA 
(DiaSorin), 

DEQAS
41,7 (13,5) (12,6-105,0) 66/643 (10,3) 430:214 0,75 мг болюса v 1,5 мг 

болюса в місяць, плацебо
ІВДШ: самостійний звіт 

про застуду Вторинний 594/644 (92,2)

Goodall 
201447

Канада (8 тиж-
нів)

Здорові студенти 
університету 

(218:382)
19,6 (2,2) (17,0-

33,0) - немає даних - 300:300
0,25 мг на тиждень (фак-
торний експеримент з 

полосканням), плацебо
ІВДШ: самостійний звіт 

про застуду Первинний 492/600 (82,0)

Urashima 
201426

Японія (2 міся-
ці)

Учні середньої школи 
(162: 85)

16,5 (1,0) (15,0-
18,0) - немає даних - 148:99 50 мкг щодня, плацебо

ІВДШ: діагностований 
грип A за RIDT або 

грипоподібне захво-
рювання або негатив-

ний аналіз на RIDT

Первинний 247/247 (100,0)

Grant 
201448

Нова Зеландія 
(9 місяців: 3 

місяці вагітності 
+ 6 місяців в 

ранньому 
дитинстві)

Вагітність і потомство 
(0: 260 (матері) 121: 

128 (діти))
ненародже-

ний/-а
LC-MS/MS, 

DEQAS 54,8 (25,8) (8,0-128,0) 30/200 (15,0)
173:87 

(матері) 
164:85 (діти)

Матері: 25 мкг v 50 мкг 
щодня. Немовлята: 10 

мкг v 20 мкг щодня, пла-
цебо

ГРІ: лікар діагностував 
ГРІ, викликавши на 
консультацію з пер-

винної меди-
ко-санітарної допомо-

ги

Вторинний 236/260 (90,8)

Martineau 
2015a16 
(ViDiCO)

Великобританія 
(1 рік)

Дорослі з ХОЗЛ (144: 
96)

64,7 (8,5) (40,0-
85,0)

LC-MS/MS, 
DEQAS 46,1 (25,7) (0,0-160,0) 50/240 (20,8) 122:118 3 мг болюса, 2 місяця, 

плацебо
ІВДШ: оцінка за ден-

ним щоденником сим-
птомів

Комбінований 240/240 (100,0)

Martineau 
2015b49 
(ViDiAs)

Великобританія 
(1 рік)

Дорослі з астмою 
(109: 141)

47,9 (14,4) 
(16,0-78,0)

LC-MS/MS, 
DEQAS 49,6 (24,7) (0,0-139,0) 36/250 (14,4) 125:125 3 мг болюса, 2 місяця, 

плацебо
ІВДШ: оцінка за ден-

ним щоденником сим-
птомів

Комбінований 250/250 (100,0)

Martineau 
2015c50 
(ViDiFlu)

Великобританія 
(1 рік)

Старші дорослі і їх 
опікуни (82: 158)

67,1 (13,0) 
(21,4-94,0)

LC-MS/MS, 
DEQAS 42,9 (23,0) (0,0-128,0) 60/240 (25,0) 137:103

Старші дорослі: 2,4 мг 
болюса, 2 місяці + 10 мкг 
щодня. Доглядачі: 3 мг, 2 
місяці, літні люди: плаце-

бо + 10 мкг в день. за 
дітьми Догляд: плацебо

ІВДШ і ІНДШ, обидва 
оцінюються за денним 

щоденником сим-
птомів

Комбінований 240/240 (100,0)

Simpson 
201551

Австралія (17 
тижнів)

Здорові дорослі 
(14:20)

32,2 (12,2) 
(18,0-52,0)

LC-MS/MS, 
DEQAS 67,9 (23,0) (32,0-132,0) 0/33 (0,0) 18:16 0,5 мг щотижня, плацебо ГРІ оцінка з симптома-

ми захворювання Первинний 34/34 (100,0)

Dubnov-Raz 
201536

Ізраїль (12 тиж-
нів)

Плавці підліткового 
віку з недостатністю 

вітаміну D (34:20)
15,2 (1,6) (12,9-

18,6)
RIA 

(DiaSorin), 
DEQAS

60,4 (11,9) (28,0-74,6) 0/54 (0,0) 27:27 50 мкг щодня, плацебо ІВДШ оцінка з симпто-
мами захворювання Первинний 25/54 (46,3)

