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SANTRUMPOS 

 

1,25(OH)2D3 – 1,25-dihidroksicholekalciferolis, kalcitriolis 

25(OH)D – 25-hidroksi-vitaminas D, kalcidiolis 

25(OH)D3 – 25-hidroksi-vitaminas D3 

VDR – vitamino D receptorius 

UVB – ultravioletiniai beta spinduliai 

PTH – prieskydinių liaukų hormonas, parathormonas 

LHSB – lytinius hormonus sujungiantis baltymas 

TTH – tireotropinis hormonas 

T4 – bendras tiroksinas 

PRL – prolaktinas  

LH – liuteinizuojantisnis hipofizės hormonas 

KMI – kūno masės indeksas 

LKM – liesoji kūno masė 

RKM – riebioji kūno masė 

BKS– bendrieji kūno skysčiai 

NPS – nuotaikų profilio skalė 

SPT – skaičių pakartojimo testas 

ECLIA – elektrochemoliuminescentinė imunologinė analizė 

n – atvejų skaičius 

p – reikšmingumo lygmuo 

SN – standartinis nuokrypis 

r – koreliacija 

x  – vidurkis 

χ² – chi kvadrato kriterijus 

l.l.s. – laisvės laipsnių skaičius 

ŠS – šansų santykis 

PI – pasikliautinis intervalas 

KMU – Kauno medicinos universitetas 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 

DEXA – dvisrautės radioabsorbciometrijos tyrimas 
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1. ĮVADAS 

 

Pastarąjį dešimtmetį atsirado daug naujų duomenų apie vieną iš svar-

biausių, susietu su ţmogaus aplinka, daugelį organizmo funkcijų regu-

liuojantį vitaminą D. Pastebėta, kad be seniai ţinomų vitamino D funkcijų 

palaikyti normalią kalcio ir fosforo koncentraciją kraujo serume, reguliuoti 

kalcio ir fosforo rezorbciją ţarnyne, kaulinio audinio metabolizmą, skatinti 

kaulo mineralizaciją bei kalcio ekskreciją per inkstus, vitaminas D atlieka ir 

kitas svarbias fiziologines funkcijas. Jis pasireiškia imunomoduliaciniu, 

priešuţdegiminiu, antiproliferaciniu ir diferenciaciniu poveikiu, skatina 

ląstelių apoptozę bei įtakoja autoimuninius procesus [120, 130, 159, 203]. 

Metabolinių procesų metu susidaranti aktyvi vitamino D forma – 

kalcitriolis [1,25(OH)2D3 – 1,25-dihidroksicholekalciferolis] jungiasi prie 

ląstelių branduoliuose esančių vitamino D receptorių (VDR), kurie yra 

kaulinio ir raumeninio audinio bei ţarnyno, prieskydinių liaukų ir inkstų ka-

nalėlių epitelinėse ląstelėse [129, 203]. Pastarajame dešimtmetyje nustatyta, 

kad branduoliniai VDR receptoriai yra imuninės sistemos ląstelėse, kasoje, 

širdyje, plaučių alveolių epitelyje, kraujagyslių lygiuosiuose raumenyse, 

skydliaukėje, antinksčiuose, hipofizėje, pogumburyje, priešinėje liaukoje, 

sėklidėse, kiaušidėse, gimdoje, krūtyse, placentoje ir kituose organuose [24, 

62]. Tokia receptorių gausa lemia kompleksinį vitamino D veikimą, o 

nepakankamas vitamino D kiekis  sukelia įvairius sutrikimus [129, 204]. 

Dėl savo struktūros ir veikimo mechanizmų panašumų į steroidinius hor-

monus vitaminas D daţnai vadinamas „D hormonu“ [129, 183, 298].  

Vitamino D atsiranda odoje veikiant saulės ultravioletiniams beta (UVB) 

spinduliams ir pasisavinimas iš maisto plonajame ţarnyne. Tai nulemia 

individų paveldėti ypatumai, odos pigmentacija, gyvenamoji geografinė 

platuma, saulės ekspozicijos laikas ir stiprumas, vartojamo maisto ir kitų 

medţiagų sudedamosios dalys, gyvenimo būdas bei kiti veiksniai [129]. 

Kadangi vitamino D poreikis įvairiems individams gali būti skirtingas, 

pasaulio mokslininkai iki šiol diskutuoja kaip įvertinti jo kiekį organizme. 

2011 metais paskelbtos Tarptautinės endokrinologų draugijos vitamino D 

kiekio įvertinimo, gydymo ir profilaktikos gairės nurodo, kad jo trūkumas 

nustatomas, kai kalcidiolio [25(OH)D – 25-hidroksivitamino-D] koncen-

tracija kraujo serume yra maţesnė uţ 20 ng/ml (50 nmol/l); o nepakan-

kamumas, kai 25(OH)D yra 20–30 ng/ml (50–75 nmol/l) [130]. 

Per pastatąji dešimtmetį buvo nustatyta, kad vitamino D nepakanka 1 

milijardui planetos gyventojų. Tai rodo, kad vitamino D poreikio tyrimai yra 

aktualūs tiek mokslui tiek ir medicinos praktikai[105]. Epideminis vitamino 
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D trūkumas gali būti nustatomas įvairiu metų laiku, įvairiose amţiaus 

grupėse, įvairiuose geografiniuose regionuose ir šalyse [87, 274]. Moksliniai 

tyrimai rodo, kad vitamino D sezoniniai svyravimai bei jo nepakanka-

mumas, ypač šaltuoju metų periodu, gali būti nustatomi ne tik rizikos grupių 

asmenims, bet ir sveikiems, jauniems individams [7, 105, 129, 175, 177, 

267, 274]. Vitamino D trūkumas arba nepakankamumas buvo nustatytas net 

labai saulėtose šalyse, kaip Saudo Arabija ir Australija, ar pietinės ir 

centrinės Europos valstybės  [129]. Nepakankamas vitamino D kiekis nu-

statytas ir Lietuvai geografiškai artimose šalyse, t. y. Lenkijoje, Vokietijoje, 

Estijoje ir Suomijoje [7, 161, 205, 297]. Duomenų apie Lietuvos gyventojų 

vitamino D koncentraciją kraujo serume neradome. 

Jau seniai nustatyta, kad vitamino D trūkumas sukelia kalcio ir fosforo 

apykaitos sutrikimus, rachito, osteomaliacijos ar osteoporozės išsivystymą. 

Paskutiniu metu gausėja mokslinių teiginių apie galimą nepakankamo 

vitamino D kiekio įtaką daugelio kitų ligų atsiradimui ar eigai. Tai, kad 

vitamino D stoka įtakoja autoimuninių, onkologinių, endokrininių, neuro-

psichologinių, širdies ir kraujagyslių, infekcinių ir kitų ligų etiopatogenezę, 

gali turėti reikšmės šių ligų profilaktikai ir gydymui [14, 30, 59, 95, 102, 

120, 171, 203]. Įvairių mokslininkų darbuose nurodoma, kad vitamino D 

papildai kompensuoja jo koncentraciją organizme ir maţina riziką susirgti 

kai kuriomis ligomis [5, 44, 167].  

Dėl sparčiai intensyvėjančio gyvenimo tempo, daţnos psichoemocinių 

būsenų kaitos bei įvairių kitų stresorių pastovaus poveikio ţmogaus orga-

nizmas patiria stiprią, ilgalaikę, daţnai ţalojančią nervinę itampą ir atsako 

įvairiais neuroendokrininių ašių funkciniais ir struktūriniais pokyčiais, kurių 

efektyvumui gali turėti įtakos vitamino D koncentracija kraujo serume [46, 

81, 143, 210]. 

Įvertinę per pastarąjį dešimtmetį atliktais moksliniais tyrimais įrodytą 

vitamino D įtaką organizmo metabolinių procesų reguliavimui, epideminį 

vitamino D trūkumą tarp pasaulio gyventojų ir jo nulemtą daugelio 

patologinių būsenų ir ligų atsiradimą ar progresavimą bei tai, kad iki šiol 

panašaus pobūdţio mokslinių tyrimų mūsų šalyje nebuvo, nuspendėme 

įvertinti jaunų vyrų – Lietuvos kariuomenės šauktinių  vitamino D kon-

centracijos, kūno sandaros, endokrininės, psichologinės būklės ir gyvenimo 

kokybės rodiklius bei jų tarpusavio sąsajas.  
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2. DARBO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 
2.1. Darbo tikslas 

 

Įvertinti jaunų sveikų vyrų vitamino D koncentracijos, kūno sandaros, 

endokrininės ir psichologinės būklės bei gyvenimo kokybės sąsajas. 

  

2.2. Darbo uţdaviniai 

 

1. Įvertinti jaunų sveikų vyrų vitamino D kiekį.  

2. Įvertinti tirtų jaunų vyrų vitamino D, prieskydinių liaukų hormono ir 

osteokalcino koncentracijų sąsajas. 

3. Įvertinti jaunų vyrų testosterono kiekio, kūno sandaros ir vitamino D 

koncentracijos sąsajas.  

4. Įvertinti jaunų vyrų psichologinės būklės, gyvenimo kokybės ir vita-

mino D koncentracijos sąsajas.  

5. Įvertinti jaunų vyrų stresinių hormonų (kortizolio, tireotropinio hor-

mono, prolaktino) kiekio ir vitamino D koncentracijos sąsajas.  
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3. MOKSLINIO DARBO NAUJUMAS 

 
Pirmą kartą Lietuvoje jaunų sveikų vyrų grupėje buvo įvertinta vitamino 

D koncentracija ir su ja susijusios antinksčių, hipofizės, skydliaukės ir 

prieskydinių liaukų hormonų kiekio bei kūno sandaros, psichologinės būklės 

ir gyvenimo kokybės sąsajos. Pasaulyje šiuo metu išlieka prieštaringi 

duomenys apie vitamino D poveikį kūno sandaros rodikliams ir testosterono 

koncentracijai. Be to, yra duomenų apie vitamino D trūkumo reikšmę 

psichologinei būklei, ypač šaltuoju metų laiku, tačiau mokslinių tyrimų 

duomenys išlieka prieštaringi ir trūksta tyrimų, vertinančių galimą vitamino 

D koncentracijos ir stresinių hormonų tarpusavio ryšį. Dauguma šių tyrimų 

yra atlikti vyresnio amţiaus ar sergantiems įvairiomis ligomis asmenims, o 

epideminis vitamino D trūkumas stebimas ne tik vyresnio amţiaus, bet ir 

jauniems sveikiems ţmonėms. Todėl šiame tyrime jauniems vyrams įver-

tintos vitamino D koncentracijos sąsajos su kūno sandara ir psichoendo-

krinine būkle. 
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4. PRAKTINĖ DARBO REIKŠMĖ 
 

Daugumai tirtų Lietuvos jaunų vyrų nustatytas vitamino D trūkumas ar 

nepakankamumas yra labai reikšmingas tiek visuomenės medicinai, tiek ir 

asmens sveikatai. Įrodėme, kad Lietuvos ţmonės, gyvendami 55,6 laipsnių 

geografinėje platumoje, kurioje vitamino D sintezei reikalinga metinė saulės 

UVB spinduliuotė silpna ir trumpa, kaip ir kiti modernaus šiuolaikinio 

pasaulio gyventojai, daug laiko praleisdami uţdarose patalpose, vengdami 

saulės dėl kancerogeninio poveikio odai, maţai vartodami riebios ţuvies 

produktų [291], patenka į vitamino D trūkumo rizikos grupę.  

