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D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty
JOHDANTO
Ihmiskunta on lähes koko olemassaoloaikansa elänyt eteläisemmillä leveysasteilla kuin
mitä Suomi sijaitsee, ollut ulkoilmassa suurimman osan päivästä ja ilmeisesti käyttänyt
vaatetusta, joka on antanut auringolle hyvän mahdollisuuden valmistaa ihon kautta Dvitamiinia. Vasta viimeisien satojen vuosien aikana on lisääntynyt urbanisaatio katkaissut
tämän käytännön. Ihmiset ovat siirtyneet paljolti työskentelemään sisätiloissa, ulkoilun
määrä on selvästi vähentynyt ja terveellisen perusravinnon laatu on heikentynyt.
SAANTI JA METABOLIA
D3-vitamiinia (kolekalsiferolia) saadaan joko ihon kautta auringosta tai ravinnosta, kuten
rasvaisista kaloista, kananmunasta, meijerituotteista ja ravintolisistä (vitamiinivalmisteista
ja kalaöljystä). Kasvikunnan tuotteet, kuten hiivat ja eräät sienet, esimerkiksi
suppilovahverot sisältävät D2-vitamiinia (ergokalsiferolia). Yhdysvalloissa ja Australiassa
ergokalsiferoli on pääasiallinen D-vitamiinin muoto. Kuitenkin se on potentiaalisesti
toksisempi ja tehottomampi kuin kolekalsiferoli1.
Iholla auringon ultravioletti B-säteiden aiheuttama altistus saa aikaan reaktioketjun, jossa
ihon 7-dehydrokolesteroli muuttuu esivitamiini D3:ksi, joka puolestaan muuttuu lämmön
vaikutuksesta D3-vitamiiniksi. Seuraava reaktioketjun vaihe tapahtuu maksassa, jossa
muodostuu 25-hydroksi-D3-vitamiini 25(OH)D:ta eli kalsidiolia. Tätä D-vitamiinin muotoa
mitataan laboratoriossa arvioitaessa D-vitamiinin riittävää määrää elimistössä.
Kalsidioli sitoutuu kantajaproteiiniinsa (Vitamin D binding protein, VDBP) ja muuttuu
edelleen munuaisissa 1,25-dihydroksi-D3-vitamiiniksi eli kalsitrioliksi. Kalsitrioli on Dvitamiinin biologisesti aktiivinen muoto. Sillä on kyky sitoutua erityiseen spesifiseen
sitoutumiskohtaan, reseptoriin, joita on monissa soluissa (Vitamin D receptor, VDR).
Kalsitriolin määrä verenkierrossa on noin tuhat kertaa pienempi kuin kalsidiolin. Kalsitriolia
voi muodostua paikallisesti myös muissa soluissa ja kudoksissa. Juuri tämä mahdollistaa
D-vitamiinin monet terveysvaikutukset2,5.
TEHTÄVÄT
Kalsitriolin perinteisenä tehtävänä on lisätä kalsiumin ja fosforin imeytymistä suolistosta,
lisätä luusolujen kypsymistä, mobilisoida luuston kalsiumvarastoja ja vähentää
parathormonin (PTH) eritystä. PTH:n matalat pitoisuudet edistävät ja ylläpitävät terveyttä
ja toisaalta korkeat PTH:n pitoisuudet ovat yhteydessä sydän- ja aivoinfarktiin sekä
verenpaineeseen3,4. D-vitamiinin puute johtaa kohonneen PTH:n kautta siihen, että
kalsiumia otetaan luusta, joka haurastuu ja murtumariski suurenee5. ”Kalsiumparadoksin”,
mukaan D-vitamiinin tai kalsiumin puute johtaessaan PTH:n pitoisuuden ja kalsiumin
nousuun, voi olla yhteydessä sokeritaudin, neurologisten sairauksien, pahanlaatuisten
kasvainten tai rappeuttavien nivelsairauksien syntyyn6.