Denlinger 
201652 США (28 тижнів) Дорослі з астмою 

(130: 278)
39,2 (12,9) 
(18,0-85,0)

CLA 
(DiaSorin), 

VDSP
47,0 (16,9) (10,0-74,6) 55/408 (13,5) 201:207 2,5 мг болюса, потім 100 

мкг в день, плацебо
ІВДШ оцінка з симпто-
мами захворювання Вторинний 408/408 (100,0)

Tachimoto 
201624

Японія (6 міся-
ців) Діти з астмою (50:39) 9,9 (2,3) (6,0-

15,0)
RIA 

(DiaSorin), 
CAP

74,9 (24,6) (20,0-187,2) 1/89 (1,1) 54:35 20 мкг щодня, перші 2 
місяці, плацебо

ІВДШ: оцінка з симпто-
мами захворювання Вторинний 89/89 (100,0)

Ginde, 
201653 США (1 рік)

Жителі в будинках 
для людей похилого 

віку (45:62)
80,7 (9,9) (60,0- 

95,0)
LC-MS/MS, 

VDSP 57,3 (22,7) (11,7-106,1) 12/107 (11,2) 55:52
2,5 мг болюса щомісяця + 

≤25 мкг в день, еквіва-
лент, плацебо + 10-25 мкг 

в день еквівалента

ГРІ: медичні записи 
діагнозів Первинний 107/107 (100,0)

Примітки: 25 (OH)D – 25-гідроксивітамін D; RIDT – експрес-діагностичний тест на грип; ХОЗЛ (COPD) – хронічне обструктив-
не захворювання легень; D3 – вітамін D3 (холекальциферол); ГРІ (ARTI) – гостра респіраторна інфекція; CAP – Коледж амери-
канських патологоанатомів; CLA – хемілюмінесцентний аналіз; DEQAS – Схема оцінки зовнішньої якості вітаміну D; EIA – імуно-
ферментний аналіз; EQA – зовнішня оцінка якості; LC-MS/MS – рідинна хроматографія з мас-спектрометрією; РІА – радіоіму-
нологічний аналіз; ІВДШ (URTI) – інфекція верхніх дихальних шляхів; ІНДШ (LRTI) – інфекція нижніх дихальних шляхів; lLl – грипопо-
дібні захворювання; RIQAS – Міжнародна система оцінки якості Randox; VDSP – Програма стандартизації вітаміну D від 
Управління харчових добавок, Національні інститути охорони здоров'я, США.
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Для розрахунку відношення шансів (Odds ratio – OR) та 
95% довірчого інтервалу (ДІ) використано логістичний 
регресійний аналіз. Ще одним важливим показником ефек-
тивності лікування є показник «number needed to treat» 
(NNT), який визначається як число хворих, яких необхідно 
пролікувати для отримання одного сприятливого або попе-
редження одного несприятливого результату [156].

За даними проведених 25 досліджень (n=10 933), прийом 
вітаміну D призводив до статистично значимого зниження 
частки хворих, що зазнають принаймні одну інфекцію ГРІ 
(OR=0,88, 95%ДІ 0,81-0,96; P=0,003; NNT=33, 95%ДІ 20-101) 
[10]. Статистично значимі захисні ефекти вітаміну D також 
спостерігалися в одноступеневому аналізі частоти ГРІ 
(OR=0,96, 95%ДІ 0,92-0,997, P=0,04), але не в аналізі часу до 
першої ГРІ (OR=0,95, 95%ДІ 0,89-1,01, P=0,09) [10]. 

Аналіз також показав послідовні ефекти для частки учас-
ників, що зазнали принаймні одну ГРІ (OR=0,80, 95%ДІ 0,69-
0,93; P=0,004; рис. 5), частота ГРІ (OR= 0,91, 95%ДІ 0,84-0,98; 
P=0,018). Ці дані були оцінені як високоякісні [10].

