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Vitamin D a kardiovaskulární choroby. Co víme v roce 2020?  
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SOUHRN
Existují přesvědčivé důkazy, že vitamin D má řadu významných fyziologických funkcí v kardiovaskulárním systému a v řadě 
studií byl prokázán vztah jeho nízkého cirkulujícího statusu ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku. Článek shrnuje poten-
ciální mechanismus nízké hladiny vitaminu D v patofyziologii kardiovaskulárních chorob, epidemiologické důkazy a zejména 
nové poznatky, které nám přinesly výsledky intervenčních studií se suplementací vitamínu D.   
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SUMMARY
Mayer O Jr.: Vitamin D and cardiovascular disease. What do we know about this in 2020?
There is convincing evidence that vitamin D exerts important pathophysiological effects on the cardiovascular system. Low 
vitamin D status seems to be associated with increased cardiovascular risk in several reports. This review summarizes 
possible pathophysiological mechanisms for the role of low vitamin D status in cardiovascular diseases, existing epidemio-
logic evidence, as well as recently available data from interventional trials. 
Keywords: calcitriol; cardiovascular disease; vascular calcification; vitamin supplementation. 

Vitamín D byl po řadu dekád vnímán převážně jako 
jen činitel kalciové homeostázy a z klinického hlediska 
hlavně jako jeden z mála ovlivnitelných parametrů kost-
ního metabolismu. Zhruba od počátku 21. století však 
počíná být studována i jeho role za dalších patofyziolo-
gických situací. 

Vlastní fyziologický účinek biologicky aktivní for-
my vitaminu D (1,25 - dihydroxyvitamin D3, kalcitriol či 
v naší literatuře nazývaný též někdy jako D-hormon) je 
zprostředkován specifickým receptorem (VDR). Ten lze 
najít v mnoha typech lidských tkání (prozatím jich bylo 
nalezeno minimálně 36) a sám tento rozsah naznačuje, 
že role vitaminu D bude asi extenzivnější, než jen ona 
regulace kalciové homeostázy. Bezprostřední fyziolo-
gický mechanismus efektu kalcitriolu představuje obec-
ně zejména regulace genové exprese (jako nukleární 
transkripční regulátor), lze však najít i řadu souvisejících 
non-genomicky zprostředkovaných efektů [1]. Navíc, 
některé tkáně jsou dokonce schopny apokrinní sekrece 
již aktivního kalcitriolu či mají svou lokální 1α-hydroxy-
lázu ke konverzi pro-hormonu na aktivní metabolit, jiné 
jsou zase naopak kompletně závislé na cirkulujícím sta-
tusu již aktivního kalcitriolu (a tedy dependentní na akti-
vitě renální 1α-hydroxylázy) [2, 3]. Potenciálních bodů 
patofyziologické souvislosti mezi nízkým cirkulujícím 
statusem vitaminu D a kardiovaskulárními chorobami 
existuje skutečně celé řada. Již v buňkách tepenné-
ho endotelu kalcitriol reguluje jejich růst a diferenciaci, 
pravděpodobně cestou promoteru pro VEGF (vascu-
lar endothelial growth factor) [4]. Zvýšená exprese kal-
citriolu v těchto buňkách naopak snižuje expresi tzv. 
adhezivních molekul [5], reguluje dozrávání makrofágu 
a ovlivňuje i jeho infiltraci do buněk cévní stěny a sou-
visející expresi prozánětlivých cytokinů [6]. Toto vše 
dohromady představuje mechanismy sice velmi raných, 
ale o to víc kritických stádií aterosklerózy. Poměrně 
důležitá je zřejmě role vitaminu D také v oblasti tzv. 

matrixové homeostázy. Aktivita velké skupiny enzymů 
pojivové tkáně zvaných matrixové metaloproteinázy 
hraje dosti univerzální roli v řadě patofyziologických pro-
cesů (a to zdaleka ne jenom v kardiovaskulárním sys-
tému). Jde například o nestabilitu sklerotického plátu, 
progresivní tuhnutí tepenné stěny, tvorbu aneurysmat 
či chlopenních vad [7, 8]. Další z potenciálních prů-
sečíků patofyziologické souvislosti mezi vitaminem D  
a kardiovaskulárním aparátem představuje myokard. 
Kalcitriol ovlivňuje proliferaci, differenciaci, morfologii 
i funkci kardiomyocytu [9]. Zvyšuje expresi myokar-
diálního proteinu myotrofinu, naopak snižuje expre-
si atriálního natriuretického peptidu. Kardiomyocyty 
myší geneticky postrádajících VDR vykazují daleko 
vyšší frekvenci cyklu kontrakce-relaxace, srdce těchto 
myší pak rychleji hypertrofuje z důvodů vyššího obsa-
hu buněčných myofibril [10]. Výše zmíněná exprese 
MMP hraje svou roli i v myokardu, kde je spojena 
s remodelací a dilatací levé komory srdeční a klinicky 
tak s rozvojem srdečního selhávání [11]. U spontánně 
hypertenzních krys vedla léčba kalcitriolem ke snížení 
hmotnosti srdce, diametru levé komory i obsahu kola-
genu v kardiomyocytu [12]. V již klinickém měřítku 
jsou nízké sérové hladiny 25-OH-D také nacházeny 
u pacientů s těžkým srdečním selháváním, a naopak, 
pokud se tyto nacházely na úrovni nejvyššího tercilu, 
byly spojeny s až o polovinu  nižším rizikem úmrtí či 
srdeční transplantace [13].  

