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wiedza społeczeństwa na temat 
roli witaminy D3 oraz konieczności 
monitorowania stężenia jej 
metabolitu we krwi
Public knowledge regarding the role of vitamin D3  
and the necessity of monitoring the concentration  
of its metabolite in blood
WPROWADZENIE

Witamina D3 – cholekalcyferol to steroidowy or-
ganiczny związek chemiczny, powstający z pro-
witaminy, będącej odwodornioną pochodną cho-
lesterolu – 7-dehydrocholesterolu. Pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego o długości fali 
w zakresie 290-315 nm (UV-B) prowitamina D3 ule-
ga nieenzymatycznej fotoizomeryzacji, a następnie 
powstała prewitamina, w reakcji endoergicznej, 
przekształca się w witaminę D3 [1-2]. Dzięki temu 
mechanizmowi, witamina D może być biosynte-
tyzowana w warstwie Malpighiego naskórka [3]. 
Sama synteza nie warunkuje jednak jej aktywno-
ści biologicznej, gdyż tę uzyskuje ona dopiero dzięki 
enzymatycznej hydroksylacji przy atomie C25 do 
1α,25-dihydroksywitaminy (kalcyfediolu) D (1,25(OH)

2
D). 

Reakcja ta pozwala zaliczyć witaminę D3 do gru-
py prohormonów – prekursorów hormonalnych 
(w tym przypadku dla kalcytriolu) [1-2]. Dodatko-
wo może być ona dostarczana do organizmu na 
drodze egzogennej, wraz z pożywieniem (źródłem 
są ryby morskie, jajka, ser żółty oraz mleko) [4-7]. 
Ze względu na relatywnie długi okres półtrwania 
kalcyfediolu (21 dni), wahania jego poziomu w orga-
nizmie są niewielkie, a oznaczenie stężenia 25(OH)
D3 pozwala na najbardziej precyzyjną i obiektyw-
ną ocenę stanu wysycenia organizmu witaminą D3, 
zarówno pochodzenia egzogennego, jak i endogen-
nego [1, 2, 8]. Szerokie spektrum działania pochod-
nej kalcyferolu na organizm człowieka sprawia, 
że jest ona niezbędna do utrzymania homeostazy 
wewnątrzustrojowej. Poza główną jej funkcją, jaką 
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STRESZcZENIE

Przeniesienie znacznej części życia w przestrzenie 
wyizolowane od środowiska zewnętrznego, zubo-
żenie spożywanych wartości odżywczych, poprzez 
chemizację żywności, wszechobecny stres i prze-
męczenie, przyczyniają się do postępującej pandemii 
hipowitaminozy D3. W świetle aktualnych badań 
epidemiologicznych, stwierdza się niedobór metaboli-
tu cholekalcyferolu we krwi obwodowej u 9 na 10 Po-
laków. Mimo to, stan wiedzy społeczeństwa oraz po-
dejmowane działania naprawcze są niewystarczające. 

Celem badania było sprawdzenie poziomu wiedzy 
ankietowanych oraz wskazanie tendencji behawio-
ralnych, mających na celu utrzymanie homeostazy 
organizmu, poprzez zapobieganie odchyleniom stę-
żenia kalcyfediolu od wartości optymalnej. 

Słowa kluczowe: witamina D, hipowitaminoza, 
prewencja hipowitaminozy, źródła witaminy D, 
wiedza społeczeństwa 

AbSTRAcT

With the relocation of a significant part of life to areas 

isolated from the outside world, diet lacking in nu-

trients caused by food chemicalization, constant stress 

and over work contribute to progressing pandemic 

of D3 hypovitaminosis. In accordance to the current 

epidemiological research, 9 out of 10 Poles suffer from 

peripheral blood cholesterol deficiency. In spite of this, 

the awareness of society and the corrective and pre-

ventive actions are not sufficient.

The purpose of thisresearch was to evaluate the 

knowledge of respondents and to point out behavioral 

tendencies that are aimed at keeping the homeostasis of 

the body by preventing from deviations of 25(OH)D3 

concentration from the optimal level.

