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Znaczenie witaminy D i zalecenia dotyczące jej stosowania  
w aspekcie strzelectwa sportowego 

 
 
Wstęp 

Pojęcie witamina D nie jest precyzyjne. Nazwa „witamina D” używana w języku 
potocznym, a także często przez specjalistów, obejmuje grupę rozpuszczalnych 
w tłuszczach steroidowych związków, które mają liczne właściwości. Historycznie 
pojęcie witamina D odnosi się do dwóch związków - ergokalcyferolu - wit. D2 

występującego w roślinach i drożdżach oraz cholekalcyferolu - wit. D3 występującego u 
zwierząt. Oba te związki mają liczne właściwości, których wspólną cechą było 
zapobieganie i możliwość leczenia krzywicy. Dzisiaj wiadomo, że witamina D jest w 
rzeczywistości bardziej hormonem niż witaminą, a jej rola nie ogranicza się tylko do 
wpływu na strukturę i czynność kośćca przez zwiększanie wchłaniania wapnia 
i warunkowania skutecznego działania parathormonu. Receptory dla aktywnych postaci 
witaminy D są obecne także w komórkach, które nie uczestniczą w regulacji gospodarki 
wapniowo-fosforanowej, np.: komórkach hematopoetycznych, limfocytach, naskórka, 
wysp trzustkowych mięśni i komórkach nerwowych. Trzeba też pamiętać, że witamina D 
(zarówno witamina D2 i D3) nie ma aktywności biologicznej. Uzyskuje ją poprzez 
enzymatyczną hydroksylację przy tych samych atomach węgla ich cząsteczek, a to 
oznacza, że niezależnie od tego, którą z nich podajemy i w jakim celu – czy 
profilaktycznie czy leczniczo, to do ujawnienia się jej działania niezbędny jest 
prawidłowy metabolizm danego osobnika. Po prostu dla ujawnienia się jej działania 
niezbędne są sprawne nerki i wątroba. U ludzi nie ma różnicy między siłą działania 
przeciwkrzywicowego witaminy D2 a D3 i dlatego w poniższym tekście pojęcie „witaminy 
D” będzie używane łącznie dla obu witamin, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Niedobór witaminy D3 prowadzi do zaburzeń mineralizacji kości, które manifestują 
się krzywicą u dzieci oraz osteomalacją/osteoporozą u dorosłych. Rola witaminy D3 
w organizmie nie ogranicza się jednak tylko do regulacji przemiany wapnia i fosforanów. 
W komórkach większości tkanek organizmu występują jądrowe receptory dla witaminy 
D3 (VDR). Witamina D3 po połączeniu z tymi receptorami tworzy heterodimer 
z receptorem kwasu 9-cis retinowego (RXR), który ma właściwość czynnika 
transkrypcyjnego i uczestniczy w pobudzaniu lub hamowaniu transkrypcji ponad 200 
genów. Bardzo liczne badania wykazały związek między niedoborem w organizmie 
witaminy D3 a występowaniem infekcji, chorób autoimmunologicznych, schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzycy, a nawet niektórych chorób nowotworowych, 
zaburzeń funkcji poznawczych i schorzeń psychicznych oraz bezpłodności (1-22). 

Mimo, że liczne wyniki badań wskazują na korzystny wpływ witamin D na niektóre 
funkcje organizmu, aż u 40-80% populacji krajów Europy Środkowej występuje niedobór 
witaminy D3 (23). Nic dziwnego, że istotny niedobór witaminy D3 występuje również 
u sportowców. Badania wykonane w latach 2009-2012 w Centralnym Ośrodku 
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Medycyny Sportowej w grupie 1016 sportowców wykazały niedobór witaminy D3 
u zawodników uprawiających piłkę ręczną, podnoszenie ciężarów, siatkówkę 
i szermierkę (24). Tylko u zawodników uprawiających lekką atletykę wykazano 
prawidłowe stężenie tej witaminy w surowicy, a te wartości były w dolnych granicach 
normy. W tych badaniach wykazano również różnice w wartościach stężeń witaminy D3 
w surowicy w zależności od pory roku i wielkości ekspozycji na słońce. Wyniki tych 
badań wskazują, iż u zawodników trenujących przez cały rok w zamkniętych 
pomieszczeniach („indor”) jest największe ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy D3, 
prawdopodobnie, ze względu na małą ekspozycję na słońce.  