D-vitamiinin epätyypilliset ominaisuudet johtuvat VDR:den olemassaolosta monissa
soluissa ja kudoksissa. Nämä rakenteet voivat itse valmistaa kalsitriolia, eivätkä ne siten
ole riippuvaisia munuaisista veren mukanaan tuoman kalsitriolin määrästä. Tällaisia soluja
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on rinta- ja eturauhasessa, keuhkoissa, iholla, imusolmukkeissa, paksusuolessa,
haimassa, lisämunuaisissa ja aivoissa7,8. Soluja ja kudoksia, joilla on solutumassa,
sytosolissa tai solukalvossa D-vitamiinireseptoreja ovat haimasolut, monosyytit,
muuntuneet B-solut, aktivoituneet T-solut, hermosolut, eturauhasen, munasarjojen,
aivolisäkkeen ja aortan endoteelin solut9,13. Tästä suuresta solujen ja kudosten määrästä,
jotka pystyvät itsenäisesti metaboloimaan D-vitamiinia, voidaan päätellä että D-vitamiinilla
on laajat mahdollisuudet osallistua aineenvaihdunnan ja sairaustilojen toiminnan ja
patofysiologian säätelyyn. Esimerkkeinä ovat D-vitamiinin vaikutukset lukuisiin geeneihin,
erikoisesti kypsymiseen ja erilaistumiseen vaikuttaviin geeneihin10, ja tämä voi osaltaan
selittää aurinkoaltistuksen (D-vitamiini) ja syöpäkuolleisuuden käänteistä suhdetta11,12. Dvitamiini näyttää osallistuvan hermovälittäjäaineiden toimintaan, mikä näkyy sen edullisena
antidepressiivisenä13 ja kouristuksia estävänä14 vaikutuksena. D-vitamiini säätää myös
immuunivastetta, sillä se vähentää tulehdusta15,16, vaimentaa tai estää tiettyjä
autoimmuunisairauksia17-19, vähentää syövän riskiä11 ja mahdollisesti vähentää
infektiosairauksien, kuten äkillisen keuhkokuumeen riskiä lapsilla20.
D-VITAMIININ TERVEYSVAIKUTUKSIA
Sydän- ja verisuonisairaudet
Sydänverisuonisairauksista johtuvat kuolemat ovat yleisempiä talvella, pohjoisimmilla
leveysasteilla ja matalilla paikoilla, ja kaikkiin näihin liittyy D-vitamiinin riittämätön saanti21.
Sydänkohtauksen riski on kaksi kertaa suurempi henkilöillä, joiden 25(OH)D pitoisuus on
alle 32 nmol/l kuin niillä, joilla pitoisuus on tätä suurempi22. Laajassa, 18 225 miehen
aineistossa 454 miestä sai 10 vuoden aikana sydäninfarktin tai kuolemaan johtaneen
sydäntaudin. Sydäninfarktin riskin ja seerumin D-vitamiinipitoisuudella oli käänteinen
korrelaatio. Matalimpaan seerumipitoisuuteen (alle 37 nmol/l) liittyi 2.4-kertainen riski
infarktin saamiseen verrattuna riittävään seerumipitoisuuteen (yli 75 nmol/l)23. Sydämen
vajaatoimintaa sairastavilla potilailla todettiin merkittävästi matalammat Dvitamiinipitoisuudet kuin terveillä verrokeilla24. D-vitamiinin puute yhtenä sydänkohtauksen
syynä on dokumentoitu lukuisissa raporteissa25-29.
Korkea verenpaine
Jo pitkään on tiedetty, että verenpaine on korkeampi talvella kuin kesällä, se lisääntyy
mentäessä kauemmaksi päiväntasaajalta ja että siihen vaikuttaa ihon pigmentaatio30. Dvitamiinin matala seerumipitoisuus altistaa verenpainetaudille31. Annettaessa
verenpainepotilaille UV-valoa kolmasti viikossa kuusi viikkoa, potilaiden seerumin Dvitamiinipitoisuus nousi 167 % ja verenpaine laski samalla merkittävästi32. Myös
suhteellisen pienet D-vitamiiniannokset (20 µg) suun kautta otettuina laskivat sekä
verenpainetta että sydämen lyöntinopeutta kahdessa kuukaudessa33.
