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Vitamin D status in children with allergic diseases in spring and summer
Tyazhka O.V., Selska Z.V.
Department of Pediatrics B1 Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Goal. To detect the vitamin D-status in children with allergic diseases in spring-summer period.
Methods and materials. The research was carried out on the base of the Children’s Central Polyclinic of the 
Desniansky District of the Kyiv City. We examined 63 children with allergic diseases such as bronchial asthma, atopic 
eczema and allergic rhinitis. In patients were studied in detail the medical and life history, the clinical trial was carried out, 
also detected the level of vitamin D in blood serum in winter period, after vitamin D medication period and also after spring-
summer period. Besides, there were examined 10 children with allergic diseases in summer period (in midsummer) in which 
vitamin D was detected one-time and they did not get cholecalciferol. Identifying the 25-hydroxyvitamin D was carried out 
with the help of the ECL method. Assessing the vitamin D supporting was carried out according to M.F. Holick et al. (2011) 
classification. 
Results. In 53 children (100%) in whom was detected the vitamin D level in blood serum, it was fixed the 
25-hydroxyvitamin D deficiency, the index of vitamin D in blood serum ranged from 37.68 nm/l to 8.69 nm/l; average 
index was 22.54 nm/l. The treatment with vitamin D was provided in 31 children at a dose of 2000 International Units (IU) 
during the 2 month period every day. After 2-month course of vitamin D medication the average index of this vitamin in 
blood serum was 36.54 nm/l, in 27 children the level of this vitamin was in the range of deficiency index, in 4 children was 
established shortage of vitamin D and it was not come up to the normal level of vitamin D in blood serum in any child. 
Among the children which got cholecalciferol it was a group of patients (10 ones), the course of treatment of which was in 
March and April, their average index of vitamin D in blood serum after treatment was 37.14 nm/l. In spite of the insufficient 
25-hydroxyvitamin D level in blood serum, the application of the vitamin D in complex therapy in all the children was 
stopped because of the beginning of the spring-summer period. After this period in 21 children with allergic diseases it is 
identified repeatedly 25-hydroxyvitamin D in blood serum, the vitamin D level in that children ranged from 15.70 nm/l to 
55.84 nm/l, the average index was 37.51 nm/l, after vitamin D medication (before spring-summer period begins) this 
index in a given group of children was equal 37.57 nm/l. In 10 children with allergic diseases in which the vitamin D level 
was detected in summer (the second half of June), and the given group of patients did not take a cure with vitamin D 
medication, the average index of this vitamin in blood serum was 26.12 nm/l which meant the deficiency of the 
25-hydroxyvitamin D. 
Conclusions. In children with allergic diseases such as bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic eczema, the vitamin 
D is synthesizing during the spring-summer period in such a quantity which is needed to achieve its normal level in blood 
serum. Paying attention to this, it is recommended for children with allergic diseases to get cholecalciferol not only in 
autumn-winter period but also in spring-summer one, that must assure the human body needs in this vitamin and promote the 
prevention of the allergic disease exacerbation and milder case of it. 
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За останні роки в результаті чисельних дослі-
джень науковцями доведена значна роль вітаміну 
Д в організмі людини, адже рецептори до вітаміну Д 
знайдені майже у всіх тканинах організму, а його 
синтез відбувається майже всіма клітинами організ-
му людини, тому тема ролі недостатності вітаміну Д 
у розвитку багатьох захворювань на сьогодні є 
актуальною. Вважається, що існують два природ-
них джерела надходження вітаміну Д в кров: ендо-
генне та екзогенне. Ендогенне утворення вітаміну 
Д3 відбувається в мальпігієвому та базальному 
шарах шкіри, де із провітаміну 7-дегідрохолестерину 
під дією УФ-опромінювання (більше 290 нм) утво-
рюється превітамін, а в подальшому внаслідок тер-
мічної ізомеризації превітамін перетворюється у 
вітамін Д3 [1–4]. Екзогенне надходження вітаміну Д 
відбувається шляхом асиміляції цього вітаміну із 
їжі. Згідно з класифікацєю M. F. Holick рівень вітамі-
ну Д в сироватці крові від 75 нмоль/л і вище, відпо-
відає показнику норми, концентрація вітаміну Д від 
75 нмоль/л до 50 нмоль/л в крові вважається недо-
статністю вітаміну Д, а показник нижчий 50 нмоль/л 
відповідає дефіциту вітаміну Д [5].