Strzelectwo sportowe zalicza się do dyscyplin, w których ekspozycja na słońce jest 
mała, gdyż zawodnicy trenują na ogół w zamkniętych pomieszczeniach lub pod 
dachem. Dlatego istnieje spore ryzyko wystąpienia u nich niedoboru witaminy D3.  

Strzelectwo sportowe należy do dyscyplin o niskiej składowej dynamicznej 
i statycznej. Brak osiowych obciążeń poszczególnych odcinków układu kostnego 
usposabia raczej do zmniejszania gęstości mineralnej kości. A ponadto ekspozycja 
kończyn górnych na powtarzalne wibracje emitowane przez broń oraz ewentualne 
zaburzenia krążenia w kończynach górnych, spowodowane długotrwałą wymuszoną 
pozycją, sprzyjają dodatkowo powstawaniu zmian w układzie kostnym. Tomografia 
komputerowa kości promieniowej przeprowadzona u 14 zawodników kadry narodowej 
w strzelectwie sportowym wykazała zmniejszenie gęstości mineralnej części gąbczastej 
kości promieniowej u ponad połowy badanych, a u dwóch zawodników wartości 
zbliżone były do stwierdzanych w osteoporozie (25). U zawodników strzelectwa 
sportowego należy więc unikać wszelkich czynników sprzyjających zmniejszaniu 
gęstości kości, w tym niedoboru witamin D, albowiem w tej dyscyplinie sportowej 
występują inne czynniki, które niekorzystnie wpływają na gęstość kości, niezależne od 
niedoboru witamin D. 

Trzeba pamiętać, że sam niedobór witamin D „nie boli”, ale w przypadku, gdy jest on 
przyczyną odwapnienia kości, mogą pojawić się bóle mięśniowe i kostne a także 
osłabienie mięśni. Te dolegliwości związane są z brakiem w organizmie wapnia, którego 
wchłanianie jest zależne od prawidłowej ilości i aktywności witamin D. Z innych badań 
wynika, że niedobory witamin D sprzyjają rozwojowi infekcji. Dlatego utrzymanie 
prawidłowych wartości stężeń witamin D w surowicy ma wpływ na zdolność 
zawodników do treningów i startów. 
 
Normy stężenia witaminy D w surowicy 

Normy stężenia witaminy D3 w surowicy na podstawie opinii naukowej EFSA Panel 
on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (26, 27) 
 

Rozpoznanie Stężenie [ng/ml] 
deficyt <20 
niedobór 20-30 
norma 30-50 
wysoki poziom  50-100 
potencjalna toksyczność >100 
toksyczność >200 
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Źródła i metabolizm witaminy D 
 
Synteza w skórze i przemiany metaboliczne  

Witamina D3 jest pochodną cholesterolu, a dokładniej jednego z jego produktów 
przemian– 7-dehydroksycholesterolu. U człowieka synteza tej witaminy zachodzi 
w skórze (głównie w naskórku) pod wpływem promieniowania ultrafioletowego UV-B. To 
jest to główne źródło cholekalcyferolu dla człowieka (28). Ocenia się, że ok. 80-100% 
dobowego zapotrzebowania na witaminę D3 pochodzi z biosyntezy w skórze, a tylko 
niewielka jej ilość dostarczana jest wraz z pokarmem. Oznacza to, że w warunkach 
fizjologicznych pokarm tylko wspomaga utrzymywanie prawidłowego stężenia witamin D 
w organizmie, a główną drogą jest synteza w skórze. Synteza ta jest uzależniona od 
szerokości geograficznej, pory dnia, roku, stopnia nasłonecznienia, powierzchni ciała 
wystawionej na działanie słońca, masy ciał, karnacji skóry (29, 30, 31). Ekspozycja na 
1 minimalną dawkę rumieniową UV-B (minimal erythemal dose – MED, która jest 
najmniejszą dawką promieniowania, wywołującą nasilony rumień po upływie 24 godzin) 
w kostiumie kąpielowym stanowi ekwiwalent 20 000 I.U. witamin D. Ekspozycja rąk lub 
nóg na 0,5 MED stanowi ekwiwalent 3000 I.U. witamin D. 7-hydroksycholesterol 
(prowitamina) gromadzący się w skórze ulega nieenzymatycznym przemianom pod 
wpływem UV-B do związku pośredniego – prewitaminy D3 (Fig. 1.). 