Tyypin 1 diabetes
Eläinkokeissa D-vitamiinilla on saatu merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Yli 10 000 vuonna
1966 syntyneen pohjois-suomalaisen lapsen seurantatutkimuksessa Hyppönen ym.17
osoittivat, että annettaessa päivittäin D-vitamiinia 50 µg alle vuoden ikäisille ja sitä
vanhemmille lapsille, oli ykköstyypin diabeteksen riski 80% pienempi kuin lapsilla, jotka
saivat D-vitamiinia vähemmän tai ei lainkaan.
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Tyypin 2 diabetes
D-vitamiinin matala pitoisuus liittyy insuliiniresistenssiin ja haiman betasolujen
toimintahäiriöön diabeetikoilla ja nuorilla aikuisilla, jotka ovat muuten terveitä.
Aterianjälkeinen verensokeripitoisuus on merkittävästi pienempi sellaisilla terveillä
aikuisilla, joilla on suuri seerumin D-vitamiinipitoisuus, kuin henkilöillä, joilla on pieni
seerumin D-vitamiinipitoisuus34. Verrattaessa metformiiniin, joka parantaa
insuliiniherkkyyttä 13%, korkeampi seerumin D-vitamiinipitoisuus parantaa
insuliiniherkkyyttä 60%. Kymmenellä tyypin 2 diabetesta sairastavalla naisella, jotka saivat
D-vitamiinia 33 µg/pv kuukauden ajan, insuliiniherkkyys parani 21 %34.
Luu-niveltulehdus
D-vitamiinia käytetään yleisesti osteoporoosin estämisessä ja hoidossa, mutta harva
lääkärikään tietää, että luu-niveltulehduksen, joka on yleisin niveltulehduksen muoto,
eteneminen vähentyy riittävällä D-vitamiinin annostuksella. Eräässä tutkimuksessa
lonkkatulehdus eteni nopeammin niillä, joiden seerumin D-vitamiinipitoisuus oli allle 75
nmol/l35.
Multippeliskleroosi (MS tauti)
MS tauti on harvinainen päiväntasaajan alueella, mutta yleisempi pohjoiseen mentäessä.
Eräässä tutkimuksessa annettiin kymmenelle MS-potilaalle kaksi vuotta tukilääkitystä,
johon kuului päivittäin 1000 mg kalsiumia, 600 mg magnesiumia ja 125 µg D-vitamiinia (20
grammasta turskan maksaöljyä), taudin paheneminen hidastui18. Tämä on yksi harvoista
ihmisillä tehdyistä tutkimuksista, joka oli riittävän pitkä ja jossa käytettiin kyllin suurta Dvitamiinin annostusta. Toisessa tutkimuksessa 39 MS-potilaalle annettiin kuusi kuukautta
800 mg kalsiumia ja 25 µg D-vitamiinia päivässä, jolloin havaittiin vähäinen antiinflammatorinen vaikutus36.
Masennus
Vuodenaikaan liittyvä häiriö on eräs masennuksen ilmenemismuoto, jossa alakuloisuus
syntyy tai pahenee talvikuukausien aikana samalla kun kirkkaan valon ja auringon määrä
sekä veren D-vitamiini ovat pienimmillään. Äskettäin osoitettiin, että 2500 ug kerta-annos
D-vitamiinia oli paljon tehokkaampi hoidettaessa vuodenaikaan liittyvää masennusta kuin
kuukauden mittainen valoterapia37. Samoin, D-vitamiinin annoksella 10-20 ug/pv 44
henkilölle saatiin merkittävä paraneminen mielialaan13.