Pastaruoju metu nustatytas vitamino D imunomoduliacinis, priešuţde-

giminis, antiproliferacinis poveikis, kuris skatina ląstelių diferenciaciją, 

apoptozę bei metabolizmą [120, 130, 159]. Šio vitamino trūkumas ar nepa-

kankamas gali turėti įtakos daugelio neuroendokrininių reguliacinių procesų 

sutrikimams, pasireiškiantiems įvairiomis patologinėmis būsenomis ir 

ligomis. Todėl svarbu aktyvinti kryptingą visuomenės medicinos ir asmens 

sveikatos prieţiūros įstaigų veiklą, aiškinant gyventojams apie vitamino D 

trūkumo profilaktiką, skiriant vitamino D papildus. Būtų naudingas vita-

mino D koncentracijos tyrimų įdiegimas į kasdieninę medicinos praktiką. 

Tikimasi, kad nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp vitamino D koncen-

tracijos ir su ja susijusių endokrininių bei kitų veiksnių, leis kryptingai 

taikyti praktinės medicinos priemones.  
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5. LITERATŪROS APŢVALGA 

 
5.1. Vitamino D fiziologija, jo šaltiniai ir apykaita 

 

5.1.1. Bendroji informacija apie vitaminą D 

 

Vitaminas D ir jo reikšmė ţmogaus organizmui šiuo metu yra aktuali ir 

plačiai nagrinėjama daugelio šalių mokslininkų problema. Didėjantis tyrimų 

ir mokslinių publikacijų skaičius medicininėje literatūroje suteikia vis 

daugiau naujos informacijos apie įvairiapusį vitamino D poveikį ţmogaus 

sveikatai. Tai skatina naujus tyrimus bei jų rezultatų pritaikymą klinikinėje 

praktikoje [129]. Pastarąjį dešimtmetį reikšmingai prasiplėtė ţinios apie 

vitamino D reikšmę ţmogaus organizmui, atsiranda vis daugiau duomenų 

apie jo teigiamą poveikį ne tik skeleto ir raumenų sistemai, bet ivairioms 

medţiagų apykaitos grandims. Vitaminas D yra biologiškai aktyvi medţia-

ga, kuri ţmogaus organizmui yra daug reikšmingesnė nei manyta iki šiol, 

todėl daţnai jis prilyginamas steroidiniams hormonams [129, 242, 298]. 

Kaip klasikinė, pateikiama vitamino D funkcija palaikyti normalią kalcio ir 

fosforo koncentraciją kraujo serume, reguliuojant jų rezorbciją ţarnyne ir 

ekskreciją per inkstus, o taip pat skatinti kaulinio audinio metabolizmą ir 

kaulo mineralizaciją [176, 183, 226]. Naujausi tyrimai įrodė, kad vitaminas 

D atlieka ir kitas svarbias fiziologines funkcijas. Jis įtakoja autoimuninius 

procesus, turi imunomoduliacinį, priešuţdegiminį, antiproliferacinį poveikį 

bei skatina ląstelių diferenciaciją ir apoptozę [120, 130, 159]. Aktyvios 

vitamino D formos – kalcitriolio daugiafunkcinis poveikis ypač svarbus ir 

aktualus, kadangi naujausi tyrimai rodo, kad jo trūkumas ir nepakan-

kamumas jau yra nustatytas milijardui pasaulio gyventojų [129]. 

 

5.1.2. Endogeniniai ir egzogeniniai vitamino D šaltiniai  

 

Vitaminas D ţmogaus organizme sintetinamas odoje veikiant saulės 

UVB spinduliams arba patenka su maistu ar maisto papildais ir yra pasi-

savinamas plonajame ţarnyne. Ţmogaus organizmui svarbios dvi pagrin-

dinės vitamino D formos: D2 (ergokalciferolis) ir D3 (cholekalciferolis). 

Veikiant UVB spinduliams vitaminas D2 susidaro augaluose iš provitamino 

ergosterolio ir su maistu patenka į ţmogaus organizmą. Daugiausiai jo yra 

augaliniuose produktuose: saulėgrąţų ir alyvuogių aliejuje bei Šitake gry-

buose. Vitaminas D3 sintetinamas odoje, veikiant UVB spinduliams arba 

gaunamas su maistu. Cholekalciferolio yra gyvūniniuose produktuose: 
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kiaušinio trynyje, lašišoje, silkėje, unguryje, tune, ţuvų taukuose bei 

vitaminu D praturtintuose pieno produktuose. Saulės spinduliuotė pagamina 

80–90 proc. vitamino D, jos poveikyje susintetinami ţenkliai didesni 

vitamino D kiekiai nei įmanoma gauti su maistu [69, 127]. Esant pernelyg 

gausiai ir ilgai saulės spindulių ekspozicijai previtaminas D3 ir vitaminas 

D3 suskyla į neaktyvius fotoproduktus. Svarbiausia ţmogaus organizmui – 

metabolinių procesų metu susidaranti biologiškai aktyvi vitamino D forma – 

kalcitriolis. Jo struktūra ir veikimo mechanizmas panašūs į steroidinių 

hormonų (struktūros pagrindą sudaro ciklopentanperhidrofenantreno ţie-

das), todėl kalcitriolis daţnai vadinamas „D hormonu“ [129, 183, 298].  

 

5.1.3. Vitamino D receptoriai ir apykaita 

 

Kalcitriolis veikia, prisijungęs prie ląstelių taikinių branduoliuose esančių 

vitamino D receptorių (VDR) [62, 69, 129]. Klasikiniai ţinomi kalcitriolio 

taikiniai yra kaulų, raumenų, ţarnyno, prieskydinių liaukų ir inkstų 

kanalėlių ląstelės. Per pastarąjį dešimtmetį nustatyta, kad branduolių VDR 

yra ir kituose audiniuose: odoje, imuninėse, smegenų, tinklainės, antinksčių, 

kasos, širdies, kraujagyslių lygiųjų raumenų, plaučių alveolių, skydliaukės, 

prieskydinių liaukų, riebalų, priešinės liaukos, sėklidţių, kiaušidţių, gimdos, 

placentos, krūties ir kitose ląstelėse [24, 62, 203]. Jo veikimo galimybės yra 

labai plačios, nes VDR randami daugybėje ţmogaus organizmo audinių bei 

tiesiogiai ir netiesiogiai reguliuoja daugiau nei 200 genų [129, 204].  

Kalcitriolio [1,25(OH)2D3] sintezė vyksta keliais etapais: endokrininiu, 

parakrininiu ir autokrininiu [24, 120]. Odoje, veikiant UVB (290–315 nm) 

saulės spinduliuotei, provitaminas D3 – 7-dehidrocholesterolis, susintetintas 

iš cholesterolio, fotokonvertuojamas į previtaminą D3, kuris šilumos 

poveikyje izomerizuojamas epidermyje į vitaminą D3 (cholekalciferolį). 

Vitamino D3 atsargos yra kaupiamos riebaliniame audinyje. Vasarą, kai 

saulės spinduliuotė yra aktyviausia,gali būti sukaupta pakankamai vitamino 

D3, kuris ţiemą (trūkstant saulės) palaipsniui išskiriamas ir panaudojamas 

pagal poreikį [129]. Maksimali viena eriteminė dozė, kuri prilygsta 500 mcg 

(20000 IU) vitamino D3 papildų, priklausomai nuo odos pigmentacijos, 

vasarą susintetinama per 10–15 min. [129] Uţsitęsus saulės UVB spindulių 

ekspozicijai, vitamino D sintezė yra blokuojama, t. y. susidaro neaktyvūs 

fotoproduktai – tachisterolis ir lumisterolis [129]. Tai apsaugo nuo  galimos 

vitamino D intoksikacijos, šviečiant saulei [129]. Susintetintas odoje ar 

absorbuotas per ţarnyną (alimentarinis) vitaminas D3 jungiasi su specifi-

niais vitaminą D pernešančiais kraujo baltymais ir patenka į kepenis [68, 
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262]. Tai endokrininis etapas. Kepenyse, katalizuojant fermentui 25-

hidroksilazei (CYP27R1), jis virsta į 25-hidroksicholekalciferolį, vadinamą 

kalcidioliu [25(OH)D3], kurį kraujyje perneša alfa globulinai. Kalcidiolio 

gyvavimo pusperiodis iki 2 mėnesių, todėl jo koncentracijos nustatymas 

labiausiai tinka vitamino D kiekiui ţmogaus organizme įvertinti [56, 255, 

265]. Tolesnis metabolizmo etapas vyksta inkstų artimųjų (proksimalinių) 

kanalėlių epitelio mitochondrijose, kuriose 25(OH)D3 antrą kartą hidrok-

silinamas, katalizuojant 1-alfa-hidroksilazei [CYP27B1], susidaro aktyvi 

vitamino D forma – kalcitriolis [68, 129, 298]. Esant poreikiui, kalcitriolis 

susijungia su vitaminą D surišančiu baltymu ir nunešamas į organų ląste-

les – taikinius. Pastaruoju metu nustatytas neklasikinis autokrininis kalcit-

riolio sintezės kelias, kai ne inkstuose, o kitose organizmo ląstelėse, kuriose 

randama 1-alfa-hidroksilazė, vykdomas vietinis kalcitriolio sintezės pagal 

poreikį aktyvinimas ar slopinimas, o susidariusi aktyvi jo forma tiesiogiai 

veikia audinius ir ląsteles [69, 176]. Kalcitriolio sintezę inkstuose skatina 

hipokalcemija ir hipofosfatemija, prieskydinių liaukų hormonas – parathor-

monas (PTH), kuris stimuliuoja 1-alfa-hidroksilazės sintezę per adenilato 

ciklazės sistemą inkstų artimųjų kanalėlių ląstelėse, o slopina kaulo fibro-

blastų augimo veiksnys 23, kalcitoninas ir padidėjęs cirkuliuojančio kalci-

triolio kiekis [129, 176, 207]. Vitamino D aktyvi forma – kalcitriolis su PTH 

ir skydliaukės hormonu kalcitoninu dalyvauja, reguliuojant neląstelinio 

jonizuoto kalcio homeostazę, padeda palaikyti pastovią kalcio ir fosforo 

jonų koncentraciją kraujyje, kuri būtina kaulams formuotis ir atsinaujinti 

[129, 226]. Autokrininiame kelyje PTH ir ekstraląstelinio Ca koncentracija 

1-alfa-hidroksilazės sintezės neįtakoja todėl vitamino D atsargos turi būti 

pakankamos, atsiradus poreikiui tam tikrose organizmo sistemose, kad 

uţtikrintų optimalų atsaką į įvairius daugybės ląstelių signalus [62, 226]. 

Vitaminas D ypatingas tuo, kad siekiant apsisaugoti nuo jo perdozavimo, 

ţmogaus organizmas natūraliai gali blokuoti kalcidiolio ir kalcitriolio sin-

tezę, aktyvindamas 24-hidroksilazę, kuriai veikiant susidaro neaktyvūs me-

tabolitai 24,25-hidrocholekalciferolis ir 1,24,25-dihidrocholekalciferolis. 