Key words: vitamin D, hypovitaminosis, prevention 

of hypovitaminosisvitamin D sources, public 

knowledge
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jest gospodarka wapniowo-fosforanowa organizmu [9-10], wi-
tamina D3 wpływa również niebagatelnie na układ nerwowy 
[11], mięśniowy [12-13], immunologiczny [14], rozrodczy [15], 
wydalniczy [16] czy układ krążenia [10, 17]. Indukuje liczne 
procesy regeneracyjne, między innymi komórek wątroby [18]. 
Zapewnia prawidłową proliferację komórek tkanki łącznej 
[19], w tym komórek skóry, zapobiegając tym samym licznym 
dermatozom [20, 27]. Nawet niewielkie jej niedobory mogą 
przyczyniać się do rozległych upośledzeń funkcjonowania 
niemalże wszystkich układów. W świetle najnowszych badań, 
zatrważający odsetek populacji w Polsce (jak podają epide-
miolodzy, ok. 90%) boryka się z problemem hipowitaminozy 
względem witaminy D3 [21-22]. Szczególnie niebezpieczne 
jest to dla populacji dzieci [5], osób starszych [5, 23] oraz ko-
biet ciężarnych [5, 24] i w okresie okołomenopauzalnym [5, 23]. 
Mając na uwadze powyższe dane, niezbędne jest stałe monito-
rowanie stężenia 1,25-dihydroksycholekalcyferolu – metabo-
litu D3 we krwi obwodowej oraz 25(OH)D3 w surowicy krwi. 
W przypadku stwierdzenia niedoborów należy niezwłocznie 
wdrożyć suplementację w odpowiedniej dawce [25]. Istotne jest 
utrzymanie optimum stężenia. W naturalny sposób praktycz-
nie niemożliwym jest osiągnięcie stanu hiperwitaminozy D3, 
ponieważ pod wpływem promieniowania UV nadmiar zostaje 
rozkładany do suprasterolu, zapobiegając tym samym jej ku-
mulacji w tkankach [26]. 

cEL PRAcY

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wiedzy społeczeń-
stwa na temat roli cholekalcyferolu oraz zbadanie świadomo-
ści respondentów, związanej z koniecznością monitorowania 
stężenia jego metabolitu we krwi. 

MATERIAŁ I METODA

Badanie przeprowadzono, na podstawie autorsko sporządzonej 
ankiety w grupie 192 respondentów. W celu uzyskania możliwie 
najbardziej reprezentatywnych wyników, wyłoniona grupa ba-
dana reprezentowała osoby obu płci (rys. 1), w przedziale wieko-
wym 18-70 lat (rys. 2), mieszkające na terenie całej Polski (rys. 3) 
i za granicą (rys. 4), o różnym stopniu wykształcenia (rys. 5).

Pytano między innymi o źródła pokarmowe witaminy D 
czy skutki jej niedoboru. Deklarowana wiedza, odnosząca się 
do podstawowych pojęć i nomenklatury, związanej z cholekal-
cyferolem (takich jak: czas ekspozycji słonecznej, konieczny do 
biosyntezy dziennej dawki w organizmie, zapotrzebowanie 
w zależności od wieku, możliwość osiągnięcia stanu hiperwi-
taminozy, funkcja biochemiczna i fizjologiczna), została zwe-
ryfikowana w kolejnych pytaniach kwestionariusza. Zadano 
również szereg pytań odnoszących się do zachowań behawio-
ralnych (czas dziennej ekspozycji słonecznej), prewencyjnych 
(regularność badań okresowych) i naprawczych (suplementa-
cja) wobec niedoboru witamin D3 w organizmie.

Rys. 1 Charakterystyka grupy badanej – płeć Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2 Charakterystyka grupy badanej – wiek Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3 Charakterystyka grupy badanej – pochodzenie Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4 Charakterystyka grupy badanej – zamieszkanie Źródło: Opracowanie własne

Rys. 5 Charakterystyka grupy badanej – wykształcenie Źródło: Opracowanie własne



1 / 2018 / vol. 7
Kosmetologia Estetyczna 21

Nartykuł naukowy             biochemia

METODY STATYSTYcZNE

W analizie zastosowano podstawowe metody analizy ankiet 
poprzez przedstawienie wyników odpowiedzi na poszcze-
gólne pytania w formie liczności i procentów występowania. 
Analizowano również zależności pomiędzy parametrami spo-
łeczno-demograficznymi a odpowiedziami na wybrane pyta-
nia ankiety testem niezależności Chi2. Za statystycznie istotne 
przyjmowano te wyniki testu, dla których poziom istotności 
był mniejszy lub równy 0,05. 