Epilepsia
Epileptiset kohtaukset voivat liittyä D-vitamiinin puutteeseen38. Se voi alentaa kohtausten
kynnystä ja lisätä kohtausten esiintyvyyttä. Monet kouristuksia estävät lääkkeet häiritsevät
kalsitriolin muodostumista munuaisissa ja edistävät sen eritystä virtsaan. Nämä lääkkeet
voivat johtaa D-vitamiinin puutteesta aiheutuviin epileptisiin kohtauksiin39. Toisaalta,
annettaessa ergokalsiferolia 107–430 µg/pv, kohtausten tiheys voi vähetä merkitsevästi
merkittävästi14.
Migreeni
Kalsium osallistu verisuoniston tonuksen sekä veren hyytymisen säätelyyn. Näistä
molemmat ovat muuttuneet migreenipotilailla. Thys-Jakobs kuvasi kaksi tapausta, joissa
kuukautisiin liittyvän migreenikohtausten esiintymistiheys, kesto ja vaikeus vähenivät
annettaessa 1200 mg kalsiumia ja 30-40 µg D-vitamiinia päivässä naisille, joiden seerumin
D-vitamiinipitoisuus oli pieni40.
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Monirakkulaisen munasarjan oireyhtymä
Oireyhtymälle on tunosomaista monirakkulaiset munasarjat, kuukautisten puuttuminen,
hirsuitismi (karvankasvu), insuliiniresistenssi ja lihavuus. Eläinkokeiden mukaan kalsium
on olennainen tekijä varhaismunasolun aktivoitumiselle ja kypsymiselle. Tutkimuksessa,
johon osallistui 13 monirakkulaisen munasarjan oireyhtymän naista ja joiden seerumin Dvitamiinipitoisuus oli pieni, annettiin päivittäin 1500 mg kalsiumia ja viikoittain 1 340 µg D2vitamiinia. Tämä annostus normalisoi kolmessa kuukaudessa hoito-ohjeita noudattaneiden
naisten kuukautiset ja hedelmällisyyden41.
Luurankolihasten kiputila
Potilailla, joilla on vammasta johtumaton pitkäaikainen luurankolihasten kiputila, on usein
D-vitamiinin puutostila. Eräässä aineistossa 93 %:lla 150 potilaasta, joilla oli pysyvä,
epäspesifinen luurankolihasten kiputila, oli selvä D-vitamiinin vaje42. Masood ym.43
havaitsivat yleisen D-vitamiinin puutostilan lapsilla, joilla oli raajakipuja ja joilla D-vitamiini
lievitti niitä kolmessa kuukaudessa. 299 potilasta, joilla oli alaselkäkipuja ja
samanaikaisesti 83%:lla matala seerumin D-vitamiinipitoisuus, saivat 125-250 µg Dvitamiinia päivässä. Kolmessa kuukaudessa lähes kaikkien selkäkipu väheni44. Elina
Hyppösen tutkimusryhmän mukaan matala D-vitamiinin pitoisuus näyttää olevan
yhteydessä naisten kroonisiin kiputiloihin45.
Syövän esto ja kuolleisuus
Auringonvaloaltistuksen ja syövän käänteisen yhteyden osoitti Apperly jo vuonna 194112.
D-vitamiini näyttää suojaavan myös ennenaikaiselta kuolemalta, ja kääntäen, liian
vähäinen pitoisuus seerumissa (alle 44 nmol/l) näyttää lisäävän kuolleisuutta, jopa 26 %
verrattuna yli 80 nmol/l:n pitoisuuteen46. D-vitamiini ehkäisee syöpää vaikuttamalla solujen
kypsymiseen ja solukuolemaan liittyviin mekanismeihin. Niitä säätelee D-vitamiinireseptori
ja entsyymivaikutukset47. Myös synteettisillä D-vitamiinijohdannaisilla voi olla vaikutusta
ihmisen syövässä48. Liian vähäinen auringon valon ja siten D-vitamiinin vähäinen saanti
ovat yhteydessä moniin syöpäkuolemiin11. Näitä syöpälajeja ovat rinta-, suolisto-,
munasarja-, eturauhas-, virtsarakko-, nielu-, munuais-, keuhko-, haima-, peräsuoli-, mahaja kohtusyöpä sekä non-Hodgkin lymfooma. Grant on arvioinut, että riittävä altistus
auringolle tai riittävä D-vitamiinin saanti pelastaisi Yhdysvalloissa vuosittain yli 23000
ihmistä syöpäkuolemalta.