Існують дані, які підтверджують, що 20-хвилинне 
перебування на відкритому повітрі з мінімумом 
одягу дає від 3000 МО до 20000 МО вітаміну Д у 
вигляді власного синтезу [6]. Отже, згідно з цими 
даними рівень холекальциферолу 25(ОН)D3 в сиро-
ватці крові напряму залежить від пори року та часу 
перебування на відкритому просторі під дією соняч-
ного світла. Однак в останні роки, за висновками 
деяких вчених, швидкість синтезу вітаміну Д3 в 
шкірі значно знизилась [7]. Вважається, що причи-
ною цього є зміни фізико-хімічних властивостей 
атмосфери Землі під дією різних антропогенних 
факторів (промислові фактори, надмірна хімізація 
сільського господарства, озонові діри і т.д.), що 
призводить до зміни спектру УФ-радіації у бік під-
вищення більш жорсткої короткохвильової її части-
ни. Існує думка, що зміни УФ-спектра, з одного боку, 
призводять до ізомеризації превітаміну в біологіч-
но інертні речовини, а, з другого боку, під їх дією 
руйнується вже синтезований вітамін Д3 [8, 9], що 
викликає порушення оптимального режиму біосин-
тезу вітаміну Д. З огляду на зростання патології 
шкіри, спеціалісти у галузі медицини рекомендують 
обмежувати перебування на сонці у зв’язку з нега-
тивним впливом УФ- опромінювання на організм, 
що відбувається шляхом порушення захисних функ-
цій шкіри і можливим розвитком онкопроцесу [10].

Дефіцит вітаміну Д на сьогодні є поширеною про-
блемою у багатьох країнах світу. Згідно з чисельни-
ми дослідженнями дефіцит вітаміну Д зафіксовано у 
85,5-99,9% людей, які проживають у різних части-

нах Земної кулі [11, 12]. Слід зауважити, що недо-
статній рівень вітаміну Д в сироватці крові виявили 
навіть у тих людей, що проживають у місцевості, де 
переважає тепла пора року, наприклад, у мешкан-
ців Китаю, Ірану, Південної Америки, що може під-
тверджувати вищенаведені факти щодо порушення 
синтезу ендогенного вітаміну Д.

В кінці 19 ст. простежували зв'язок між забезпече-
ністю організму вітаміном Д та розвитком алергії. 
На той час алергічні симптоми були чітко описані та 
дістали назву «сінна лихоманка». У Великобританії 
поширеність «сінної лихоманки» становила 0,1% 
серед інших захворювань [13]. В цей період одним 
із найпоширеніших захворювань серед дитячого 
населення Англії був рахіт, а основним профілак-
тичним засобом проти цієї недуги вважали риб’ячий 
жир та жир печінки тріски, продукти, які найбільше 
містять вітаміну Д3. Ці продукти у вигляді харчових 
добавок широко використовувались для профілак-
тики та лікування рахіту у дітей. Одночасно із змен-
шенням захворюваності на рахіт спостерігали також 
зменшення захворюваності на «сінну лихоманку», 
що певною мірою можна пояснити зв'язком між 
забезпеченістю вітаміном Д організму дітей та роз-
витком алергічних захворювань. 

На сьогодні відома участь вітаміну Д в імунних 
процесах, імовірно, що через них цей вітамін віді-
грає роль у розвитку алергічних хвороб. З огляду 
на це, важливо з’ясувати, чи синтезується достатня 
кількість вітаміну Д у дітей з алергічними хвороба-
ми під дією сонячного світла у весняно-літній пері-
од, адже, імовірно, для цієї групи хворих надхо-
дження вітаміну Д в організм у достатній кількості 
необхідне для попередження загострень хвороби 
та легшого їх перебігу. 

Матеріал та методи. Дослідження проводились 
на базі центральної дитячої поліклініки 
Деснянського району міста Києва. Нами обстежено 
53 хворих дітей з алергічними захворюваннями. За 
нозологічними формами хворі розподілились таким 
чином: у 23 дітей була бронхіальна астма, у 5 - ато-
пічний дератит, у 2 - алергічний риніт, у 13 - діагнос-
товано одночасно бронхіальну астму та алергічний 
риніт, у 10 - була бронхіальна астма та атопічний 
дерматит. У хворих детально було вивчено анамнез 
захворювання та життя, проведені загальноклінічні 
обстеження та визначено рівень вітаміну Д в сиро-
ватці крові в зимовий період, після призначення 
препарату вітаміну Д та після весняно-літнього 
періоду. Ще 10 дітей обстежено в літній період 
(середина літа), яким вітамін Д призначався одно-
разово та вони не проходили курс лікування холе-
кальциферолом: з них у 5-и була бронхіальна астма, 
троє хворіли бронхіальною астмою та алергічним 
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ринітом, інші двоє дітей мали бронхіальну астму та 
атопічний дерматит. Усі обстежувані діти були віком 
від 3 до 16 років.