WYNIKI

Opracowane wyniki zostały przedstawione w postaci wy-
kresów słupkowych oraz diagramów kołowych. Stwierdzona 
zależność pomiędzy poszczególnymi danymi uzyskanymi na 
podstawie odpowiedzi na zadane pytania pozwoliła na zwery-
fikowanie wiedzy deklarowanej przez respondentów.

Rys. 6 Deklaracja posiadanej wiedzy na temat: za co odpowiedzialna jest witamina D3
 
 

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7 Wiedza badanych na temat funkcji witaminy D3 Źródło: Opracowanie własne

Ponad połowa badanych (n=192) 51,9% deklaruje znajomość 
funkcji fizjologicznej witaminy D3 (rys. 6), z czego 76,3% re-
spondentów koreluje działanie cholekalcyferolu z układem 
kostnym (rys. 7).

Rys. 8 Wiedza ankietowanych na temat funkcji witaminy D3 w zależności od wykształcenia 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 9 Wiedza ankietowanych na temat funkcji witaminy D3 w zależności od wieku  
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10 Wiedza ankietowanych na temat funkcji witaminy D3 w zależności od płci  
Źródło: Opracowanie własne

Jak wykazała analiza uzyskanych danych, wiedza ankieto-
wanych, dotycząca funkcji witaminy D3, różniła się istotnie 
statystycznie w zależności od wykształcenia (p=0,009) – rys. 8, 
wieku (p=0,024) – rys. 9 oraz płci badanych (p=0,050) – rys. 10. 
Największy odsetek osób, mających wiedzę, stanowili re-
spondenci o średnim wykształceniu (41,6%) – rys. 8, w wieku 
41-64 lat (45,9%) – rys. 9, płci żeńskiej (85,2%) – rys. 10. Wśród 
ankietowanych niemających wiedzy najmniejszy odsetek 
(17,9%) stanowiły osoby o wykształceniu zawodowym (rys. 8). 
Respondenci, reprezentujący grupę wiekową 18-25, stanowili 
największy odsetek (46,7%) osób niemających wiedzy na temat 
funkcji witaminy D3 w zależności od wieku (rys. 9).

Rys. 11 Deklaracja posiadanej wiedzy na temat skutków hipowitaminozy D3  
Źródło: Opracowanie własne

Niespełna połowa respondentów (n=192) – (48,1%) deklaruje 
znajomość skutków niedoboru witaminy D3 (rys. 11).
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Rys. 12 Posiadanie wiedzy, jakie mogą być skutki niedoboru witaminy D3, w zależności od 
wykształcenia Źródło: Opracowanie własne

Rys. 13 Posiadanie wiedzy, jakie mogą być skutki niedoboru witaminy D3,
 
w zależności od 

wieku 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 14 Posiadanie wiedzy, jakie mogą być skutki niedoboru witaminy D3, w zależności od płci 
Źródło: Opracowanie własne

Świadomość skutków hipowitaminozy D3 wśród respondentów 
różniła się istotnie statystycznie w zależności od wykształcenia 
(p<0,001) – rys. 12 i wieku (p<0,001) – rys. 13, ale nie wykazano 
istotnych statystycznie różnic w zależności od płci badanych 
(rys. 14). Żaden z respondentów o wyższym wykształceniu nie 
deklaruje braku wiedzy na temat skutków hipowitaminozy D3, 
jednakże osoby te stanowią 27,9% badanych niewykazujących 
wspomnianej wiedzy (rys. 12). Ponad połowę (55,07%) ankieto-
wanych, niewykazujących wiedzy na temat funkcji witaminy 
D3, stanowią osoby w wieku 18-25 lat (rys. 13). Wśród ankie-
towanych, mających deklarowaną wiedzę, największy odsetek 
(53,33%) stanowią respondenci w wieku 41-64 lat (rys. 13).