Suomessa Kansanterveyslaitoksen ja Suomen syöpärekisterin yhteistutkimus vuosilta
1980–2005 osoitti, että ammattikalastajat ja heidän puolisonsa elivät pidempään kuin muu
väestö. Tutkimuksessa oli 6410 mieskalastajaa ja 4260 kalastajan vaimoa.
ANNOSTUS JA PITOISUUDET VERESSÄ
D-vitamiinista puhuttaessa käytetään kahdenlaisia yksikköjä, mikrogrammoja (µg) ja
kansainvälisiä yksikköä (IU, International Unit, ky). Niiden vastaavuus on 10 µg=400 IU.
Riittävää D-vitamiinin annostusta voidaan arvioida yhtäältä tarkastelemalla
auringonvalosta saatavaa määrää ja toisaalta D-vitamiinin vaikutusta seerumin PTH:n
tasoon. Tavallista menettelyä, jossa mitataan väestön vitamiinipitoisuudet ja määritetään
niiden perusteella ns. viitealue, ei voi soveltaa tässä tapauksessa, sillä normaaliväestön Dvitamiinipitoisuus on liian matala.
Auringon otto kokovartalolle lähellä päiväntasaajaa tuottaa 15 minuutissa annoksen, joka
vastaa 100–500 µg D-vitamiinia49,50. Puolen tunnin altistus, tuottaa jo 1 250 µg D-vitamiinia
vain vähän pigmentoituneissa henkilöissä, mutta tummaihoiset vaativat viisinkertaisen ajan
saadakseen saman annoksen50.
Suun kautta otettavan sopivan D-vitamiiniannoksen määrä riippuu monista tekijöistä. Näitä
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ovat maantieteellinen sijainti, saatu aurinkoaltistus, ruumiin paino, ihon pigmentaatio,
nautitun ravinnon laatu, imeytymisen tehokkuus ja käytetyt lääkkeet. Esimerkiksi
kouristuksia estävät lääkkeet tyhjentävät elimistön D-vitamiinivarastot39.
Suomessa viranomaissuositus vuorokaudessa on 0-2 vuotiaille 10 µg, 3-60 vuotiaille 7,5
µg ja yli 60 vuotiaille sekä raskaana oleville ja imettäville 10 µg. Seurantatutkimukset,
joissa on verrattu suomalaisten D-vitamiinitilannetta talvina 2002 ja 2004 osoittavat, että Dvitamiinin saanti on edelleenkin talvisaikaan riittämätöntä kaikilla ikään ja sukupuoleen
katsomatta, kun seerumin 25-OH-D-pitoisuuden tavoitteeksi asetetaan 80 nmol/l51-53.
Pelkkää kasvisravintoa käyttävät ovat D-vitamiinipuutoksen riskiryhmä.
Suomessa on lisätty vuodesta 2003 alkaen D-vitamiinia maitoon (100 g sisältää 0,5 µg) ja
margariiniin (100 g sisältää 10 µg). Jos pelkästään näillä täyttäisi edes jotenkin päivän
tarpeen, pitäisi päivittäin juoda kaksi litraa maitoa tai syödä 100 g margariinia.
D-vitamiini on huomattavan turvallista54 kuten myös vuoden 2008 suomalaisessa Käypä
hoito –suosituksessa todetaan: varmasti turvallinen annos D-vitamiinia on 50 µg/pv.
Fysiologisena ylärajana voitaneen pitää 250 µg, jonka voi saada ottamalla aurinkoa 15
minuuttia. Auringosta ei voi saada liian paljon D-vitamiinia, sillä elimistö hajottaa yli
menevän osan.