Визначення 25(ОН)Д проводили за допомогою 
електрохемілюмінесцентного методу на аналізато-
рі Eleksys 2010 (Roche Diaggnostics, Німеччина) тест 
системи Сobas в ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. 
Чеботарьова НАМН України». Захворювань, при 
яких може порушуватись синтез проміжної (тран-
спортної) форми вітаміну Д, у досліджуваних дітей 
не було. Оцінка забезпеченості вітаміном Д прово-
дилась відповідно до класифікації M.F. Holick et al. 
(2011), що згадується вище.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При зборі анамнезу у дітей, в яких діагностовано 
алергічні захворювання, встановлено обтяжену 
спадковість; у батька або матері, бабусі, дідуся, 
тітки, дядька по одній або обох лініях кожної дити-
ни мали місце алергічні хвороби. У спостережува-
них дітей в період загострення захворювання у 
загальному аналізі крові виявлено еозинофілію, що 
підтверджувало у них наявність атопії (глистні інва-
зії були виключені).

У 53 дітей (100%), яким визначався рівень вітаміну 
Д в сироватці крові, було встановлено дефіцит 
25(ОН)Д, показники вітаміну Д в сироватці крові 
коливались в межах від 8,69 нмоль/л до 37,68 
нмоль/л, середній показник становив 22,54 нмолб/л. 
При співставленні тяжкості перебігу алергічних 
захворювань і показників рівня вітаміну Д в сиро-
ватці крові у обстежених дітей виявлено 
взаємозв’язок між цими даними: чим тяжчим був 
перебіг захворювання, тим нижчий рівень вітаміну 
Д визначався у сироватці крові пацієнтів. 
Встановлена також залежність рівня вітаміну Д від 
давності захворювання: чим тривалішим було 
захворювання, тим переважно був нижчим рівень 
вітаміну Д в сироватці крові хворих.

Лікування вітаміном Д проведено у 31 дитини: у 
13 дітей була бронхіальна астма, у 6 - атопічний 
дерматит, у 2 - алергічний риніт, у 5 - були одночас-
но бронхіальна астма та алергічний риніт, і ще у 5 
– бронхіальна астма та атопічний дерматит. В пері-
од прийому вітаміну Д 13 дітей перебували в періо-
ді ремісії захворювання, 18 дітей мали епізоди 
загострення хвороби. При виборі препарату вітамі-
ну Д для лікування дітей з алергічними захворюван-
нями до уваги була прийнята рекомендація 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з 
якою в якості міжнародного стандарту при призна-
ченні препарату вітаміну Д є водорозчинна форма 
даного вітаміну – холекальциферол. Підбираючи 
дозу вітаміну Д3 для лікування, ми вибрали дозу 
2000 МО, яка була вищою від підтримуючої реко-

мендованої дози для дітей від 1 року до 18 років 
(600 – 1000 МО), що проживають у Центральній 
Європі, але не перевищують гранично допустимої 
при нормальному показнику вітаміну Д в сироватці 
крові. Отже діти отримували 2000 МО водорозчин-
ного вітаміну Д3 щодня протягом 2 місяців. Рівень 
вітаміну Д визначався до та після проведеного 
курсу лікування препаратом вітаміну Д. Пацієнтам, 
які перебували у періоді ремісії захворювання, при-
значалась монотерапія препаратом вітаміну Д або у 
комплексі з базовою терапією топічними глюкокор-
тикоїдними препаратами, якщо діти були у періоді 
загострення захворювання, то препарат вітаміну Д 
входив до комплексної терапії. У хворих дітей, яким 
призначався вітамін Д, середній показник рівня 
цього вітаміну в сироватці крові до лікування ста-
новив 21,51 нмоль/л. Після 2-місячного курсу при-
йому препарату вітаміну Д середній показник цього 
вітаміну в сироватці крові становив 36,54 нмоль/л, 
у 27 дітей рівень вітаміну Д залишився в межах 
показника дефіциту, у 4 – встановлена недостат-
ність та у жодної дитини не вдалося досягнути нор-
мального рівня вітаміну Д в сироватці крові. 
Загальний приріст вітаміну Д становив лише 15 
нмоль/л. Серед дітей, які приймали холекаль-
циферол, була група пацієнтів (10 хворих), курс 
лікування якої був у березні та квітні, їхній середній 
показник вітаміну Д в сироватці крові після лікуван-
ня становив 37,14 нмоль/л. 