Tai atsargos, kurios panaudojamos vėl atsiradus vitamino D poreikiui [69, 

120, 129]. Nehidroksilizuoto vitamino D atsargos kaupiamos kepenyse, 

raumeniniame ir riebaliniame audiniuose [129]. 
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5.1.4. Vitamino D kiekio ţmogaus organizme vertinimas 

 

Vitamino D kiekiui įvertinti rekomenduojama tirti reliatyviai stabilų 

vitamino D metabolitą 25(OH)D, kurio gyvavimo pusperiodis nuo 1 iki 2 

mėnesių, o jo koncentracija yra pagrindinė cirkuliuojanti vitamino D forma, 

atspindinti tiek vitamino D3, tiek ir D2 sankaupas, gautas dėl saulės po-

veikio ir iš maisto papildų [130, 163, 249, 255, 265]. Aktyvi vitamino D 

forma – kalcitriolis [1,25(OH)2D3] nėra tikslus vitamino D kiekio ţmogaus 

organizme indikatorius, nes jo kiekis grieţtai reguliuojamas endokrininės 

sistemos ir daţniausiai yra normos ribose ar net padidėjęs, esant reikš-

mingam vitamino D atsargų trūkumui [129, 163, 207]. Kaip įvertinti vita-

mino D kiekį daugelis pasaulio mokslininkų diskutuoja iki šiol. Ekspertai 

sutaria, kad vaikų rachito bei suaugusių osteomaliacijos profilaktikai 

pakanka 15 ng/ml (37,5 nmol/l), tačiau, norint uţtikrinti maksimalią kalcio 

absorbciją bei jo teigiamą poveikį įvairioms organizmo sistemų funkcijoms, 

optimali 25(OH)D koncentracija kraujo serume turėtų būti didesnė nei 30 

ng/ml (75 nmol/l) [30, 121, 130, 277]. Efektyvi kalcio absorbcija [121], 

PTH kiekio didėjimo maksimali supresija [192], aukščiausios kaulų mine-

ralinio tankio ribos, maţiausia griuvimų ir kaulų lūţių rizika [270] yra 

svarbiausi funkciniai klinikiniai rodikliai, naudojami nustatant optimalias 

vitamino D kiekio ribas [130]. Pagal pastarųjų metų duomenis, 2011 metais 

paskelbtos Tarptautinės endokrinologų draugijos vitamino D kiekio verti-

nimo, gydymo, prevencijos gairės yra šios: vitamino D trūkumas nustato-

mas, kai 25(OH)D koncentracija kraujyje yra maţesnė nei 20 ng/ml (50 

nmol/l), o nepakankamumas, jei vitamino D 25(OH)D koncentracija yra 20–

30 ng/ml (50–75 nmol/l) [130]. Daug laiko be apsauginių priemonių saulėje 

natūraliai praleidţiantiems ar dirbantiems asmenims nustatomi 25(OH)D 

koncentracijos kiekiai būna didesni nei 100 nmol/l (40 ng/ml) [16, 25, 181]. 

Dvidešimties dvigubai aklų, atsitiktinės atrankos, intervencinių klinikinių 

tyrimų rezultatai rodo, kad griuvimų ir kaulų lūţių profilaktikai skiriant 

1800–4000 IU cholekalciferolio per dieną, pasiekta 75–110 nmol/l (30–44 

ng/ml) 25(OH)D koncentracija suteikia optimalią naudą be ţalingo poveikio 

sveikatai [30]. Visgi, vitamino D perdozavimas yra pavojingas ţmogaus 

organizmui, nes gali pasireikšti hiperkalcemija ir hiperkalciurija, vidaus 

organų ir audinių, ypač inkstų struktūrų sukalkėjimu. Intoksikacijai ir per-

dozavimui būdingi simptomai yra pykinimas, vėmimas, vidurių uţkietė-

jimas, mieguistumas, kūno masės maţėjimas, galvos skausmai ir silpnumas 

[277]. Nurodoma, kad šalutiniai reiškiniai ir toksiškumas pasireiškia, kai 

25(OH)D koncentracija viršija 88 ng/ml (220 nmol/l) [138, 277]. Tačiau yra 
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duomenų, kad vartojant net 4000–10000 IU vitamino D3 per dieną, hiper-

kalcemijos ir kitų toksiškumo reiškinių neatsiranda [118, 121, 275]. 

 

5.2. Vitamino D trūkumo ir nepakankamumo poveikis ţmogaus 

organizmui 

 

5.2.1. Vitamino D trūkumo ir nepakankamumo prieţastys 

 
Vitamino D trūkumas ir nepakankamumas yra svarbi, bet vis dar per 

maţai pabrėţiama sveikatos problema, nors pasaulyje vienam milijardui 

gyventojų nustatytas nepakankamas vitamino D kiekis [105, 129]. Vitamino 

D kiekį ir svyravimus įtakoja įvairūs veiksniai. Jo ypač nepakanka daugiau 

nei 35 laipsniai geografinės platumos į šiaurę nuo pusiaujo nutolusiose 

valstybėse, kuriose vitamino D sintezei reikalinga saulės spinduliuotė pa-

kankama tik šiltuoju metų periodu. Ţiemą ir rudenį vitamino D sintezė 

odoje labai maţa, jei apskritai vyksta. Be to, vitamino D sintezė sumaţėja 

anksti ryte ir vėlai vakare, apsiniaukus orui, esant jo uţterštumui ar nau-

dojant apsaugines priemones nuo saulės [127, 129]. Lietuva yra tarp 53°54' 

ir 56°27' šiaurės platumos ir saulės UVB spinduliuotė čia aktyvi tik šešis 

mėnesius per metus. Ši platuma yra rizikos zonoje, kurioje gali atsirasti 

vitamino D trūkumas ar nepakankamumas. Vitamino D trūkumą sukelia ne 

tik saulės stoka, bet ir nepilnavertė mityba, ypač veganams ir vegetarams, 

bei kepenų, inkstų ir ţarnyno malabsobcinės ligos [281]. Vitamino D rizikos 

grupei priskiriami senyvo amţiaus [192], nutukę [187, 220], tamsiaodţiai 

[184], gliukokortikoidus, prieštraukulinius, antituberkuliozinius ar skrandţio 

rūgštingumą maţinančius vaistus vartojantys asmenys bei nėščios ir krūtimi 

maitinančios moterys [35, 129, 260, 278]. Vitamino D trūkumas daţniau 

nustatomas miesto, o ne kaimo ar uţmiesčio gyventojams [127]. Besikei-

čiantys gyvenimo įpročiai, kai šiltuoju metų periodu daug laiko praleidţia-

ma uţdarose patalpose, ir apsauginių kremų bei kitų priemonių nuo saulės 

naudojimas dėl galimo kancerogeninio ir sendinančio poveikio odai, oro 

tarša bei populiarėjantis vegetarizmas taip pat yra svarbūs veiksniai, kurie 

visame pasaulyje skatina epideminį vitamino D trūkumą [82, 127, 133]. 

 

5.2.2. Vitamino D trūkumo ir nepakankamumo paplitimas pasaulyje 

 

Pastaruoju metu vitamino D trūkumas ir nepakankamumas tampa epi-

deminiu visame pasaulyje, o jo paplitimas stebimas įvairiu metų laiku, 

įvairiose amţiaus grupėse, įvairiuose geografiniuose regionuose ar šalyse 
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[84, 87, 112, 165, 254, 274]. Rizikos grupei priskiriamos toli į šiaurę nuo 

pusiaujo nutolusios šalys, kuriose aktyviai vitamino D sintezei reikalinga 

saulės ekspozicija, galima tik šiltuoju periodu, t. y. pavasarį bei vasarą [7, 

99]. Moksliniai tyrimai rodo, kad vitamino D trūkumas ir sezoniniai svy-

ravimai nustatomi ne tik rizikos grupės, bet ir sveikiems jauniems asmenims 

ypač šaltuoju ţiemos periodu [55, 105, 129, 175, 177, 267, 274, 278]. 

HELENA tyrime 25(OH)D buvo įvertintas 1006 devynių Europos šalių  

paaugliams. 39 proc. tiriamųjų buvo nustatytas nepakankamas (50–75 

nmol/l (20–30 ng/ml)) vitamino D kiekis, 27 proc. jo trūkumas (27,5–49,99 

nmol/l (11–20 ng/ml)), o 15 proc. reikšmingas trūkumas (< 27,5 nmol/l (11 

ng/ml)) [103]. Net ir labiausiai saulėtose šalyse, kaip Saudo Arabija ir 

Australija, 30–50 proc. tirtų suaugusiųjų ir vaikų nustatytas vitamino D 

trūkumas ar nepakankamumas [129]. Europos šalių gyventojų vitamino D 

kiekis priklausė nuo geografinės padėties, metų sezono ir odos pigmen-

tacijos. Skirtingai nei JAV ir Kanadoje 25(OH)D koncentracija kai kuriose 

šiaurinėse Europos valstybėse buvo gana aukšta. Ypač ţema 25(OH)D 

koncentracija stebėta pietų, centrinėje ir rytų Europoje, kai vakarų Europos 

šalyse ji buvo šiek tiek didesnė, nors daţniausiai nepakankama [7, 106, 164, 

274]. Didesnė vitamino D koncentracija kai kuriose Europos šiaurės 

platumos šalyse siejama su gausiu riebios ţuvies bei ţuvų taukų vartojimu ir 

daţnomis atostogomis šiltuose kraštuose šaltuoju metų periodu [177]. 

Nustatyta, kad Norvegijoje 40 proc. gyventojų geria ţuvų taukus , 60 proc. 

reguliariai valgo ţuvį, o 57 proc. vartoja vitamino D papildus [45]. Šiaurės 

Norvegijoje (65–71° šiaurės platuma) nuo lapkričio iki birţelio buvo ištirtos 

309 vidutinio amţiaus moterys, kurioms ţiemos laikotarpyje buvo nustaty-

tas 50 nmol/l (20 ng/ml) 25(OH)D kiekio vidurkis,  o vasarą – 62 nmol/l 

(24,8 ng/ml) vidurkis [45]. Švedijoje Hakan Melhus ir kt. ištyrė 1194 

senjorus vyrus, kurių amţiaus vidurkis buvo 71 metai, o vidutinė 25(OH)D 

koncentracija – 68,7 nmol/l (27,5 ng/ml) [194]. Suomijoje Tuula Pekkarinen 

ir kt. ištyrė 1604 62–79 metų moteris ir 60,3 proc. jų nustatė ≤50 nmol/l (20 

ng/ml) 25(OH)D3 koncentraciją, o siektiną 75 nmol/l (30 ng/ml) koncent-

raciją nustatyta tik 9,1 proc. tiriamųjų [224]. Rikke F. Andersen ir kt. 

25(OH)D koncentraciją keturiose šiaurinėse Europos valstybėse (Danijoje, 

Suomijoje, Airijoje ir Lenkijoje) įvertino 199 jaunoms mergaitėms, kurių 

amţiaus vidurkis buvo 12,6 metai ir 221 vyresnio amţiaus moteriai, kurių 

amţiaus vidurkis – 71,8 metai. 92 proc. mergaičių buvo stebėta <50 nmol/l 

(20 ng/ml)  bei 37 proc. – <25 nmol/l (10 ng/ml), o tarp vyresnių moterų 37 

proc. atvejų nustatyta <50 nmol/l (20 ng/ml) ir 17 proc. – <25 nmol/l (10 

ng/ml) 25(OH)D koncentracija ir [7]. Pietinėse Europos valstybėse ţemesni 
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vitamino D kiekiai siejami su tamsesne odos pigmentacija bei tikslingu 

saulės ekspozicijos ribojimu, vengiant galimo kancerogeninio poveikio odai 

[274]. Vincenzo Carnevale ir kt. pietų Italijoje atliktame tyrime  ištirti 32 

vyrai (amţiaus vidurkis 39,4 metai) ir 58 moterys (amţiaus vidurkis 36,9 

metai). Tirtiesiems maţesnė nei 30 nmol/l (12 ng/ml) 25(OH)D koncent-

racija ţiemą nustatyta 17,8 proc., o vasarą 2,2 proc. tirtiamųjų [50]. Ispa-

nijoje 25(OH)D kiekis įvertintas 1262 asmenims, kurių amţius svyravo nuo 

20 iki 83 metų: 33,9 proc. tirtųjų nustatytas vitamino D trūkumas [104]. 

