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СТАТУС ВІТАМІНУ D  СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ВИСОКОГІРНИХ 

РЕГІОНІВ ПРИКАРПАТТЯ 
 

Дефіцит вітаміну D набуває характеру пандемії і стає дедалі загрозливішою та актуальнішою проблемою 

сьогодення. Наслідками дефіциту вітаміну D, окрім «традиційних» патологічних процесів ендокринної та опорно-

рухової систем, можуть стати також розлади шлунково-кишкової, серцево-судинної, імунної, нервової та інших 

систем і органів людини. Тож виявлення зниження рівня вітаміну D серед населення та визначення груп ризику 

розвитку даної патології є актуальним.  

Об’єктом нашого дослідження стало населення що проживає в умовах високогіря. Визначення рівня 25(OH)D в 

сироватці крові проводили за допомогою імунохемілюмінесцентного методу «ECLIA» на аналізаторі Elecsys 2010.  

В ході дослідження встановлено наявність дефіциту вітаміну D у населення високогірних. Порівнюючи отримані 

результати з аналогічними дослідженнями інших авторів, підтвердили припущення про імовірну залежність між 

висотою над рівнем моря територій, на яких проживає населення, та рівнем сироваткового 25(OH)D.  

Ключові слова: Вітамін D, висота над рівнем моря, дефіцит, недостатність, фактори ризику.  

 

Актуальність. Дефіцит вітаміну D стає 

дедалі гострішою проблемою ХХІ століття, все 

більше набуваючи ознак пандемії [4]. Роль 

вітаміну D в організмі людини стає дедалі 

популярнішою темою серед вчених. З числен-

них досліджень виявлено, що недостатній 

рівень вітаміну D в організмі людини призво-

дить до розвитку різноманітних захворювань 

[3]. На думку багатьох вчених, такий вплив 

здійснюється за рахунок участі вітаміну D в 

процесах регуляції імунної системи, що бере 

свій початок від його впливу на формування 

вродженої імунної відповіді й у подальшому 

модулює активність клітинної та гуморальної 

ланки імунітету [9].  

Дефіцит вітаміну D (ДВD) розглядають як 

клінічний синдром, зумовлений низьким 

рівнем 25(OH) вітаміну D (25(ОН)D) у 

сироватці крові (нижче 20нг/мл) [4]. 

Епідеміологічні дослідження показали, що 

лише 4,6 % Українців мають показник 25(ОН)D 

у межах норми, у 13,6 % виявлено 

недостатність, а у 81,8 % — ДВD [1]. 

Наразі дуже мала кількість наукових робіт які 

б вивчали зв'язок між показником вітаміну D від 

розташування населеного пункту над рівнем 

моря. З огляду на вищезазначене ми вважали за 

необхідне проведення даного дослідження. 

Мета дослідження: визначити рівень 

вітаміну D у сироватці крові осіб, які 

проживають на територіях з різною висотою 

над рівнем моря. 

Матеріал і методи. З метою вивчення 

вмісту ВD в одномоментному дослідженні в 

літню пору обстежено 99 осіб віком від 20 до 80 

років, які постійно проживають у двох 

населених пунктах: 

 Верховина - районний центр, розташований 

на берегах річки Чорний Черемош, 688 м над 

рівнем моря, населеність - 5177 осіб.  

 Вижниця – районний центр, розташо-

ваний на березі річки Черемош, висота над 

рівнем моря 346 м, населеність 5025 осіб. 

Середній вік обстежених становив у жінок 

52,9 ± 14,1 року, чоловіків — 56,8 ± 14,1 року (р 

> 0,05). Демографічна й антропометрична 

характеристика обстежених залежно від 

регіону проживання наведена в табл. 1. 

Усім обстежуваним особам було проведене 

одномоментне дослідження рівня 25(OH)D у 

сироватці крові. Дефіцит вітаміну D діагно-

стували при рівні 25(ОН)D, нижчому за 20 

нг/мл. При цьому тяжкий дефіцит вітаміну D 

(ДВD) реєстрували при рівні 25(ОН)D, 

нижчому за 10 нг/мл. Недостатність вітаміну D 

(НВD) діагностували при рівні 20–30 нг/мл.  