Незважаючи на недостатній рівень 25(ОН)Д в 
сироватці крові, усім дітям застосування вітаміну Д 
у комплексній терапії алергічних захворювань було 
припинено у зв’язку з початком весняно-літнього 
періоду. Після завершення цього періоду було 
обстежено 21 дитину з алергічними захворювання-
ми, відмічено, що загострень хвороби після про-
веденого курсу лікування не було, хоча на момент 
обстеження 10 дітей були в періоді загострення, а 
11 пацієнтів перебували в періоді ремісії. Після 
огляду хворих, усім їм було визначено повторно 
25(ОН)Д в сироватці крові. Дослідження показало, 
що рівень вітаміну Д коливався в межах 15,70 
нмоль/л – 55, 84 нмоль/л, середній показник стано-
вив 37,51 нмоль/л, після прийому вітаміну Д (до 
початку весняно-літнього періоду) цей показник 
дорівнював 37,57 нмоль/л, отже вміст гідрокальци-
феролу в крові фактично не змінився за час 
весняно-літнього періоду. Варто зауважити, що у 
дітей, в яких рівень 25(ОН)Д був дещо вищим після 
застосування вітаміну Д, мав тенденцію до знижен-
ня після весняно-літнього періоду, а рівень вітамі-
ну Д у пацієнтів, у яких він залишався на низьких 
показниках після призначення холекальциферолу, 
мав тенденцію до підвищення після сонячної пори 
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року. У десятьох дітей з алергічними захворюван-
нями, яким рівень вітаміну Д визначався влітку 
(друга половина червня) та дана група пацієнтів не 
проходила курс лікування препаратом вітаміну Д 
середній показник цього вітаміну в сироватці крові 
становив 26,12 нмоль/л, що відповідає дефіциту 
25(ОН)Д.

Отже, при проведенні оцінки надходження вітамі-
ну Д в організм дітей з алергічними захворювання-
ми з ендогенного джерела надходження, усіх обсте-
жуваних дітей можна розділити на три групи. Беручи 
до уваги першу групу дітей, лікування якої вітамі-
ном Д відбувалось у березні-квітні місяці, у них 
неможливо віддиференціювати, яка кількість цього 
вітаміну надійшла в організм в результаті перетво-
рення превітаміну у вітамін Д3 під дією 
УФ-опромінювання (в ці місяці сонячні промені 
володіють такою властивістю), а яка кількість надій-
шла в результаті прийому вітаміну Д. Але так чи 
інакше достатньої кількості вітаміну Д в організмі 
пацієнтів досягнути не вдалося. Друга група пацієн-
тів, яка обстежувалась після весняно-літнього пері-
оду, припинивши прийом холекальциферолу, вра-
зила результатами – показник вітаміну Д в сироват-
ці крові залишився на тому ж рівні, хоча, вважаєть-
ся, що за цей період часу (увесь весняно-літній 
період) мала б надійти найбільша кількість вітаміну 
Д з ендогенного джерела надходження. Слід відмі-
тити, що у дітей, у яких рівень вітаміну Д мав тен-
денцію до незначного підвищення після прийому 
вітаміну Д, він знижувався за весняно-літній період, 
а у тих, в яких зафіксовано дещо нижчий рівень 
25(ОН)Д після лікування холекальциферолом, зрос-
тав за сонячну пору на 23,6%. У третьої групи дітей 
рівень 25(ОН)Д в сироватці крові, визначений в 
середині літа, коли сонячні промені найбільше 
володіють властивістю синтезувати у шкірі вітамін 
Д, але середній показник цього вітаміну був у межах, 
що відповідає дефіциту вітаміну Д. Закономірно 
виникає питання: чи взагалі синтезується вітамін Д 
в організмі дітей з алергічними захворюваннями? 
Під час нашого дослідження відбувався постійний 
моніторинг рівня 25(ОН) у весняно-літній період 
(на початку періоду, в середині літа та після весняно-
літнього періоду) за цей час жодного разу не було 
зафіксовано нормального рівня вітаміну Д в сиро-
ватці крові хворих. Більше того, можна зробити 
висновок, що під дією сонячного світла синтез 
цього вітаміну відбувається в дуже малій кількості, 
оскільки за весняно-літній період не відбувається 
його поповнення, а в середині літа у пацієнтів 
зафіксовано його дефіцит. Можна припустити, що 
відбулась зміна властивостей УФ-променів, що не 
забезпечує синтез холекальциферолу у шкірі люди-

ни, що згадувалось вище, а можливо у мальпігієво-
му шарі шкіри міститься недостатня кількість преві-
таміну, тобто немає з чого синтезувати вітамін Д3. 
Тому, імовірно, дітям, хворим на бронхіальну астму, 
атопічний дерматит, алергічний риніт, доцільно і у 
весняно-літній період не припиняти прийом вітамі-
ну Д для досягнення його нормального рівня, а 
після досягнення бажаного результату продовжу-
вати застосовувати вітамін Д і в сонячну пору з 
метою підтримки його потрібної концентрації в 
крові пацієнтів. 
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