Prancūzijoje vitamino D kiekis įvertintas 1569 asmenims iš 20 skirtingų 

miestų ţiemą: 14 proc. atvejų nustatytas reikšmingas trūkumas, t. y. 

25(OH)D koncentracija buvo ≤30 nmol/l (12 ng/ml), o 25(OH)D vidurkis 

siekė tik 61 nmol/l (24,4 ng/ml) [55]. Belgijoje 126 sveikiems asmenims 

25(OH)D kiekis buvo įvertintas ţiemą. 34 proc. tiriamųjų nustatyta <15 

ng/ml (37,5 nmol/l) koncentracija kai jos vidurkis buvo 48 nmol/l (19 

ng/ml) [180]. MORE tyrime 25(OH)D koncentracija įvertinta 7500 skirtingų 

Europos valstybių moterų po menopauzės. Ypač ţemi (<25 nmol/l (10 

ng/ml)) vitamino D kiekiai nustatyti centrinėse (Lenkija, Slovakija, Slo-

vėnija) ir pietinėse Europos valstybėse. Vitamino D kiekiai didėjo į šiaurę 

nuo pusiaujo [175]. Vokietijoje vitamino D koncentracija ištirta 615 vyrų ir 

728 moterims, kurių amţius buvo 20–99 metų. 25(OH)D vidurkis buvo 16,2 

ng/ml (40,5 nmol/l). Maţesnė nei 7 ng/ml (17,5 nmol/l) koncentracija buvo 

nustatyta 10 proc., <20 ng/ml (50 nmol/l) – 65 proc., o <30 ng/ml (75 

nmol/l) – 92 proc. tiriamųjų [297]. Austrijoje ţiemą ištirta 215 18–30 metų 

medicinos studenčių, kurios vartojo tik 2,25 μg (89,6 IU) vitamino D per 

dieną . 6,9 proc. jų buvo nustatytas vitamino D trūkumas (<20 ng/ml (50 

nmol/l)), o 89,3 proc. – nepakankamas (<30 ng/ml (75 nmol/l)) vitamino D 

kiekis [141]. Kaimyninėje Lenkijoje 25(OH)D ištirtas 274 moterims, kurių 

amţiaus vidurkis buvo 69,1 metai. Vitamino D3 koncentracijos vidurkis 

buvo tik 13,6 ng/ml (34 nmol/l), pakankama >30 ng/ml (75 nmol/l) kon-

centracija rasta tik 4 proc. tirtųjų, nepakankamas kiekis (20–30 ng/ml (50–

75 nmol/l)) nustatytas 12,8 proc. atvejų, o trūkumas (<20 ng/ml (50 nmol/)) 

net 83,2 proc. tirtųjų [205]. Estijoje vitamino D kiekis buvo įvertintas 200 

moterų ir 167 vyrams, kurių amţiaus vidurkis 48,9 metai. Ţiemą jų 

25(OH)D vidurkis buvo 43,7 nmol/l (17,48 ng/ml) ir net 73 proc. tirtų as-

menų buvo nustatytas nepakankamas vitamino D kiekis (<50 nmol/l (20 

ng/ml)), o vasarą, kai vitamino D vidurkis buvo 59,3 nmol/l (23,7 ng/ml), jo 

nepakankamas kiekis rastas 29 proc. atvejų [161]. 

Apibendrinant paskelbtus mokslinius duomenis, konstatuotina, kad vita-

mino D trūkumas ir nepakankamumas yra paplitęs įvairiose amţiaus gru-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez-Molero%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez-Molero%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179052
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pėse, įvairiose geografinėse platumose, įvairiu metų laiku, tačiau mokslinių 

tyrimų ir duomenų apie vitamino D kiekį reikšmingai į šiaurę nuo pusiaujo 

nutolusioje Lietuvos valstybėje, kurioje metinė UVB spinduliuotė yra 

nedidelė, šiuo metu nėra. 

 

5.2.3. Vitamino D poveikis ţmogaus organizmui 

 

Dėl ilgalaikio vitamino D trūkumo gali maţėti kalcio koncentracija 

kraujyje ir kompensatoriškai didėti PTH sekrecija, dėl ko vystosi antrinis 

hiperparatiroidizmas [129, 171]. Ilgalaikis šio hormono padidėjimas didina 

kaulų patologijos riziką, nes PTH aktyvuoja osteoblastus, kurie stimuliuoja 

preosteoklastų transformaciją į subrendusius osteoklastus, o pastarieji tirpdo 

mineralizuotą kaulo matriksą [30, 175]. Trūkstant vitamino D ţmogaus 

organizmas pasisavina tik 10–15 proc. su maistu gaunamo kalcio ir 60 proc. 

fosforo [69, 129]. Vaikai, gaudami nepakankamai vitamino D, suserga 

rachitu, jiems pasireiškia naujai besiformuojančio kaulo mineralizacijos 

sutrikimai. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad rachito atvejų daţnis mo-

dernioje visuomenėje, ypač tarp miesto gyventojų, kurie maţai laiko pralei-

dţia saulėje ir nenaudoja vitamino D papildų, didėja [128, 171, 286]. Įvai-

raus amţiaus suaugusiems ţmonėms dėl vitamino D trūkumo vystosi 

osteomaliacija (kaulų suminkštėjimas) ir osteoporozė (patologinė normaliai 

išsivysčiusio suaugusio ţmogaus kaulo remineralizacija), didėja griuvimų ir 

kaulų lūţių rizika [30, 171, 276]. Intervenciniai, atsitiktinės atrankos, 

placebo kontroliuojami klinikiniai tyrimai, vartojant didesnes 800 IU per 

dieną vitamino D dozes, derinant juos su kalcio papildais ar be jų, rodo 

griuvimų ir kaulų lūţių rizikos sumaţėjimą, kai maţesnės dozės šios rizikos 

nemaţina [32, 63, 86, 227]. Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad vitaminas D 

pasiţymi imunomoduliaciniu, priešuţdegiminiu, antiproliferaciniu, diferen-

ciaciniu, skatinančiu ląstelių apoptozę poveikiu, jo nepakankamas kiekis 

gali nulemti ne tik skeleto ir raumenų sistemos ligų – rachito, osteoma-

liacijos, osteoporozės, bet ir onkologinių, autoimuninių, infekcinių, širdies ir 

kraujagyslių, endokrininių, metabolinių, neurologinių, ginekologinių ir psi-

chiatrinių ligų išsivystymą [14, 30, 59, 95, 102, 120, 171, 203]. Moksliniai 

tyrimai atskleidţia vitamino D koncentracijos ir papildų svarbą sergantiems 

įvairiomis onkologinėmis ligomis [95, 159, 167]. Joan M. Lappe ir kt. atliko 

intervencinį, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklą, placebo kontroliuojamą 

klinikinį tyrimą, kuriame vartojant 1100 IU per dieną vitamino D ir 1500 

mg kalcio papildus, lyginant su placebo, stebėta reikšmingai maţesnė įvai-

rios lokalizacijos vėţio išsivystymo rizika [167]. Ţmonės, kuriems stebimi 
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ţemesni vitamino D kiekiai, daţniau serga širdies ir kraujagyslių sistemos 

ligomis bei arterine hipertenzija [97, 199, 284]. Taip pat nustatyta, kad 

rizika susirgti išsėtine skleroze sumaţėjo 41 proc. moterims, vartojusioms 

vitamino D papildus 400 IU per dieną [44, 201]. Nepakankamas vitamino D 

kiekis siejamas ir su padidėjusia rizika susirgti pirmo ir antro tipo cukriniu 

diabetu [64, 196]. Reikšmingai maţesni vitamino D kiekiai, lyginant su 

sveikais asmenimis, randami sergantiems autoimuninėmis skydliaukės 

ligomis [151], nutukimu [260], daţniau nustatomi psichoemociniai ir 

kognityvinių funkcijų sutrikimai, depresija ir šizofrenija [47, 131, 139, 190, 

202, 218], daţniau sergama infekcinėmis ligomis [159]. Atsitiktinės 

atrankos klinikinio tyrimo rezultatai rodo, kad vartojant vitamino D papildus 

2000 IU per dieną stebėti retesni gripo ir sezoninių peršalimo ligų atvejai 

[5]. Be to, Philippe Autier ir kt. atliko 18 nepriklausomų, atsitiktinės at-

rankos klinikinių tyrimų metaanalizę ir pastebėjo, kad cholekalciferolio 

papildų vartojimas maţina bendrą mirtingumą [12, 33, 167].  

Nors mokslinių duomenų kiekis apie vitamino D reikšmę ţmogaus or-

ganizmui ypač gausus, tačiau reikia daugiau ilgalaikių, atsitiktinės atrankos, 

placebo kontroliuojamų, intervencinių tyrimų, nes daugelio ligų atvejais vis 

dar nėra visiškai aišku, ar vitamino D trūkumas yra jų prieţastis ar pasekmė.  

 

5.2.4. Vitamino D kiekio reikšmė kūno sandaros parametrams 

 

5.2.4.1. Vitamino D kiekio reikšmė kauliniam audiniui 

 

Maksimali kaulų masė susidaro apie 30-tuosius gyvenimo metus [179, 

257]. Šį procesą veikia ir įtakoja genetiniai veiksniai, fizinis aktyvumas, 

mitybos ir kiti gyvensenos veiksniai [120]. Kaulinio audinio ligų pasi-

reiškimas sulaukus vyresnio amţiaus priklauso nuo jaunystėje sukauptos 

maksimalios kaulinės masės bei organizmo gebos ją išlaikyti  [257]. Pa-

augliams ir jauniems suaugusiesiems dėl lengvo vitamino D trūkumo kaulų 

mineralinė masė gali nepasiekti  reikiamo maksimalaus dydţio [1, 57]. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad ilgalaikis nepakankamas vitamino D kiekis 

skatina kaulo demineralizaciją [10, 175]. Nepertraukiama kaulinio audinio 

rezorbcija dėl hipokalcemijos, stimuliuojama antrinio hiperparatiroidizmo, 

keičia kaulų architektūrą, didėja osteomaliacijos ir osteoporozės išsivystymo 

bei kaulų lūţių rizika [175]. Daugybė klinikinių tyrimų patvirtina aiškų 

teigiamą vitamino D papildų poveikį, derinant su kalcio papildais, ar 

skiriant be jų kaulų mineraliniam tankiui, [30, 214, 266]. Paaugliams ir 

jauniems suaugusiems atliktuose tyrimuose pateikiami prieštaringi rezultatai 
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[38, 119, 172, 273]. Dauguma jų rodo teigiamą vitamino D kiekio ir kaulų 

mineralinės masės tarpusavio ryšį [38, 172, 273]. Yra sveikų mergaičių 

tyrimų, kuriuoe rasta vitamino D koncentracijos neigiama koreliacija su 

ūgiu, tačiau šiems pastebėjimams patvirtinti reikalingi išsamesni tyrimai 

[119, 158]. Mokslinių tyrimų duomenys dėl vitamino D papildų naudos 

kaulų lūţių profilaktikai taip pat yra prieštaringi. Bo Freyschuss ir kt. 

pateikti metaanalizės rezultatai parodė, kad 300–800 IU vitamino D papildų 

dozė per dieną yra neefektyvi ir nepakankama kaulų lūţių prevencijai [89]. 