Визначення рівня 25(OH)D проводили за 

допомогою імунохемілюмінесцентного методу 

«ECLIA» на аналізаторі Elecsys 2010 (Roche 

Diagnostics, Німеччина) із використанням тест-

систем cobas. На сьогодні це найбільш чутли-

вий метод дослідження, що дозволяє досліджу-

вати невеликий об’єм проби (лише 5-50 мкл 
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сироватки) за короткий відлік часу (18-27 хв.), 

має широкий діапазон вимірювання (від 7,5 до 

175 нмоль/л), високу точність (CV до 10%), 

чутливість та специфічність (99,6 та 93,7% від-

повідно). 25(OH)D є основною циркулюючою 

формою ВD з періодом напіввиведення із 

кровотоку 2-3 тижні та вважається найкращим 

індикатором для моніторингу статусу ВD. 

З метою статистичної оцінки результатів 

використовували критерій Стьюдента (межове 

значення 0,05), кореляційний аналіз (критерій 

Пірсона), однофакторний дисперсійний аналіз 

Anova. Результати подані у вигляді M ± SD. 

Використане програмне забезпечення — пакет 

програм Statistiса 8.0 StatSoft.  

При вивченні частоти і виразності ДВD 

вивчали чинники, які можуть впливати на рівень 

25(ОН)D у сироватці крові. Зокрема, до уваги 

бралися вік, стать, спосіб життя досліджуваних, 

ІМТ, сезонний чинник. Усі обстежені надали 

інформовану згоду на дослідження. Особи з 

ендокринними, системними та тяжкими 

соматичними порушеннями виключались із 

дослідження, як і пацієнти, що отримували 

препарати вітаміну D або кальцію.  

Протягом дослідження дотримувались прин-

ципів біоетики: основних положень Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину 

(від 04.04.1997 р.), GCP (1996 р.), Гельсінської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медич-

них досліджень за участю людини (1964–2000 

рр.) і наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Оскільки синтез вітаміну D залежить від 

розташування місця проживання над рівнем 

моря та інших чинників, то епідеміологічні 

дослідження статусу вітаміну D проводили в 

різних регіонах Прикарпаття й Буковини. 

Результати проведеного дослідження 

показали, що лише в 10 випадках (10,1%) вміст 

25(ОН)D у сироватці крові був у межах норми, 

а в інших випадках (89,9%) спостерігали 

дефіцит та недостатність вітаміну D. При цьому 

тяжка форма дефіциту вітаміну D 

спостерігалася у 3 (3 %) обстежених.  

При порівнянні показників 25(ОН)D у 

регіонах обстеження було встановлено, що 

рівень вітаміну D у сироватці був вірогідно 

вищим у мешканців Верховинського району 

(розташованй 688 м над рівнем моря) 

порівняно з жителями Вижниці (розташоване 

346 м над рівнем моря). Результати 

дослідження рівня 25(ОН)D залежно від місця 

проживання подані в табл. 2. 

ДВD постає як актуальна проблема 

сьогодення. Це підтверджується зростаючою 

кількістю публікацій, численні міжнародні 

форуми, які збирають фахівців різного профілю. 

Попри певні відмінності у визначенні порогової 

величини вмісту ВD для встановлення його 

дефіциту і недостатності у різних країнах, 

очевидним є факт, що практично в усіх регіонах 

світу реєструються його субоптимальні рівні в 

широких верств населення 

Для порівняння отриманих нами результатів 

використовували декілька міжнародних дослі-

джень. Зокрема, у дослідженні MORE (Inter-

national Multiple Outcomes of Raloxifene Evalu-

ation Study), що проводилося в 25 країнах світу 

в жінок віком старше 65 років із системним 

остеопорозом, чітко відзначено вплив сезон-

ного чинника на показники 25(ОН)D. Середній 

показник 25(ОН)D становив 55,2 нмоль/л, що є 

вищим, ніж в обстежених нами осіб аналогічно-

го віку. Однак слід зазначити, що в дослідженні 

MORE усі пацієнтки отримували препарати ка-

льцію з вітаміном D до початку лабораторного 

дослідження сироватки крові, а в проведеній 

нами роботі таких суб’єктів виключали.  

Ще одним великим дослідженням частоти 

дефіциту вітаміну D було SENECA study 

(Survey in Europe on Nutrition and the Elderly: a 

Concerted Action). У цьому спостереженні 

зразки крові брали лише в зимові місяці та 

лише в осіб віком старше 65 років, які не 

отримували препаратів із вітаміном D. 

Середній рівень 25(ОН)D у зазначеному 

дослідженні становив 21,6 ± 7,2 нг/мл. 

У нещодавньому дослідженні вмісту вітаміну 

D у 626 дітей (вік 6–18 років), які проживають у 

високогірних районах Індії (2000 м над рівнем 

моря), встановлено дефіцит вітаміну D у 93 %. 