Аналіз підгруп, який був проведений Martineau et al. [10], 
показав сильну захисну дію прийому вітаміну D серед паці-
єнтів з вихідним рівнем циркуляції 25-гідроксивітаміну D 
нижче 25 нмоль/л (OR=0,58, 95%ДІ 0,40-0,82, NNT=8,5-21) і 
статистично значущий ефект у пацієнтів з вихідними рівня-
ми 25 або вище нмоль/л (OR=0,89, 95%ДІ  0,77-1,04). Ці дані 
були оцінені як високоякісні. Експериментальний аналіз, в 
якому перевірялися ефекти при прийомі вітаміну D у паці-
єнтів з вихідними концентраціями 25-гідроксивітаміну D в 
діапазонах 25-49,9 нмоль/л, 50-74,9 нмоль/л і 75 або більше 
нмоль/л, не виявив статистично достовірних даних про 
істотну взаємодію.

Мета-аналіз даних випробувань, в яких вводили вітамін 
D щоденно або щотижня без додаткових болюсних вве-
день, виявив захисний ефект від гострої респіраторної 
інфекції (OR=0,81, 95%ДІ  0,72-0,91, NNT=20; P <0,001). 
Серед учасників випробувань не було відзначено такого 
захисного ефекту, коли вводилася принаймні одна болюс-
на доза вітаміну D [10]. 

Рис. 5. Мета-аналіз двоступеневих даних окремих учасників: частка учасників, які зазнали принаймні одну гостру респіраторну 
інфекцію (ГРІ) [10] 
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На підставі даних проведеного мета-аналізу індивідуаль-
них значень 10 933 учасників у 25 рандомізованих контро-
льованих дослідженнях можна зробити висновок, що існує 
достатньо значимий загальний захисний ефект від застосу-
вання вітаміну D до гострого інфекція дихальних шляхів 
(NNT=33). При цьому вигода була більшою у тих, хто отри-
мував щодня або щотижня вітамін D без додаткової болюс-
ної дози (NNT=20), а також захисні ефекти від гострих 
інфекцій дихальних шляхів у цій групі були найсильнішими 
у тих, хто має глибокий дефіцит вітаміну D (NNT=4). 

В нещодавно проведеному дослідженні протягом 12 
місяців під спостереженням перебували 107 людей віком 
60 років і старше [160], котрі отримували щомісячно високі 
дози  вітаміну D3 (100 000 МО; n=55) або стандартні дози 
(400-1000 МЕ/день або щомісячно 12 000 МО; n=52). 
Результати дослідження свідчать, що в групі людей, які 
отримували високі дози вітаміну D3 мали 0,67 випадків ГРІ 
на людину на рік, тоді як в групі стандартних доз цей показ-
ник становив 1,11 (Р=0,02). Середній рівень 25-гідроксиві-
таміну D в ході дослідження становив 32 нг/мл у групі з 
високою дозою і 25,1 нг/мл у групі стандартних доз. На під-
ставі результатів проведених досліджень автори зробили 
висновок, що щомісячні добавки високих доз вітаміну D3 
зменшують захворюваність на ГРІ [160]. Подібні результати 
були отримані при призначенні вітаміну D3 дітям, хворим 
на інфекції нижніх дихальних шляхів [161], рецидивуючі 
тонзилофарингіти [162] та пневмонії [163].

Таким чином, у дослідженні, яке було проведене 
Martineau et al. [2017], переконливо   повідомляється про 
нове головне показання для прийому вітаміну D: профілак-
тика гострих респіраторних інфекцій. Авторами було пока-
зано, що обстежені з сильним дефіцитом вітаміну D і ті, хто 
отримує його щодня або щотижня без додаткових болюс-
них доз, мають особливу користь. Вказані результати дода-
ються до сукупності даних, що підтверджують введення 
заходів громадської охорони здоров'я, таких як збагачення 
їжі для поліпшення кількості вітаміну D в організмі, особли-
во в умовах, коли глибокий дефіцит вітаміну D є звичайним 
явищем. Крім того, проведені дослідження показують, що 
додаткове введення вітаміну D може вберегти  одну люди-
ну від ГРІ з  кожних 33, які приймали вітамін D. Це ефектив-
ніше, ніж вакцинація проти грипу, яка потребує щеплення 
40 людей, аби запобігти одному випадку грипу, хоча він є 
набагато серйознішим, ніж звичайна застуда.