Cochrane medicininių duomenų bazės analizės išvadose teigiama, kad 

vitamino D papildai efektyvūs kaulų lūţių profilaktikai tik kartu skiriant 

kalcio papildus [13]. Heike A. Bischoff-Ferrari atliko septynių atsitiktinės 

atrankos, placebo kontroliuojamų klinikinių tyrimų apţvalgą ir paskelbė 

išvadas, kad didesnės nei 700–800 IU vitamino D dozės per dieną maţina 

klubo kaulų lūţių riziką iki 25 proc., o derinant su 700 mg kalcio papildais 

per dieną maţina ir stuburo lūţių riziką [31]. Tą patį patvirtina ir naujesnė 

šio autoriaus metaanalizė, kurioje 400 IU vitamino D dozė per dieną buvo 

neefektyvi kaulų lūţių prevencijai, tačiau 482–770 IU per dieną dozės klubo 

kaulų lūţių riziką sumaţino 18 proc., o kitų ne stuburo lokalizacijos lūţių 

riziką sumaţino 20 proc., neatsiţvelgiant į kalcio papildų skyrimą [32]. 

Nustatytas neigiamas ryšys tarp 25(OH)D ir PTH kiekio, kai dėl ilga-

laikio bei reikšmingo vitamino D trūkumo vystosi lėtinis PTH išskyrimo 

padidėjimas – antrinis hiperparatiroidizmas [105, 120, 267]. Vitaminas D 

dalyvauja osteoblastogenezėje ir skatina kaulo formavimąsi [73], o padi-

dėjęs PTH kiekis skatina osteoklastų aktyvumą, kaulinio audinio rezorbciją 

[175]. Mokslinių tyrimų duomenys, nagrinėjantys vitamino D ir PTH 

koreliacijas yra prieštaringi. Adarsh J. Sai ir kt. pateiktoje 70 tyrimų ap-

ţvalgoje teigiama, kad PTH antrinio didėjimo stabili supresija pasiekiama, 

kai 25(OH)D koncentracija svyruoja nuo 10 iki 50 ng/ml (25–150 nmol/l) 

[4, 11, 74, 107, 124, 182, 194, 234, 245]. 25(OH)D koncentracija priklauso 

nuo amţiaus [11, 18], lyties [124] bei rasės [117]. Nurodoma, kad PTH 

kiekį gali įtakoti inkstų glomerulų filtracijos greitis [221]. Trijuose tyri-

muose iš septyniasdešimties nebuvo nustatyta jokio ryšio tarp 25(OH)D 

maţos ar nepakankamos koncentracijos ir PTH kiekio [53, 194]. Prieţastys 

ir mechanizmai, kodėl kai kuriems asmenims PTH kiekis, esant vitamino D 

trūkumui ar nepakankamumui, išlieka nekintantis, dar neaiškūs, o viena iš 

hipotezių teigia, kad tam turi įtakos magnio trūkumas [244]. Orvar Gun-

narsson ir kt. Islandijoje ištyrė 254 vyrus bei 262 moteris, kurių amţius 30–

85 metų ir pirmieji pastebėjo, kad PTH koncentracija neigiamai bei nepri-

klausomai nuo 25(OH)D kiekio, koreliuoja su vyrų testosterono koncent-



21 

 

racija [110]. Tai siejama su testosterono savybe virsti estrogenais [146], 

kurie gerina kalcio absorbciją ţarnyne [98] ir reabsorbciją inkstuose [191],o 

didėjanti kalcio koncentracija maţina PTH kiekį. Intervencinių tyrimų 

duomenys taip pat prieštaringi: skiriant cholekalciferolį, PTH kiekis kinta 

skirtingai [116, 121, 249], pvz., pastebėta, kad PTH koncentracijos svyra-

vimai priklauso nuo per dieną suvartojamo kalcio kiekio [145].  

Sai ir kt. pastebėjo, kad vertinant vitamino D kiekį ir jo poveikį kau-

liniam audiniui, labai svarbu įvertinti ne tik kaulų lūţių riziką bei antrinį 

PTH kiekio didėjimą, siejamą su padidėjusia kaulinio audinio rezorbcija, bet 

ir kaulinio audinio metabolizmo greitį, t. y. tai kokiu intensyvumu vyksta jo 

rezorbcija ir formavimasis [245]. Biocheminiai kaulinio audinio apykaitos 

ţymenys – tai biocheminės medţiagos, kurios sintezuojamos arba išsiskiria, 

vykstant kaulinio audinio apykaitai [43, 76]. Sai ir kt. ištyrė 488 meno-

pauzinio amţiaus baltaodes moteris ir pastebėjo, kad PTH koncentracija 

maţėja nepertraukiamai, proporcingai didėjant 25(OH)D koncentracijai nuo 

6 iki 60 ng/ml (15–150 nmol/l), o kaulų apykaitos ţymenys (osteokalcinas 

kraujo serume ir I tipo kolageno N ir C telopeptidai paros šlapime) pasiekė 

stabilią reikšmę ir nesikeitė, 25(OH)D pakilus iki 18–60 ng/ml (45–150 

nmol/l) [245]. Kitų tyrimų duomenys buvo prieštaringi ir jų yra nedaug, 

pvz., stebėta 25(OH)D kiekio koreliacija su kaulų apykaitos ţymenimis ne 

tik vyresnio amţiaus, bet ir jauniems asmenims [279]. Taip yra todėl, kad 

jauname amţiuje pasiekta maksimali kaulinė masė nulemia skeleto ligų 

išsivystymo riziką vyresniame amţiuje [120, 158, 273, 283]. Charles W. 

Slemenda ir kt., tirdami 6–14 metų vaikus pastebėjo, kad skiriant kalcio 

papildus 3 metus, kaulų mineralinis tankis padidėjo, o osteokalcino, kuris 

yra nekolageninis kaulo matricos baltymas sintetinamas ir išskiriamas osteo-

blastų bei yra vienas daţniausiai klinikinėje praktikoje naudojamų kaulo 

formavimosi ţymenų [76], koncentracija serume sumaţėjo. Pasiūlyta hipo-

tezė, kad kaulinio audinio metabolizmo greičio sulėtėjimas jauniems ţmo-

nėms leidţia sukaupti didesnę maksimalią kaulinę masę [257]. Heli T. 

Viljakainen ir kt. Suomijoje atliktame 6 mėnesių intervenciniame dvigubai 

aklame tyrime, skirdami sveikiems suaugusiems vyrams, kurių amţius 21–

49 metai, po 10–20 mcg cholekalciferolio per dieną ţiemos metu, pastebėjo 

25(OH)D koncentracijos padidėjimą, PTH ir kaulo formavimosi ţymenų 

koncentracijų sumaţėjimą, tačiau kaulo rezorbcijos ţymekliai nesikeitė 

[279]. Prieštaringai Maria S. Barnes ir kt. atliktame atsitiktinės atrankos, 

dvigubai aklame, intervenciniame tyrime, skiriant cholekalciferolį po 

15 mcg per dieną ir kalcio papildus po 1500 mg per dieną jauniems suaugu-

siems vyrams, kurių amţius 18–27 metų, po 8 savaičių poveikio kaulų 
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apykaitos ţymekliams nestebėta [17]. Christian Meier ir kt. atliktame 

intervenciniame placebo kontroliuojamame tyrime, skiriant vitaminą D3 po 

500 IU per dieną derinyje su 500 mg kalcio papildais per dieną 55 sveikiems 

suaugusiems, stebėtas reikšmingas PTH ir kaulų apykaitos ţymenų suma-

ţėjimas [193]. Kadangi kaulų apykaitos ţymenų svyravimai gali priklausyti 

nuo cholekalciferolio dozės, Kelly M. Seamans ir kt. šaltuoju metų laiku 22 

savaites Airijoje atliko dvigubai aklą placebo kontroliuojamą klinikinį 

tyrimą, kuriame skirtos 5, 10, 15 mcg vitamino D3 dozės per dieną ir pla-

cebo. Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes pagal amţių: 20–40 metų ir 

daugiau nei 64 metai. Pasiektos 25(OH)D koncentracijos vidurkis 70 nmol/l 

(28 ng/ml), tačiau reikšmingų koreliacijų su kaulų apykaitos ţymenimis nei 

vienoje grupėje nenustatyta [250]. Kai kuriuose tyrimuose stebimo PTH 

kiekio didėjimo normos ribose klinikinė reikšmė, nustatant normalią ir di-

desnę nei 30 ng/ml (75 nmol/l) 25(OH)D koncentraciją, išliko neaiški [4, 

11, 182, 245]. Tai buvo siejama su galimais išoriniais veiksniais, kaip rasė 

[117], lytis [124], kūno masė [206], suvartojamo kalcio kiekis [249], leptino 

ir lytinius hormonus sujungiančio baltymo (LHSB) koncentracija kraujo 

serume [182, 213]. Minėti veiksniai gali turėti reikšmės apsprendţiant opti-

malias 25(OH)D ribas, kuriose pasiekiama stabili antrinio PTH koncent-

racijos didėjimo supresija [245]. 

 

5.2.4.2. Vitamino D kiekio reikšmė raumeniniam audiniui 

 

Pakankamas vitamino D kiekis yra gyvybiškai svarbus bendrai skeleto ir 

raumenų sistemai [129]. Daugelį metų ţinoma, kad kaulų lūţių rizika pri-

klauso ne tik nuo kaulų mineralinio tankio, bet ir nuo raumenų silpnumo 

sąlygotų griuvimų, kurie vyresniems ţmonėms yra labai svarbus kaulų lūţių 

riziką predisponuojantis veiksnys [27]. Ne tik maksimali kaulų mineralinė 

masė, bet ir bendra kūno sandara yra veikiama genetinių, mitybos, gy-

vensenos ir hormoninių veiksnių [135, 282]. Vitamino D aktyvi forma – 

kalcitriolis, vadinamas „D hormonu“, veikia raumeninį audinį jungdamasis 

prie VDR, kurie išsidėstę raumenų ląstelių branduoliuose ir membranose 

[26], todėl būtinas pakankamas vitamino D kiekis palaikyti maksimalią 

raumenų funkciją [129, 223]. Kalcis yra labai svarbus raumenų kontrakcijos 

moduliatorius, todėl bet kokie jo apykaitos sutrikimai gali įtakoti raumenų 

susitraukimo savybes [21]. Be to, VDR būdingas įvairus genetinis 

polimorfizmas, kuris įtakoja receptorių funkciją raumenyse [109, 134]. 