Середня концентрація сироваткового вітаміну D 

становила 11,7 ± 5,7 нг/мл [5]. В аналогічних 

дослідженнях, проведених у Непалі та Еквадорі, 

які також розташовані у високогір’ях, виявлено 

збільшення частоти ДВД серед населення [2,8]. 

Таким чином, ДВД частіше зустрічається 

саме в населення високогірних територій. Дані 

літератури підтверджують збільшення серцево-

судинного й цереброваскулярного ризику 

внаслідок дефіциту вітаміну D і відповідного 

підвищення рівня ПТГ з подальшим 
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прогресуванням інсулінорезистентності та 

асоційованих з нею станів (цукровий діабет, 

артеріальна гіпертензія, запалення).  

Висновки. Частота дефіциту та недостат-

ності вітаміну D становила серед обстежених 

жителів 89,9 %. Тяжка форма дефіциту вітаміну 

D встановлена у 3 % обстежених. Середній 

рівень вітаміну D у сироватці крові залежить 

від місця проживання та збільшується зі 

збільшенням висоти над рівнем моря. 

Показник Верховина Вижниця 

n 48 51 

Середній вік. років 58,6 ± 13,0 58,7 ± 14,2 

Маса тіла, кг 73,9 ± 16,4 78,5 ±17,2 

Зріст, м 1,65 ± 0,09 1,65 ± 0,08 

Індекс маси тіла, кг/м2 27,1 ± 6,1 28,8 ± 6,7 

Таблиця 1 Демографічна та антропометрична характеристика обстежених 

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; результати представлені у вигляді M±SD 

Показник Верховина Вижниця 

n 48 51 

Рівень 25(ОН)D, нг/мл 23,7 ± 8.6 19,9 ± 5.6 

ДВD 
20/48 26/51 

41.7% 51.0% 

Тяжкий ДВD 
1/48 

2.1% 

2/51 

3.9% 

НВD 
18/48 25/51 

37,5% 49.0% 

Норма 
10/48 

20.8% 
0 

Таблиця 2 Вміст 25(OН)D у сироватці крові, частка дефіциту та недостатності вітаміну D в 

обстежених осіб залежно від місця проживання 
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Гоян А.В., Панькив И.В. 

СТАТУС ВИТАМИНА D СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНОВ ПРИКАРПАТЬЯ 

Дефицит витамина D приобретает характер пандемии и становится все более угрожающей и актуальной 

проблемой современности. Последствиями дефицита витамина D, кроме «традиционных» патологических 

процессов эндокринной и опорно-двигательной систем, могут стать также желудочно-кишечного, сердечно-

сосудистой, иммунной, нервной и других систем и органов человека. Поэтому выявление снижение уровня витамина 

D среди населения и определения групп риска развития данной патологии является актуальным. 

Объектом нашего исследования стало населения проживающего в условиях высокогорья. Определение уровня 25 (OH) 

D в сыворотке крови обследованных проводили с помощью иммунохемилюминесцентного метода «ECLIA» на 

анализаторе Elecsys 2010. 

В ходе исследования установлено наличие дефицита витамина D у населения высокогорных. Сравнивая полученные 

результаты с аналогичными исследованиями других авторов, подтверждается предположение о вероятной 

зависимость между уровнем над уровнем моря территорий, на которых проживает население, и уровнем 

сывороточного 25(OH)D. 

Ключевые слова: Витамин D, высота над уровнем моря, дефицит, недостаточность, факторы риски. 

 

Hoian A., Pankiv І. 

VITAMIN D STATUS IN THE POPULATION OF HIGHLANDS REGIONS OF THE SUBCARPATHIA 

Vitamin D deficiency is becoming a pandemic and an increasingly dangerous and urgent problem today. Consequences of 

vitamin D deficiency, besides the "traditional" pathological processes of the endocrine and skeletal system, may also be 

disorders of the gastrointestinal, cardiovascular, immune, nervous and other systems and organs of a human. Therefore, the 

detection of a decrease in the level of vitamin D among the population and the identification of risk groups for the development 

of this pathology is important. 

The object of our study was the population living in high mountains. Determination of the level of 25 (OH) D in the serum of 

the examined patients was performed using the immune chemiluminescence method ECLIA on the Elecsys 2010 analyzer. 

During the study, the presence of vitamin D deficiency in the population of high mountains was established. Comparing the 

results with similar studies of other authors, the assumption of a probable relationship between the sea level of the population 

and the level of serum 25 (OH) D is confirmed. 

Key Words: Vitamin D, altitude, deficiency, insufficiency, risk factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