Rys. 15 Posiadana wiedza na temat źródeł pokarmowych witaminy D3 przez ankietowanych 
Źródło: Opracowanie własne

75,9% ankietowanych deklaruje znajomość źródeł pokarmo-
wych cholekalcyferolu, natomiast zaledwie 7,7 % wskazuje po-
prawnie wszystkie z wymienionych. Aż 33,3% respondentów 
(n=192), pomimo deklaracji znajomości wyżej wymienionych 
źródeł, wybrało błędne odpowiedzi (rys. 15). 

Rys. 16 Wiedza ankietowanych na temat potrzebnego czasu ekspozycji na słońce do syntezy 
przez organizm pełnej, dziennej dawki witaminy D3

  
Źródło: Opracowanie własne

Prawie połowa badanych (49,7%) deklaruje niewiedzę w zakresie 
czasu ekspozycji słonecznej, koniecznej do syntezy, pełnej daw-
ki, zaspokajającej dzienne zapotrzebowanie na witaminę  D3. 
Zaledwie 12,3% respondentów udzieliło poprawnej odpowie-
dzi na zadane pytanie (rys. 16).

Rys. 17 Suplementacja witaminy D3 przez ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Rys. 18 Pora roku, w której ankietowani suplementują witaminę D3  
Źródło: Opracowanie własne
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Zaledwie 22,4% ankietowanych deklaruje suplementację wita-
miny D3 (rys. 17), z czego 75% (n=43) respondentów suplemen-
tujących zażywa ją w okresie zimowym (rys. 18)

Rys. 19 Suplementacja witaminy D3 przez ankietowanych w zależności od wykształcenia

Rys. 20 Suplementacja witaminy D3 przez ankietowanych w zależności od wieku

Rys. 21 Suplementacja witaminy D3 przez ankietowanych w zależności od płci

Suplementacja cholekalcyferolu w badanej grupie nie różniła się 
istotnie statystycznie w zależności od wykształcenia (rys. 19), ani 
płci (rys. 21), ale istotnie różniła się w badanych grupach wieko-
wych (p=0,027) – rys. 20. 54,3% badanych, deklarujących suple-
mentację witaminy D3, stanowią osoby w wieku 41-64 lat (rys. 20).

Rys. 22 Wiedza ankietowanych na temat tego, czy zapotrzebowanie na witaminę D3 zmienia 
się wraz z wiekiem

Rys. 23 Wiedza ankietowanych na temat tego, czy zapotrzebowanie na witaminę D3 zmienia 
się wraz z wiekiem, w zależności od wykształcenia respondentów

Rys. 24 Wiedza ankietowanych na temat tego, czy zapotrzebowanie na witaminę D3 zmienia 
się wraz z wiekiem, w zależności od wieku respondentów

Rys. 25 Wiedza ankietowanych na temat tego, czy zapotrzebowanie na witaminę D3 zmienia 
się wraz z wiekiem, w zależności od płci respondentów

58,3% respondentów deklaruje niewiedzę w zakresie zmien-
ności zapotrzebowania na cholekalcyferol w różnych grupach 
wiekowych (rys. 22). Wiedza ta różniła się istotnie statystycz-
nie w zależności od wykształcenia ankietowanych (p=0,001) 

– rys. 23, ich wieku (p=0,003) – rys. 24, ale nie wykazano istot-
nych statystycznie różnicy zależności od płci (rys. 25). Naj-
większy odsetek osób deklarujących niewiedzę na zadane py-
tanie stanowili respondenci o wykształceniu średnim (36,3%) 