Vitaminas D tiesiogiai veikia raumeninio audinio naujų baltymų sintezę, 

raumenų masės augimą, o didėjant antro tipo raumeninių skaidulų dydţiui, 



23 

 

gerėja raumenų susitraukimai [51, 223, 247]. Kaip rodo suaugusiųjų 

raumenų biopsijos, trūkstant vitamino D sumaţėja antro tipo raumeninės 

skaidulos, kurios ypač svarbios griuvimų mechanizmui, nes pasiţymi greitu 

susitraukimu [36]. Asmenų, kuriems nustatytas vitamino D trūkumas, 

raumeniniame audinyje stebima riebalinė infiltracija, padidėję tarpai tarp 

skaidulų, fibrozė ir glikogeno granulės citoplazmoje [243]. Atsitiktinės 

atrankos, placebo kontroliuojamame klinikiniame tyrime 48 vyresnėms po 

insulto moterims, skiriant du metus po 1000 IU vitamino D2 per dieną, 

reikšmingai padidėjo antro tipo raumeninių skaidulų diametras ir masė 

[247]. Kadangi vitamino D trūkumas kliniškai sukelia raumenų silpnumą, 

galūnių skausmus, sutrikusią kontrakcinę funkciją, dėl to atsitiktinės 

atrankos klinikiniuose tyrimuose tai, ypač vyresnio amţiaus asmenims, 

siejama su didesne griuvimų ir kaulų lūţių rizika[30, 51]. Manoma, kad 

suaugusiesiems dėl vitamino D trūkumo atsirandanti osteomaliacija, gali 

sukelti proksimalinių raumenų silpnumą ir didinti kaulų lūţių riziką, tačiau 

skiriant vitamino D papildus klinikiniai raumenų silpnumo simptomai 

sumaţėja [230, 243]. Tarp vyresnio amţiaus suaugusiųjų atlikti epidemio-

loginiai tyrimai rodo teigiamą ryšį tarp 25(OH)D ir raumenų funkcijos [99, 

160, 227, 280] bei raumenų masės [280]. Raumenų susitraukimo greitis ir 

jėga teigiamai koreliuoja ir reikšmingai geresnė asmenims, kurių vitamino 

D kiekis aukštesnis [30]. Intervencinių, atsitiktinės atrankos, placebo 

kontroliuojamų tyrimų rezultatai rodo teigiamą vitamino D papildų poveikį 

raumenų jėgai ir funkcijai vyresnio amţiaus suaugusiems, kuriems nusta-

tomi nepakankami ir ţemi 25(OH)D kiekiai [99, 227, 247]. Intervenciniai 

vitamino D papildų skyrimo tyrimai dėl griuvimų rizikos profilaktikos 

pateikia prieštaringus rezultatus, kurie priklauso nuo skiriamos dozės. 

Penkių atsitiktinės atrankos klinikinių tyrimų 1237 asmenų duomenų 

metaanalizėje vitamino D papildų vartojimas griuvimų riziką sumaţino 22 

proc., lyginant su kalcį ar placebo vartojusiomis grupėmis, tačiau efektyvios 

buvo tik ne maţesnės kaip 800 IU dozės per dieną, kai 400 IU dozės per 

dieną griuvimų rizikos nesumaţino [27]. Kitame atsitiktinės atrankos penkių 

mėnesių trukmės tyrime nurodoma, kad, skiriant 800 IU ergokalciferolio per 

dieną ir kalcio derinį, griuvimų rizika sumaţėjo 72 proc. [40]. Kai kurie 

autoriai aiškina, kad teigiamas vitamino D poveikis raumeniui gali būti ir 

netiesioginis, t. y. sukeltas antrinio PTH koncentracijos didėjimo, kuris, kaip 

nustatyta gyvūnų modelių tyrimuose, skatina raumenų silpnumą ir 2 tipo 

raumeninių skaidulų atrofiją [93]. Yra keletas tyrimų, kuriuose nustatytas ne 

tik nepakankamo vitamino D kiekio, bet ir PTH koncentracijos didėjimo 

neigiamas poveikis vyresnio amţiaus moterų ir vyrų raumeninio audinio 
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masei bei jėgai [251, 280], kai jaunų ir vidutinio amţiaus vyrų grupėse šie 

pastebėjimai paneigti [52]. Tyrimų, įrodančių ryšį tarp serumo 25(OH)D 

koncentracijos ir raumeninio audinio būklės daugiausiai atlikta tarp vyresnio 

amţiaus moterų ir baltosios rasės vyrų [10, 27, 77, 99, 160, 211, 227, 247, 

280]. Kadangi nepakankamas vitamino D kiekis siejamas su raumenų mase, 

jėga ir funkcija, tai aktualu ne tik senyvo amţiaus, bet ir jauniems as-

menims, tačiau tyrimų rezultatai tarp jaunimo yra prieštaringi. Kai kuriuose 

stebėjimo tyrimuose, kai buvo stebimos ne senyvo, o vidutinio amţiaus 

moterys, koreliacijų tarp 25(OH)D koncentracijos ir raumenų masės bei jų 

funkcijos nenustatyta [3, 96], tačiau Ghada El-Hajj Fuleihan ir kt. atliktame 

perspektyviniame dvigubai aklame placebo kontroliuojamame tyrime, 

skiriant vitaminą D 179 paauglėms merginoms, nustatytas jo teigiamas 

poveikis raumenų ir kaulinei masei, tačiau poveikio merginų rankos jėgai 

bei paauglių vaikinų raumenų ir kaulinei masei nenustatyta [77]. Anglijoje 

įvertintos 99 paauglės mergaitės, kurioms nustatytas teigiamas ryšys tarp 

vitamino D kiekio ir šuolio aukščio bei jėgos [285]. Teigiamus rezultatus 

pristato Leng H. Foo ir kt. 301 paauglės  tyrime, kuriame stebėtas teigiamas 

ryšys tarp 25(OH)D kiekio ir rankos spaudimo jėgos [83]. Mokslinių tyrimų 

duomenų kiekis, nagrinėjantis raumeninio audinio pokyčių ryšius su vita-

mino D kiekiu, jaunesnio amţiaus suaugusiems vyrams ypač ribotas. Tačiau 

tai būtų aktualu, nes vitamino D trūkumas ir nepakankamumas gausiai 

paplitęs tarp įvairaus amţiaus vyrų [130]. Vienas naujesnių tyrimų atliktas 

Bostone. Jo metu ištirta 1219 30–79 metų amţiaus vyrų, kuriems įvertintas 

PTH ir 25(OH)D koncentracijų ryšys su liesąja kūno mase (LKM), raumenų 

jėga ir fizine funkcija. Priešingai nei moterų ir senyvo amţiaus asmenų 

tyrimuose, reikšmingų ryšių tarp 25(OH)D bei PTH ir LKM, raumenų 

funkcijos bei jėgos nenustatyta [52]. . Be to, skirtingai nei ankstesniuose 

tyrimuose, šiame vyravo ne baltosios rasės tiriamieji, nors reikšmingų 

skirtumų tarp rasinių ir etninių grupių nenustatyta [52]. Aukščiau aprašyti 

rezultatai formuoja galimą hipotezę, kad moterims daţniau nei vyrams 

vitamino D kiekis siejasi su raumenų funkcija ir mase.  Reikalingi tolimesni 

išsamūs tyrimai tiek vyrams ir tiek moterims, įvertinant ir steroidinių hor-

monų, ypač testosterono, kuris pasiţymi anaboliniu poveikiu raumenims, 

tarpusavio ryšius, kurie galėtų patvirtinti šią hipotezę, 

Pastarųjų metų tyrimai rodo teigiamą koreliaciją tarp vitamino D kiekio 

ir testosterono koncentracijos momentiniuose stebėjimo tyrimuose bei 

teigiamą vitamino D papildų poveikį vyresnių vyrų testosterono koncent-

racijai [228]. Tokie rezultatai ir sąsajos siejami su VDR raiška vyro repro-

dukcinės sistemos organuose: sėklidėse, priešinėje liaukoje ir spermoje [9, 
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111]. Ţinoma, kad testosteronas uţtikrina gyvybinių procesų metu su-

skaidytų baltymų, angliavandenių ir riebalų atstatymą, veikdamas medţiagų 

apykaitą, neleidţia kauptis riebalams juosmens srityje, stimuliuoja raumenų 

augimą, palaiko kaulų tvirtumą. Jis yra vienas svarbiausių anabolinių 

hormonų vyro organizme, analizuojamas įvairiuose moksliniuose tyrimuose 

ir siejamas su vyro kūno sandaros parametrais [150, 197, 282]. Intervencinių 

tyrimų duomenimis, taikant egzogeninę pakaitinę terapiją testosteronu vy-

resniems vyrams stebimas teigiamas poveikis skeleto ir raumenų sistemai: 

maţėja riebioji kūno masė (RKM) ir LKM [23, 34, 78, 101, 219, 282], 

tačiau raumenų jėgos ir fizinio pajėgumo pakitimų daugumoje atsitiktinės 

atrankos klinikinių tyrimų nekonstatuota [101, 217]. Kituose tyrimuose 

nurodoma, kad testosterono poveikyje didėja kaulų mineralinis tankis [6, 

148] ir stebima neigiama koreliacija tarp testosterono kiekio ir griuvimų 

rizikos [29, 216]. Teigiamas testosterono poveikis stebimas tyrimuose, 

kuriuose, skiriant testosteroną sveikiems jauniems suaugusiems vyrams, taip 

pat didėja LKM ir maţėja RKM [23, 108]. Testosterono, kaip ir vitamino D 

kiekis, reikšmingai teigiamai koreliuoja su raumenų mase. Elisabeth Wehr ir 

kt. pirmieji Vokietijoje didelėje sveikų vyresnio amţiaus vyrų grupėje 

nustatė nepriklausomą teigiamą ryšį tarp bendro testosterono koncentracijos, 

laisvų androgenų indekso ir 25(OH)D koncentracijos bei identišką visiems 

trims rodikliams sezoninį svyravimą, nes rodikliai didėjo pavasarį–vasarą, ir 

maţėjo rudenį–ţiemą. Ištyrus 2299 baltosios rasės vyrus, kurių amţiaus 

vidurkis 62 ±11 metai, 589 vyrams nustatytas nepakankamas 25(OH)D 

kiekis, 991 vyrams stebėtas neţymus trūkumas, 457 – reikšmingas 25(OH)D 

trūkumas. Tarp ištirtų vyrų 415 nustatytas hipogonadizmas, kuris koreliavo 

su ypač ţemu 25(OH)D lygiu [289]. Europos vyrų senėjimo tyrime (EMAS) 

David M. Lee ir kt. įvertino 8 Europos šalių 3369 40–79 metų vyrų 

25(OH)D koreliacijas su testosterono kiekiu. Vitamino D trūkumas reikš-

mingai koreliavo su antriniu, kai ţema bendro testosterono ir ţema arba 

normali liuteinizuojančio hormono (LH) koncentracija, ir kompensuotu, kai 

normali testosterono, bet padidėjusi LH koncentracija, hipogonadizmu 

[169]. Stefan Pilz ir kt. pirmieji atliko atsitiktinės atrankos, placebo kont-

roliuojamą, intervencinį tyrimą ir įvertino vitamino D papildų, skirtų vie-

nerius metus po 3332 IU per dieną, poveikį testosterono koncentracijai 54 

jauniems nutukusiems vyrams, kurių amţius 20–49 metai. Nustatytas reikš-

mingas bendrojo, laisvojo ir bioaktyvaus testosterono koncentracijos padi-

dėjimas, lyginant su placebo grupe [228]. Tačiau kol kas dar trūksta moks-

linių jaunų suaugusių vyrų tyrimų, nagrinėjančių testosterono ir vitamino D 

koncentracijų sąsajų poveikį kūno sandarai, ypač raumenų ir RKM. 
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5.2.4.3. Vitamino D kiekio reikšmė riebaliniam audiniui 

 

Išvystytos pramonės šalyse ir net kai kuriose besivystančiose šalyse 

nutukimas pasiekė tokį lygį, kad Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 

įspėja apie galima jo globalinę epidemiją [290]. Moksliniai tyrimai rodo, 

kad vitaminas D veikia adipogenezę ir įvairaus amţiaus ir lyties asmenims 

neigiamai koreliuoja su kūno svoriu, RKM kiekiu ir nutukimu [2, 144, 158, 

187, 206, 215, 293]. Vitamino D trūkumas siejamas tiek su bendru, tiek su 

sritiniu (poodiniu ir visceraliniu) nutukimu [198, 261]. Tačiau yra hipotezė, 

kad kūno riebalinio audinio perteklius slopina vitamino D metabolizmą ir 

panaudojimą, nes vitaminas D izoliuojamas riebaliniame audinyje ir blogėja 

jo bioprieinamumas bei didėja vitamino D trūkumo rizika [206, 294]. 