 

Fig. 1. Fotoizomeryzacja 7-dehydrocholesterolu (prowitaminy) do prewitaminy D3 

Następnie związek ten pod wpływem temperatury ludzkiego ciała podlega dalszym 
przemianom do witaminy D3, którą należy traktować jako prohormon (Fig. 2.) (28).  

 

Fig. 2. Izomeryzacja prewitaminy D3 do cholekalcyferolu (witaminy D3) 

Cholekalcyferol zarówno endogenny jak i dostarczony wraz z pokarmem ulega 
dwukrotnej hydroksylacji, w wyniku czego otrzymywana jest 1,25-dihydroksywitamina 
D3 (kalcytriol) aktywna postać witaminy D3, która jest końcowym aktywnym hormonem 
powstałym w wyniku przemian witamin D (Fig. 3.).  
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Fig. 3. Hydroksylacja witaminy D3 do 1,25-(OH)2-D3 (kalcytriol) 

W Polsce synteza cholekalcyferolu zachodzi tylko w okresie wiosenno-letnio-
jesiennym w godzinach południowych: przy czym w okresie marzec/wrzesień – tylko 3 
godziny na dobę, a czerwiec/lipiec – aż 9 godzin na dobę (32, 33). Efektywna 
ekspozycja na słońce to pierwsze 30 minut, ponieważ dalsze naświetlanie powoduje już 
tylko powstawanie nieaktywnych metabolitów (30, 32, 34). Należy zauważyć, iż 
stosowanie filtrów ochronnych znacząco obniża skórną syntezę witaminy D3. Filtr 
o faktorze 8 zmniejsza zdolność do syntezy aż 95% (35). Endogenny cholekalcyferol 
jest wchłaniany ze skóry do krwi, a witamina D dostarczana wraz z pokarmem jest 
wchłaniana w jelitach. We krwi cholekalcyferol wiąże się ze swoistym przenośnikiem - 
białkiem wiążącym witaminy D (DBP lub VDBP od ang. Vitamin D Binding Protein), 
które jest odpowiedzialne za transport tego związku do wątroby (28). W wątrobie 
następuje pierwsza hydroksylacja enzymatyczna przy udziale enzymu - 25-
hydroksylazy kalcyolu, w wyniku której powstaje 25-hydrosykalcyferol (25OH-D3) 
uwalniany do krwi. Ten metaboli łączy się z VDBP i jest głównym źródłem zapasowym 
witaminy D3, a jednocześnie jest związkiem oznaczanym we krwi i najlepiej 
odzwierciedlającym stężenie witaminy D3 w organizmie (28, 36). Kompleks ten jest 
wychwytywany przez nerki gdzie zachodzą kolejne reakcje hydroksylacji. Aktywna 
forma – kalcytriol (1,25-dihydroksykalcyferol, 1,25(OH)2-D3) powstaje przy udziale 
enzymu 1α-hydroksylazy kalcydiolu. Druga reakcja, która także zachodzi w nerkach to 
synteza 24,25-dihydroksykalcyferolu (24,25(OH)2-D3) przy udziale 24-hydroksylazy. Jest 
to forma nieaktywna witaminy D3 (28). Zależnie od zapotrzebowania na aktywną formę 
witaminy D3 oraz stężeń wapnia i fosforu przeważa hydroksylacja w pozycji 1 lub 24 
(37). Powstawanie kalcytriolu wzrasta przy małych stężeniach wapnia i fosforu 
natomiast wraz z uzupełnianiem rezerw witaminy D wzrasta poziom syntezy 
24,25(OH)2-D3 (37). Synteza kalcytriolu może także zachodzić w innych komórkach i 
tkankach: keratynocytach, komórkach nabłonka jelitowego, przytarczyc, gruczołu 
krokowego lub sutkowego. Ilość powstałej aktywnej formy witaminy D wpływa wówczas 
na regulację proliferacji, różnicowania i apoptozy komórek tych tkanek (32).  