Pokud hovoříme o roli vitaminu D u kardiovasku-
lárních chorob, asi nelze pominout otázku vaskulární 
(a vlastně i obecně tkáňové) kalcifikace. Blízký vztah 
mezi mineralizací kostí a kalcifikací cévní stěny je dán 
už jenom tím, že osteoblast a buňky hladké svaloviny 
cév pocházejí vývojově ze stejného mezenchymálního 
prekurzoru. Vaskulární kalcifikace také není zdaleka 
jednosměrný a pasivní degenerativní proces, za jaký 
byla dlouho považována, ale naopak výslednicí vysoce 
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regulované balance pro- a anti-kalcifikačních faktorů. 
Lze také konstatovat, že biologická dostupnost kalci-
triolu přímo ovlivňuje obě strany této dynamické rov-
nováhy.  Jak již bylo řečeno výše, kalcitriol down-regu-
luje aktivitu již zmíněných matrixových metaloproteináz 
(zejména MMP2, MMP2) a naopak up-reguluje expresi 
jejich inhibitorů [14, 15]. Tyto enzymy stojí pravděpo-
dobně i za vznikem vaskulárních kalcifikací, neboť myši 
s deficientní MMP2 a MMP9 nebyly vůbec schopny 
tvorby vaskulárních kalcifikací [11]. Jedním z dalších  
patofyziologických dějů, stojících na pozadí vaskulár-
ních kalcifikací představuje také transformace buněk 
hladké svaloviny na osteoblastům-podobné buňky, 
kdy tento proces reguluje skupina morfogenetických 
proteinů (zvaných (Runx2, Msx2 and Bmp2). V expe-
rimentu bylo prokázáno, že i exprese těchto proteinů 
je regulována kalcitriolem a manipulace tohoto mecha-
nismu vedla ke vzniku více kalcifikovaných lézí u expe-
rimentálních zvířat [16-19]. 

Podobně důležitou roli má kalcitriol i z pohledu 
„anti-kalcifikační ochrany“. Zde je asi nejdůležitější zmí-
nit pozici tzv. matrix  Gla proteinu (MGP), který díky své 
unikátní struktuře umožňuje dokonce zpětné odstra-
ňování kalcia z již jednou kalcifikovaných tkání (např. 
z cévní stěny) a činí tak obecně tkáňovou kalcifikaci do 
určité míry reverzibilní. Bylo opět prokázáno, že gen pro 
tento MGP obsahuje v oblasti promoteru responsivní 
element pro kalcitriol [20]. V buněčné kultuře osteob-
lastických buněk také vedla léčba kalcitriolem k drama-
tickému (15 násobnému) nárůstu  messengerové RNA 
pro MGP [21].   

Pro klíčovou roli vitaminu D v patogenezi vaskulár-
ních kalcifikací také hovoří i řada klinických důkazů, 
např. pokud použijeme tzv. rychlosti pulsové vlny jako 
klinického ukazatele tepenné tuhosti (jdoucí přinejmen-
ším částečně na vrub depozici kalcia v matrix cévní 
stěny). Ve studii Londona a kolegů byl takto u pacientů 
s pokročilou renální insuficiencí nalezen vztah mezi zvý-
šenou aortální tuhostí a nízkými hladinami 25-OH-D [22]. 
V naší vlastní studii jsme však nalezli podobnou inverzní 
asociaci i u obecně zdravých osob [23] a toto bylo poslé-
ze potvrzeno i dalšími studiemi v jiných typech populací 
(od hypertoniků, diabetiků, starších zdravých osob až po 
pacienty s autoimunní chorobou) [24-27]. Stejně vyzní-
vající data o asociaci cirkulujícího statusu vitamínu D 
a koronárních kalcifikací nám však dávají i studie se zob-
razovacími metodami, jmenovitě ion-beam CT (Agatso-
novým score) [28, 29]. Kalcifikace se také nemusí nutně 
týkat výhradně cévní stěny, ale např. třeba i chlopenního 
aparátu, kde biologická dostupnost vitamínu D též zřej-
mě hraje důležitou roli [30] .   

Pro úplnost je ještě třeba zmínit, vitamin D bývá 
dáván i do souvislosti s patofyziologií diabetu či hyper-
tenze, které rovněž jistě zásadním způsobem ovlivňují 
riziko incidence či fatality všech typů kardiovaskulárních 
chorob (tato problematika již ale nebude dále probírána 
z důvodů omezeného prostoru).   