– rys. 23. Wśród osób deklarujących zmienność zapotrzebowa-
nia na cholekalcyferol w zależności od wieku największy od-
setek (45,3%) stanowili badani o wyższym wykształceniu (rys. 
23), w wieku 41-64 lat (49,2%) – rys. 24.
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Rys. 26 Posiadanie wiedzy na temat możliwości przedawkowania witaminy D3  
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 27 Posiadanie wiedzy na temat możliwości przedawkowania witaminy D3 w zależności od 
wykształcenia ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Rys. 28 Posiadanie wiedzy na temat możliwości przedawkowania witaminy D3 w zależności od 
wieku ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Rys. 29 Posiadanie wiedzy na temat możliwości przedawkowania witaminy D3 w zależności od 
płci ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Prawie połowa ankietowanych (46,8%) uważa, że możliwe 
jest przedawkowanie witaminy D3 (rys. 26). Opinia dotycząca 
możliwości osiągnięcia stanu hiperwitaminozy D3 nie różniła 
się istotnie statystycznie w zależności od wykształcenia (rys. 
27) ani wieku (rys. 28) respondentów, ale istotnie różniła się 
w zależności od ich płci (p=0,033) – rys. 29. 78% badanych, 

deklarujących niewiedzę w zakresie możliwości osiągnięcia 
stanu hiperwitaminozy D3, stanowią kobiety (78%) – rys. 29. 
Wśród osób udzielających merytorycznie poprawnej odpowie-
dzi 60,9% stanowią kobiety, a 39,1% mężczyźni (rys. 29).

Rys. 30 Posiadanie wiedzy na temat możliwości biosyntezy witaminy D3 przez organizm 
podczas pobytu w cieniu Źródło: Opracowanie własne

Rys. 31 Posiadanie wiedzy na temat możliwości biosyntezy witaminy D3 przez organizm podczas 
pobytu w cieniu w zależności od wykształcenia ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Rys. 32 Posiadanie wiedzy na temat możliwości biosyntezy witaminy D3 przez organizm pod-
czas pobytu w cieniu w zależności od wieku ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

Rys. 33 Posiadanie wiedzy na temat możliwości biosyntezy witaminy D3 przez organizm pod-
czas pobytu w cieniu w zależności od płci ankietowanych Źródło: Opracowanie własne
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Ponad połowa respondentów (52,6%) deklaruje niewiedzę na 
temat zdolności biosyntezy witaminy D3 (rys. 30) przez ludzki 
organizm w cieniu.

Wiedza ta różniła się istotnie statystycznie w zależności od 
wykształcenia (p=0,050) – rys. 31 i wieku (p=0,045) – rys. 32 – ba-
danych, ale nie wykazano istotnych statystycznie różnic w zależ-
ności od ich płci (rys. 33). Największy odsetek badanych, opiniują-
cych, że możliwa jest biosynteza witaminy D3 w cieniu, stanowią 
osoby o wykształceniu wyższym (37,8%) i średnim (37,8%) – rys. 
31 – oraz w wieku 41-64 lat (43,8%) – rys. 32. Natomiast wśród 
osób, opiniujących brak takiej możliwości, największy procent 
(36,4%) stanowią badani o wykształceniu zawodowym (rys. 31). 

Rys. 34 Znajomość definicji prowitaminy wśród ankietowanych Źródło: Opracowanie własne

86,5% ankietowanych deklaruje brak znajomości definicji 
prowitaminy. 3,8% respondentów podaje złą definicję, mimo 
deklaracji, znajomości owej nomenklatury. Zaledwie 8,3% 
badanych deklaruje znajomość definicji pojęcia i popiera ową 
deklarację w sposób wiarygodny posiadaną wiedzą (rys. 34).

Rys. 35 Badanie przez ankietowanych poziomu metabolitu witaminy D3 w krwi obwodowej 
Źródło: Opracowanie własne

85,3% ankietowanych deklaruje, że nigdy nie badało stężenia 
metabolitu witaminy D w krwi obwodowej. Jedynie 5,1% re-
spondentów deklaruje wykonanie badania w ostatnim półroczu.

WNIOSKI

Badanie wykazało znikomą wiedzę na temat roli, źródeł i spe-
cyfiki witaminy D3. Udowodniono niedostateczną świado-
mość dotyczącą cholekacyferolu, co szczególnie widoczne jest 
w grupie osób młodych (18-25). Wykazana bierność wobec 
możliwości przeciwdziałania i leczenia hipowitaminozy wśród 
badanej populacji wskazuje na konieczność progresji świado-
mości społecznej, celem prewencji patologii układowych.
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