Witamina D3 katabolizowana jest w tkankach docelowych poprzez sprzęganie 
z kwasem siarkowym lub kwasem glukuronowym albo odczepienie łańcucha bocznego. 
Produkty te są następnie wydalane do żółci lub z moczem (36). W nerkach produktem 
pośrednim katabolizmu kalcytriolu jest kalcytetrol (1,24,25(OH)3-D3 przekształcany 
następnie do kwasu kalcitrionowego (37).  

Najbardziej znane działanie witaminy D to wpływ na gospodarkę wapniową 
i fosforanową. Dwa główne narządy efektorowe związane z tą funkcją, na które działają 
aktywne metabolity witaminy D to przede wszystkim jelita i kości, a w mniejszym stopniu 
nerki. W jelitach dochodzi do zwiększenia wchłaniania wapnia, z kości uwalnia wapń 
i fosforany (przy hipokalcemii), w nerkach współdziała z parathormonem w reabsorbcji 
wapnia (28). Odpowiedni poziom kalcytriolu pozwala wchłanianie wapnia spożywanego 
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w pokarmach na poziomie od 30 do 80% w porównaniu do maksymalnie 15% przy 
niedoborach witaminy D3 (34). 
 
Źródła pokarmowe i suplemantacja 

Główne naturalne egzogenne źródła witamin D to: fitoplankton, rośliny, grzyby 
(pieczarka, kurka, twardziak japoński) oraz drożdże - w przypadku ergokarcyferolu (D2) 
oraz tran, wątroba, żółtko jaja, ser i mleko w przypadku cholekalcyferolu (D3) (34, 38). 
Obydwa związki powstają pod wpływem działania światła słonecznego na ich 
prekursorów: ergosterolu dla ergokalcyferolu oraz 7-dehydroksycholesterolu dla 
cholekalcyferolu. 

Drugim źródłem zewnątrzpochodnym są wszelkiego rodzaju, zmodyfikowane 
dodatkami, produkty spożywcze sztucznie wzbogacane o witaminę D3: płatki 
śniadaniowe, soki, mleko, kakao, napoje (31) 

Poniżej przedstawiono przybliżoną zawartość witamin z grupy D w przykładowych 
pokarmach (39). 
 

Przykładowe pokarmy Zawartość witaminy D3 

Olej z wątroby dorsza 400–1,000 I.U./łyżeczkę 

Świeży łosoś dziki 600–1,000 I.U./100 g 

Świeży łosoś hodowlany 100–250 I.U./100 g 

Łosoś w puszce 300–600 I.U./100 g 

Makrela w puszce 250 I.U./100 g 

Tuńczyk w puszce 236 I.U./100 g 

Świeże grzyby Shiitake 100 I.U./100 g (witamina D2) 

Żółtko jaja 100 I.U./100 g 

Tłuste mleko 100 I.U./szklankę 

 
 
Rekomendacje dotyczące suplementacji witaminy D i leczenia jej niedoboru  

 
Poniżej przedstawiono aktualne rekomendacje dotyczące suplementacji witamin D 

w oparciu o wytyczne EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) 
(26, 27). 