Використані скорочення: 1,25(OH)2D – 1,25-дигідрокси-
холекальціферол (1,25-дигідроксивітамін D); 25-ОН-D3 – 
25-гідроксихолекальціферол (гідроксивітамін D); 7-DHC – 
7-дегідрохолестерин; Ag – антиген; AP-1 – білок-активатор 
1; APC – антиген-презентаційна клітина; ARI – гостра респі-
раторна інфекція; CARD – домен активації каспази; CCL – 
ліганд мотиву цистеїн-цистеїн; CD – кластер диференцію-
вання; CpG – цітозін-фосфат-гуанін; CREB – циклічний аде-
нозинмонофосфат (cAMP), що реагує на елемент-зв'язуючий 
білок; CXCL – ліганд мотиву цистеїну-X-цистеїну; CYP – 

цитохром p450; DC – дендритні клітини; ds – дволанцюго-
вий; FADD – домен смерті, пов'язаний з FAS; GAS – активова-
на область IFN-γ; HBD2 –  бета-дефенсин людини 2; IFN – 
Інтерферон; IFNAR1 – IFN альфа-рецептор 1; Ig – імуногло-
булін; IκBα – нуклеарний фактор каппа легкого підсилювача 
гена поліпептиду в B-клітин інгібітора альфа; IKK – інгібітор 
NF-κB кінази; IL – інтерлейкін; iNOS – індукована синтаза 
оксиду азоту; IPS-1 – стимулятор промотора IFN-β 1; IRAK: 
інтерлейкін-1-рецептор-асоційована киназа 1; IRF: регуля-
торний фактор інтерферону; ISG: Інтерферон-стимульовані 
гени; ISGF3: стимульовані інтерфероном гени фактор 3; 
ISRE: елемент, стимульований інтерфероном; JAK: янус-кіна-
за; JNK: c-jun N-термінальна кіназа; LRR: насичені лейцином 
повтори; MAPK:  активована мітогеном протеїнкіназа; 
MDA5:  асоційована з диференціацією меланоми протеїнкі-
наза; MEK: мітоген-активована протеїнкіназа кинази; MHC: 
головний комплекс гістосумісності; MxA: білок стійкості до 
міксовірусів 1; MYD88: первинна відповідь на мієлоїдну 
диференціацію 88; NAP: NF-κB-активація кінази (NAK)-
асоційованого білка; NEMO: основний модулятор NF-κB; 
NF-κB: нуклеарний фактор каппа B; NOD: нуклеотід-
зв'язуючий домен олігомерізації; PAMP: патоген-асоційова-
на молекулярна модель; PRR: рецептор розпізнавання 
структур; Raf: мітоген-активована протеїнкіназа кінази кіна-
зи; Ras: мітоген-активована протеїнкіназа кінази кінази 
кінази; RIG-1: ген-1, індукований ретиноєвою кислотою; 
RIP1: білок, взаємодіючий з рецептором; RNA Pol II: комп-
лекс РНК-полімерази II; ROS:  активні види кисню; RSV: рес-
піраторний синцитіальний вірус; RV: риновірус; RXR: рети-
ноїдний X-рецептор; SINTBAD: адаптер,аАналогічний NAP-1 
TBK; ss:  одноланцюговий; STAT: переносник сигналу і акти-
ватор транскрипції; TAB:  активована TGF-β-кіназа; TAK: 
активована TGF-β-кіназа; TANK: елемент сімейства TRAF, 
пов'язаний з активатором NF-κB; TBK: TANK-зв'язуюча кіна-
за; TCR: рецептор Т-клітин; TGF: трансформуючий фактор 
росту; TIR: рецепторToll/IL-1; TLR: Toll-подібний рецептор; 
TNF: фактор некрозу пухлини; TRADD: домен смерті, 
пов'язаний з TNF-рецептором; TRAF: фактор, пов'язаний з 
TNF-рецептором; Treg: регуляторна Т-клітина; TRIF:  адаптер, 
який містить TIR, що індукує IFN-β; TYK: тирозинкіназа; VRD: 
рецептор вітаміну D; VDRE: чутливий елемент вітаміну D.
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