Nutukę asmenys yra nejudrūs, daugiau laiko praleidţia uţdarose patalpose, 

jiems trūksta saulės spindulių vitamino D sintezei [235]. Pastebėta, kad 

natūralus kūno masės sumaţėjimas keičiant gyvenimo įpročius nutukusiems 

asmenims didina 25(OH)D ir maţina PTH kiekį [126, 237]. Taip pat 

ţinoma, kad dėl vitamino D trūkumo didėja PTH koncentracija ir vystosi 

antrinis hiperparatiroidizmas [175, 229, 261]. In vivo ir in vitro tyrimų 

rezultatai kelia prielaidą, kad PTH skatina riebalų kaupimąsi ir nutukimą, 

didindamas kalcio koncentraciją adipocituose, nes ţinoma, kad intraląs-

telinės kalcio sankaupos slopina lipolizę [295, 296, 294]. Kituose tyrimuose 

skelbiama, kad pacientams, kuriems nustatytas pirminis ar antrinis hiper-

paratiroidizmas, būdinga didesnė RKM  ir antsvoris [37, 238, 261]. Themis-

toklis Tzotzas ir kt. atliktame tyrime nurodoma, kad per 20 savaičių 10 proc. 

sumaţėjus kūno masei, 25(OH)D koncentracija padidėjo 34 proc., tačiau 

reikšmingų PTH koncentracijos skirtumų ir pokyčių nutukusių ir kontrolinių 

liesų asmenų grupėse nestebėta nei pradedant tyrimą, nei po svorio 

sumaţėjimo. Tokie rezultatai aiškinami per maţa tiriamųjų imtimi ar galimu 

metaboliniu atsparumu vitaminui D dėl receptorių sutrikimų ir intraląs-

telinio magnio trūkumo [272]. Šis reiškinys buvo pastebėtas ir kai kuriose 

gyventojų grupėse, kur PTH koncentracija didėja tik tada kai 25(OH)D 

kiekis sumaţėja ţemiau 15 ng/ml (37,5 nmol/l) [2, 173]. Vertinant kūno 

sandaros ir vitamino D ryšį, svarbu ne tik per didelis, bet ir ypač maţas 

riebalinio audinio kiekis. Kadangi vitamino D atsargos kaupiamos rieba-

liniame audinyje [35, 129, 168], raumenų ląstelių funkcijai palaikyti vy-

rams, kuriems būdinga didesnė raumenų ir maţesnė RKM, reikalingas 

didesnis vitamino D kiekis, o trūkstant UVB ekspozicijos, greičiau sunau-

dojamos minimalios atsargos ir ryškėja vitamino D trūkumas [161]. Šią 

problemą analizuojančių tyrimų dar trūksta. 
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5.2.5. Vitamino D kiekio reikšmė neuropsichologinei būklei 

 

Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama vitamino D poveikiui į 

nervų sistemą. Ţmogaus galvos smegenų neuronuose ir glijos ląstelėse 

randami VDR bei 1-alfa-hidroksilazė [81, 208], todėl manoma, kad kalcit-

riolis po vietinės vitamino D prohormono bioaktyvacijos gali veikti galvos 

smegenyse autokriniškai ir parakrininiškai, todėl gali būti lyginamas su 

neuroaktyviais steroidinias hormonais [81, 115, 185, 188, 263]. Kalcitriolis 

maţina ląstelinio kalcio kiekį, slopina patologijos sąlygomis atsirandančios 

indukuojamosios azoto oksido formos, sintezę, didina antioksidanto gluta-

tiono kiekį, ir todėl detoksikuoja smegenų ląsteles [81, 94]. Jis stimuliuoja 

neurogenezę ir reguliuoja svarbių ląstelių diferenciacijai ir išgyvenimui 

neurotrofinių veiksnių sintezę [42, 142, 185]. Kalcitriolis yra veiksmingas 

imunosupresorius, todėl maţindamas autoimuninių procesų nervų sistemai 

sukeliamą ţalą gali veikti kaip neuroprotektorius [94, 142]. Yra duomenų ir 

apie kalcitriolio įtaką smegenų raidai [80]. Vitaminas D gali įtakoti psicho-

neurologinę būklę, veikdamas kaip centrinės nervų sistemos neuropro-

tektorius, neuroimunomoduliatorius ir neurotransmitorius [46]. Daugiausia 

VDR yra limbinės sistemos centro migdoliniame kūne, kuris reguliuoja 

emocijas ir nuotaiką,  hipokampe ir priekaktinėje smegenų ţievės dalyje, 

kurie siejasi su paţinimo (kognityvinėmis) funkcijomis [142]. Epidemio-

loginiai tyrimai atskleidė, kad vitamino D koncentracija kraujo serume 

reikšmingai neigiamai koreliuoja su įvairiais psichologiniais sutrikimais ir 

su tuo susijusiomis ligomis. Ţemos vitamino D koncentracijos siejamos su 

blogesne atmintimi ir orientacija, bei susilpnėjusiomis kitomis paţintinėmis 

funkcijomis [47, 71, 170, 218, 258, 259, 264], depresijos simptomais [92, 

131, 140, 152, 153, 195], padidėjusia šizofrenijos rizika [190] ir autizmu 

[49]. Kituose tyrimuose 25(OH)D koncentracijos koreliacijų su paţinti-

nėmis funkcijomis nenustatyta, o prieštaringi rezultatai siejami su skirtingais 

psichologinės būklės vertinimo metodais [47, 71, 140, 170, 218, 258, 259]. 

Prieštaringus rezultatus atskleidţia ir atsitiktinės atrankos, placebo kontro-

liuojami intervenciniai tyrimai, nagrinėjantys vitamino D papildų poveikį 

sergantiems depresija [72, 139, 166, 246]. Dauguma tyrimų nagrinėja vy-

resnio amţiaus suaugusiųjų grupes, o vitamino D kiekio sąsajos su neu-

rokognityvinėmis funkcijomis jauniems ţmonėms buvo vertintos tik 

NHANES III tyrime, kur ištyrus 4747 20–60 metų asmenis ir 1676 12–17 

metų paauglius, reikšmingų koreliacijų tarp 25(OH)D ir paţintinių funkcijų 

nenustatyta [189]. 2011 metais Australijoje Angela J. Dean ir kt. pirmieji 

atliko intervencinį, atsitiktinės atrankos, placebo kontroliuojamą klinikinį 
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tyrimą, kuriame vertintas šešių savaičių 5000 IU per dieną vitamino D 

papildų poveikis jaunų suaugusių individų paţintinėms funkcijoms ir emo-

cinei būklei – depresiškumui, pykčiui ir nerimui [67]. Jo metu buvo ištirti 

128 18–30 metų  asmenys (57 proc. sudarė moterys), kurie nevartojo vita-

mino D ir kalcio papildų, praeityje nesirgo jokiomis psichiatrinėmis ir 

neurologinėmis ligomis, bet paţintinių funkcijų bei emocinės būklės reikš-

mingų koreliacijų su 25(OH)D3 koncentracija nustatyta nebuvo. Šiame 

tyrime tik dešimčiai iš tirtųjų asmenų buvo išaiškintas vitamino D trūkumas, 

kai 25(OH)D3 koncentracija buvo <50 nmol/l (20 ng/ml), o stebėtas 

25(OH)D3 koncentracijos vidurkis buvo 76,6 nmol/l (30,64 ng/ml) [67], kai 

optimalus rekomenduojamas vitamino D kiekis ir yra >75 nmol/l (30 ng/ml) 

[130]. Daugelio atliktų tyrimų duomenys yra prieštaringi, todėl yra tikslinga 

tęsti vitamino D kiekio bei psichoemocinės būsenos ir kognityvinių funkcijų 

stebėjimo ir intervencinius tyrimus, nes vitaminas D gali turėti reikšmės, 

palaikant fiziologinę smegenų funkciją [115]. 

 

 

5.2.6. Vitamino D kiekio sąsajos su kitomis endokrininės sistemos 

ašimis ir jo reikšmė psichologinei būklei, gyvenimo kokybei bei  

kūno sandaros parametrams 

 

Per pastarąjį dešimtmetį VDR buvo atrasti hipofizėje, hipokampe bei 

pogumburyje, kuriuose gausiai koncentruojasi ir 1-alfa-hidrokslilazė, 

dalyvaujanti aktyvios vitamino D formos – kalcitriolio sintezėje, todėl 

vitaminas D gali būti siejamas su įvairių reguliacinių neuroendokrininių ašių 

funkcijos ir struktūros sutrikimais [81, 143, 225]. Be to, nustatyta, kad 

vitaminas D pasiţymi neuroprotekciniu poveikiu galvos smegenų neuro-

nams, todėl gali padėti jiems išlikti įvairaus pobūdţio paţeidimų, taip pat ir 

streso, atvejais [46]. Kiekvieną organizmą daţnai veikia vidiniai ir išoriniai 

dirgikliai, į kuriuos jis atsako prisitaikomųjų reakcijų kompleksu. Tačiau, 

kai dirgikliai labai stiprūs ar ilgai uţtrunka, vystosi neįprasti funkciniai ir 

morfologiniai prisitaikomųjų struktūrų pokyčiai, apibūdinami kaip stresinės 

būsenos ar stresas. Streso sistemos disreguliacija gali sukelti patofizio-

loginius procesus, psichologinius pokyčius bei psichosomatines ligas. [61, 

162, 222]. Streso metu visi pokyčiai aktyvuojami pagal jo sistemos cent-

rinius ir periferinius mechanizmus. Centrinės stresinės sistemos dalis veikia 

per kortikotropiną atpalaiduojantį hormoną, išskiriamą pogumburyje ir 

argininą-vazopresiną, išskiriamą hipofizėje, kurie aktyvina pogumburio-
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hipofizės-antinksčių ašį ir didina efektorinių produktų – gliukokortikoidų ir 