Kalsiumin imeytyminen on ihanteellista silloin kun D-vitamiinin pitoisuus seerumissa on
vähintään 80 nmol/l55. D-vitamiinin päiväannos 20-25 µg tuottaa seerumipitoisuuden 75
nmol/l56. D-vitamiinin yhteydessä on hyvä ottaa kalsiumia. Valtion
ravitsemusneuvottelukunta suosittaa (2005) otettavaksi 800–900 mg kalsiumia Dvitamiinin kanssa.
D-vitamiinin saantisuositus ja käytännön saanti ovat nykyisellään liian pieniä. Alle 6
kuukauden ikäiset suomalaiset vauvat saavat ilmeisesti riittävästi D-vitamiinia (keskimäärin
11 µg/pv), mutta sen jälkeen alkaa saanti olla liian niukkaa, niin että kolmevuotiaat saavat
enää 4 µg/pv57. Laitoshoidossa olevilla vanhuksilla on yleisesti hyvin matalat Dvitamiinipitoisuudet (alle 25 nmol/l) ja ne laskevat edelleen iän myötä58, 59.
Riittävästä D-vitamiinin määrästä ei ole vielä päästy yksimielisyyteen. Se lienee jossain 20
ja 250 ug/pv välillä. D-vitamiinin yliannostelusta on varoiteltu, mutta myrkytyksiä ei ole
raportoitu runsaankaan auringon oton jälkeen eikä haittavaikutuksia ole esiintynyt suun
kautta otetuilla 250 µg:n päiväannoksilla (mikä jäljittelee auringon tuottamaa määrää),
jolloin seerumipitoisuus on yli 200 nmol/l 60. Toksisia vaikutuksia ei ole esiintynyt
annettaessa päivittäin 100 µg tai viikoittain 1 250 µg61,62. Holick63 suosittaa jopa kahta
lihakseen annettavaa 12 500 µg:n annosta vuodessa ehkäisemään D-vitamiinin puutosta.
Tästä kertyy 25 000 µg vuosiannos, joka on lähes 10 kertaa suurempi kuin nykyisin
suomalaisille työikäisille aikuisille suositeltu päiväannos 7,5 µg. Nykyisin katsotaan, että
päiväannos 250 µg on turvallinen aikuisille jatkuvassa käytössä64.
Aurinkosuojavoiteilla on se haittavaikutus, että ne estävät D-vitamiinin muodostumisen
iholla. Jo suojakerroin 8 estää vitamiinin tuoton 95-prosenttisesti65.
D-vitamiinista voi saada täyden hyödyn vain pitkäaikaisessa käytössä mieluiten vähintään
5–9 kk ajan. Seerumin pitoisuus asettuu tietylle tasolle vasta 3–4 kuukauden kuluttua
annostuksen aloittamisesta61 ja edulliset kliiniset ja biokemialliset muutokset ilmenevät
vasta sen jälkeen.
Kuten edellä olevasta ilmenee, D-vitamiinilla on erittäin laaja vaikutuskirjo. Ainoa varma
keino saada selville, onko saanti riittävää, on mittauttaa seerumin D-vitamiinin eli
kalsidiolin eli 25(OH)D:n pitoisuus veriseerumissa. Nykyisin nestekromatografista
menetelmää pidetään D-vitamiinimittauksen ”kultaisena standardina”. D-vitamiinin puute
koskee yli puolta kaikista aikuisista ja lähes kaikkia ikääntyneestä väestöstä. D-vitamiinin
puute on nykyajan epidemia, joka olisi helposti ja edullisesti ehkäistävissä ja hoidettavissa.
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D-vitamiinin seerumipitoisuudelle on määritelty seuraavat raja-arvot:
(yksikkö nmol/l tarkoittaa nanomoolia/litra verta)
Selvä puute: alle 40 nmol/l,
Riittämätön saanti: 40–75 nmol/l,
Tavoitetaso 75–130 nmol/l
Liian korkea pitoisuus yli 250 nmol/l.
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