Pokud máme považovat vitamin D za rizikový fak-
tor kardiovaskulárních chorob, je nutno dále posoudit 
důkazy o asociaci jeho nízkého statusu a incidence 
kardiovaskulárních příhod obecně. Prospektivní Fra-

mingham Offspring Study prokázala, že  nízká hladi-
na 25-OH-D (< 37,5 nmol/L) byla spojena s asi 62% 
zvýšením incidence kardiovaskulárních příhod v obec-
né populaci (≈1 800 subjektů) [31]. Daleko rozsáhlejší 
a opět primárně preventivní Physicians Health Study 
(≈18 000 participantů) tento nález v podstatě potvrdi-
la. Osoby se sníženou hladinou 25-OH-D (opět < 37,5 
nmol/L) vykazovaly tentokrát více než dvojnásobné rizi-
ko infarktu myokardu, než ty s dostatečnými hladina-
mi (>75 nmol/L) [32]. Podobně tak i další prospektivní 
studie u ≈3200 pacientů po koronarografii ukázala, že 
ti s hladinou 25-OH-D nižší než medián (< 33 nmol/L) 
vykazovali po dobu sledování (≈ 8 let) více než dvojná-
sobnou celkovou i kardiovaskulární mortalitu [33]. Lze 
tedy konstatovat, že epidemiologické důkazy hypotézu 
o vlivu vitaminu D na riziko kardiovaskulárních chorob 
podporují.  

Za ultimátní důkaz kauzality jakéhokoliv ovlivnitelné-
ho rizikového faktoru se však podle principů „Medicíny 
založené na důkazu“ považuje až intervenční studie 
zaměřená na terapeutickou manipulaci příslušného 
faktoru. Ve smyslu kardiovaskulárního benefitu byly po 
dlouhou dobu takovéto důkazy pouze nepřímé, a to 
ze studií zaměřených převážně na léčbu osteoporózy. 
Metaanalýza 18 randomizovaných, placebem kontrolo-
vaných, intervenčních studií v obecné populaci (při cel-
kovém počtu 57 311 subjektů) z roku 2007 prokázala 
signifikantní, asi 7% pokles celkové mortality [34], což 
daleko převyšuje očekávatelný benefit, daný redukcí 
osteoporotických fraktur. Je ale fakt, že zase jiné velké 
intervenční studie ze stejného období vyzněly ve smě-
ru mortalitního efektu spojeného se suplementací vita-
minu D v primární prevenci jen neutrálně (např. British 
Vitamin Interventional Trial [35] a Womens Health Initiave 
[36]). Zvláštní skupinu představují pacienti s terminálním 
selháváním ledvin (zejména v dialyzačním programu), 
kde podávání aktivních forem vitaminu D představuje 
zavedené a doporučované opatření. Jakkoliv je toto 
v první řadě jen empiricky podloženo, bylo objektivi-
zováno u 520 pacientů v předdialyzačním stádiu, že 
podání kalcitriolu vedlo ke zlepšení přežívání až o 75% 
v průběhu dvou let (čili efekt byl velmi robustní) [37]. 
Nejnovější data ve směru kardiovaskulárního benefitu 
suplementace vitaminu D představuje velká intervenč-
ní studie VITAL, publikovaná v roce 2019 [38]. V této 
studii bylo sledováno takřka 26 000 participantů star-
ších 50 let (resp. 55 let u žen), kteří obdrželi 2000 IU 
cholekalciferolu denně nebo placebo (studie kromě 
toho v 2x2 faktoriálním designu zahrnovala i suple-
mentaci omega-3 mastných kyselin v celkové dávce  
1 g denně).  Efekt vitaminu D na incidenci celkové mor-
tality, koronárních či cerebrovaskulárních příhod však 
byl bohužel zcela neutrální [38]. Jiná intervenční studie 
(ViDA) u ≈5100 subjektů z obecné populace, substitu-
ovaných podle odlišného dávkovacího schématu (100 
000 IU měsíčně) rovněž žádný kardiovaskulární benefit 
této léčby neprokázala [39]; stejně tak nebyla účinnost 
suplementace vitaminu D (tentokrát 4 000 UI denně) 
prokázána ani u pacientů se srdečním selháním (studie 
EVITA) [40]. A podobně pesimisticky nakonec vyzně-
la i nejnovější metaanalýza (zahrnující i výše uvedené 
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recentní trialy) z roku 2019 na více než 83 000 subjek-
tech, kde závěrem bylo rovněž, že intervence zaměře-
ná na status vitaminu D k  redukci kardiovaskulárního 
rizika nevede [41].  

Souhrnně je tedy bohužel nutno konstatovat, že 
podle platných principů Medicíny založené na důkazu 
zatím suplementaci vitaminu D se záměrem redukce 
kardiovaskulárního rizika doporučit nelze. To samozřej-
mě nijak nevylučuje jeho potenciální význam za specific- 
kých situací typu léčby osteoporózy či chronické renální 
insuficience. Přes negativní argumenty v podobě inter-
venčních studií také roli vitaminu D u kardiovaskulárních 
chorob přinejmenším stále stojí za to studovat. Nelze 
totiž vyloučit, že budoucnost přinese nové poznatky 
(např. ve smyslu upraveného dávkování, přesnější stra-
tifikace rizika, identifikace cílové populace, atd.), které 
by otázku terapeutického potenciálu vitaminu D v tom-
to směru opět otevřely.  
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