Rozpoznanie 
Zalecane dawki  

dla populacji zdrowych ludzi dorosłych 

niedobór 7 000-10000 I.U./d lub 50000/tydzień przez 1-3 
miesiące- tylko pod kontrolą lekarza! 

norma 800-2000 I.U./d (20-50 μg/d) (wrzesień kwiecień) lub 
przez cały rok jeśli nie jest zapewniona efektywna 
synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich i >65 rż. 

1000-2000 I.U./d (25-50 μg/d) przez cały rok dla 
pracowników nocnych zmian i ciemnoskórych osób 
dorosłych 

1600–4000 I.U./d (40–100 μg/d), zależnie od stopnia 
otyłości, przez cały rok u otyłych dorosłych (BMI 30+ 
kg/m2) 
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Przegląd preparatów witaminy D dostępnych na rynku polskim 
 
Preparaty z witaminami z grupy D dostępne w sprzedaży możemy podzielić na dwie 

zasadnicze grupy: preparaty witaminy D i suplementy diety oraz odżywki, preparaty 
złożone dla sportowców.  

W pierwszej grupie możemy wyróżnić preparaty zwierające samą witaminę D3 
w dużych dawkach (10-25 µg), których podawanie musi być poprzedzone dodatkowymi 
badaniami i stosowane wyłącznie pod kontrolą lekarza :  

 Vitaminum D3 10µg (Polfa Łódź) 
 Vitrum D3 25µg (Unipharm)  
 Vitamin D3 125µg (Now Foods) 
Druga podgrupa to preparaty stosowane podczas niedoborów wapnia, gdzie 

witamina D3 dodawana jest jako czynnik wspomagający wchłaniane tego pierwiastka 
z przewodu pokarmowego, a dawka waha się w przedziale od 5 do 25µg: 

 Ostowap D3 5µg (Lek-Am) 
 Orocal D3 10µg (Nycomed) 
 Vitrum Osteo 20µg (Unipharm) 
 Kalcikinion 25µg (Valentis) 
Oraz preparaty wielowitaminowe, których dawka zazwyczaj nie przekracza 5µg, 

w tym suplementy dla sportowców: 
 Maxivit 5µg (Naturell) 
 Vigor Complete 5µg (Us Pharmacia Wroclaw) 
 Vitaral 5µg (Jelfa). 
 Vita-min Plus (Olimp) 5µg 200 I.U.  
 Top 10 (ActivLab) 5µg 200 I.U. 
 FA CORE VitaCore 5µg 200 I.U.  
 Anavite MultiVitamin (Gaspari Nutrition) 6,25µg 250 I.U.  
 Daily Sport (Mex nutrition) 10µg 400 I.U. 
 Gold Vita-min-Ox Super Sport (Olimp) 15µg 600 I.U. 
W opublikowanym w grudniu 2012 roku wspólnym stanowisku Centralnego Ośrodka 

Medycyny Sportowej i Komisję Medyczną Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
dotyczącym odżywek i suplementów dla sportowców, witamina D3 została 
zakwalifikowana jako preparat do stosowania wyłącznie ze wskazań lekarza i nie 
powinna być stosowana przez sportowców na własną rękę jako preparat wspomagający 
trening. Wyjątek stanowią preparaty wielowitaminowe, zawierające niewielkie ilości tej 
witaminy, które zostały zakwalifikowane jako suplementy dla sportowców. Umieszczono 
je w grupie B, czyli w takiej, do których analizowane wyniki rzetelnych badań 
naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach są niejednoznaczne, ale 
sugeruje się, że mogą one być przydatne mieć i korzystny wpływ na zdolność do 
wysiłku fizycznego (40, 41).  
 
Wnioski 

 
Odpowiednia ekspozycja na słońce, prawidłowa dieta i suplementacja witamin D 

w celu utrzymania prawidłowych stężeń tej witaminy w surowicy to zalecania 
światowych ekspertów dla całej zdrowej populacji. Tym bardziej powinny być one 
respektowane przez zawodników chcących osiągać najwyższe światowe rezultaty. 
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