katecholaminų išskyrimą [90, 122]. Tuo pačiu metu aktyvinama autonominė 

simpatinė ir parasimpatinė sistemos, didėja jų efektorių acetilcholino, 

serotonino, epinefrino ir norepinefrino bei daugelio kitų neuropeptidų iš-

skyrimas [48, 60]. Kortikotropiną atpalaiduojantys ir noradrenerginiai 

neuronai yra stimuliuojami serotonino ir acetilcholino bei inhibuojami 

gliukokortikoidų, kortikotropino, gama-amino sviesto rūgšties ir opioidinių 

peptidų [15, 48]. Išsivysčius bet kurios rūšies stresui, organizme keičiasi 

hormonų ir kitų biocheminių efektorių kiekiai, sutrinka jų tarpusavio ryšiai, 

kurie nulemia patologinių procesų ar ligų išsivystymą ne tik endokrininėje, 

bet ir kitose organų sistemose [61, 90, 122, 162, 186, 233]. Vienas akty-

viausiai į stresą reaguojančių hormonų yra antinksčių ţievės gliukokor-

tikoidas – kortizolis. Jis atspindi adaptaciją, organizmo atsaką į stresinius 

veiksnius, per katabolinį mechanizmą veikia darbingumą, kontroliuoja 

medţiagų apykaitą, skatina visceralinių riebalų kaupimąsi [61, 122]. Ilga-

laikis gliukokortikoidų padidėjimas lėtinio streso metu sukelia neuronų 

atrofiją ir mirtį [111]. In vitro tyrimuose su ţiurkių hipokampo pagrin-

dinėmis ląstelėmis gauta duomenų, kad vitaminas D reikšmingai slopina 

ilgalaikiai padidėjusio gliukokortikoidų kiekio ţalojantį poveikį, pasireiš-

kiantį neuronų atrofija ir mirtimi. Nustatyta, kad kalcitriolis neutralizuoja 

sintetinio gliukokortikoido (deksametazono) inhibuojantį poveikį ląstelių 

diferenciacijai ir slopina gliukokortikoidų receptorių funkciją hipokampo 

ląstelių pirmtakams [210]. Organizmo reakcijos į stresinius dirgiklius, 

siekiant mobilizuoti energijos šaltinius, taip pat siejamos ir su padidėjusia 

augimo hormono ir prolaktino (PRL) sinteze [114, 271] bei trikdo ir kitas 

hormonines ašis, t. y. slopina gonadotropinų ir tireotropinio hormono (TTH) 

sekreciją [61, 114]. Ilgalaikis stresas gali įtakoti testosterono kiekį vyrams, o 

testosteronas yra vienas svarbiausių vyrų anabolinių hormonų, kuris įtakoja 

ne tik kūno sandaros kaitą, bet veikia ir psichoemocinius parametrus, tem-

peramentą, agresiją ir libido, reakciją į tam tikras situacijas, padeda sukon-

centruoti dėmesį ir gerina atmintį, todėl ilgalaikis jo slopinimas vyrui gali 

tapti ypač kenksmingu veiksniu [137, 157]. Lėtinis stresas slopina TTH 

sekreciją bei bendrojo tiroksino (T4) konversiją į bendrąjį trijodtironiną (T3) 

periferiniuose audiniuose [90, 123]. Tokia situacija yra panaši į vadinamą 

eutirozės sindromą – fenomeną, kuris leidţia taupyti energiją streso metu 

[20, 60, 61, 162]. Eksperimentiniuose in vitro tyrimuose nustatyta, kad ir kai 

kurie vitamino D3 apykaitos produktai gali veikti hipofizės TTH sekreciją 

[70, 269]. Yra duomenų, kad stresas tiesiogiai stimuliuoja ir polipeptidinio 

hipofizės hormono – PRL kiekio padidėjimą [174]. Šio hormono pirminė 
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funkcija yra pieno gamybos reguliacija, tačiau nustatyta, kad jis gali veikti 

ţmogaus reprodukcinius bei įvairius metabolinius procesus. Streso metu šis 

hormonas kartu su kitais stresiniais hormonais dalyvauja mobilizuojant 

riebalų rūgštis iš riebalų atsargų ir įtakoja ne tik ţmogaus organizmo adap-

tacines galimybes ir reakciją į stresą, bet ir medţiagų apykaitą bei kūno 

sandarą. [88]. Eksperimentiniuose in vivo tyrimuose nustatytas PRL kiekio 

kraujo serume padidėjimas bei pelių, turinčių VDR mutacijų, įprastinio 

elgesio pokyčiai [147]. Tai rodo galimas endokrininės reguliacijos sąsajas 

tarp vitamino D ir PRL bei galimą vitamino D koncetracijos reikšmę ţmo-

gaus organizmo adaptacijai ir atsakui į įvairius ūmius ir lėtinius stresinius 

veiksnius. 

Fizinio krūvio metu stresiniai hormonai mobilizuoja organizmo rezervi-

nes galimybes, uţtikrina jo atsistatymą po krūvio, ruošia organizmą tam 

tikrai fizinei veiklai ir kartotiniams stresams, todėl aktyviai dalyvauja 

medţiagų apykaitos reguliacijoje ir lemia kūno sandaros kaitą [61, 186]. Yra 

duomenų, kad į stresą reaguojančių hormonų koncentracijos svyravimai 

koreliuoja su kūno sandaros parametrų pokyčiais tiek streso metu, tiek 

ramybės būsenoje. Ţinoma, kad sergantiems Kušingo liga būdingas obuolio 

tipo nutukimas [287], tačiau ir sveikų ţmonių grupėse didėjantis kortizolio 

kiekis, net ir normos ribose, teigiamai koreliuoja su antsvoriu, nutukimu ar 

didesne RKM [212, 231, 232, 236, 253] bei neigiamai koreliuoja su kaulų 

mineraliniu tankiu [19, 54, 240]. Nors kai kurių tyrimų rezultatai yra 

prieštaringi, tačiau yra duomenų, kad teigiamai su kūno masės indeksu 

(KMI) koreliuoja ir PRL koncentracija kraujo serume ne tik sergantiems 

prolaktinoma ligoniams [252] ar individams, kuriems stebima hiperpro-

laktinemija [155], bet ir sveikiems suaugusiems asmenims, kurių PRL 

koncentracija svyruoja normos ribose [241]. Epidemiologiniai tyrimai rodo 

teigiamą TTH koncentracijos koreliaciją su KMI ir RKM kiekiu ne tik 

sergantiems hipotiroze [132] ar patologiškai nutukusiems individams [156], 

bet ir sveikiems suaugusiems asmenims [75, 154, 209]. Ilgalaikio streso 

poveikyje gali būti slopinama pogumburio-hipofizės-skydliaukės ašis [61], 

kurios funkcijos sutrikimas gali lemti TTH kiekio pokyčius bei kūno 

sandaros parametrus. 

Kadangi stresas gali skatinti įvairius psichosomatinius sutrikimus ir 

emocinės būklės pokyčius [41, 58, 66, 222, 248], lemti į stresą reaguojančių 

hormonų svyravimus, kurie siejami su kūno sandaros parametrų kitimais, o 

panašios klinikinės išraiškos stebimos ir esant vitamino D trūkumui ar 

nepakankamumui, todėl yra tikslinga įvertinti vitamino D kiekio ir stresinių 
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hormonų sąsajas sveikiems suaugusiems bei jų koncentracijų koreliacijas su 

psichologine būkle, gyvenimo kokybe ir kūno sandara. 
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6. KONTINGENTAS IR TYRIMO METODAI 

 
6.1. Tiriamasis kontingentas 

 
Tyrimui atlikti pasirinkta sveikų jaunų vyrų grupė – jaunuoliai iš įvairių 

Lietuvos gyvenamųjų vietų – 2007 metų Lietuvos kariuomenės šauktiniai. 

2007 metais ištirti 262 Lietuvos kariuomenės šauktiniai iš 470 privalomąją 

karo tarnybą pradėjusių vyrų. Po trijų mėnesių bazinio rengimo kurso, kariai 

buvo išskirstyti į dalinius įvairiuose Lietuvos miestuose. Šauktiniams 

ištarnavus kariuomenėje vienerius metus, jie buvo tirti pakartotinai. 2008 

metais buvo pakartotinai ištirtas 151 baigiantis karinę tarnybą vyras, nes kiti 

dalyvauti negalėjo, kadangi buvo išsiųsti vykdyti jiems skirtas laikinas 

karines uţduotis arba atsisakė  dalyvauti tyrime. Tiriamieji sutiko dalyvauti 

savanoriškai ir pasirašė informuoto sutikimo anketas. Lietuvos kariuomenės 

šauktiniai prieš tarnybą buvo patikrinti medicinos tarnybose ir atitiko pri-

valomai karinei tarnybai nustatytus sveikatos reikalavimus, todėl atitiko 

jaunų, neturinčių rimtų sveikatos sutrikimų vyrų grupę. Šauktiniai į 

kariuomenę buvo apklausti, siekiant uţregistruoti ir įvertinti jų amţių, ar 

vartoja maisto papildus bei vitaminus („Taip“ arba „Ne“). Visi tiriamieji 

maisto papildų ir vitaminų vartojimą neigė. 

 

6.2. Tyrimo imtis 

 

Tiriamųjų grupės imties dydis apskaičiuotas, vadovaujantis Estijoje, 

Lenkijoje, Vokietijoje atliktų vitamino D koncentracijos vertinimo tyrimų 

duomenimis, kuriuose vitamino D nepakankamumas svyravo nuo 73 iki 96 

proc. [161, 205, 297]. 80 proc. tirtų jaunų vyrų vertinome kaip turinčius 

vitamino D trūkumą ir I rūšies (α) klaida 0,05, testo stiprumas nustatytas 0,9 

ir II rūšies klaida 0,1, dėl ko reikšmių skirtumai vertinti kaip reikšmingi. 

Tuomet paskaičiuotas imties tūris.  

 

Minimalus tyrimų skaičius apskaičiuojamas iš formulės: 

 

            z
2
ν(1–ν) 

n = 

              Δ
2
 

 

Tikimybė P = 0,95 (z = 1,96).  

Tikslumą pasirenkame 5 proc., tada Δ = 0,05. 
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Įstatome į formulę ir gauname: 

 

      1,96
2
 × 0,8 (1–0,8) 

n =   

               0,05
2
 

 

Reikia ištirti n = 245 asmenis. 

 

6.3. Tyrimo metodai 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) (iki 2010 metų Kauno 

medicinos universiteto (KMU)) Endokrinologijos klinikoje, bendradar-

biaujant su Lietuvos kariuomenės fizinio rengimo centru, atliktas analitinis 

momentinis bei dalies kontingento kohortinis-kartotinis tyrimas. Tyrimas 

vykdytas, gavus Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto 

leidimą (protokolo Nr. BE-2-11/2007, 1 priedas). Tyrimo vieta – Lietuvos 

krašto apsaugos sistemos Ruklos mokymo doktrinų valdybos – fizinio 

rengimo centras. Mokslinio tyrimo atlikimui gautas Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro leidimas (Nr. 12-01-568/2007 metai, 2 priedas). 

Tyrimo laikas – nuo 2007 metų sausio iki vasario mėnesių bei pakartotas 

tyrimas nuo 2008 metų sausio iki vasario mėnesių – ţiemos periodas, kai 

saulės UVB spinduliuotė Lietuvoje yra silpniausia. Tiriamųjų apklausą, 

klinikinį ištyrimą ir antropometrinius matavimus atliko tyrimą vykdţiusi 

gydytoja endokrinologė (disertacijos autorė). Veninį kraują laboratoriniams 

hormoniniams tyrimams ėmė LSMU Endokrinologijos klinikoje dirbanti 

bendrosios praktikos slaugytoja, o psichologinius testus atliko LSMU 

Endokrinologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja (sveikatos psicho-

logijos magistrė) dr. Lina Lašaitė. Lietuvos krašto apsaugos sistemos Ruklos 

mokymo doktrinų valdybos karinės vadovybės atstovai į karinę tarnybą 

atvykusius šauktinius dalyvauti tyrime pakvietė ţodţiu. Pakviestieji as-

menys perskaitė asmens informavimo ir informuoto sutikimo formas, ku-

riose nurodytos pagrindinio tyrėjo koordinatės ir suteikta išsami informacija 

bei pasirinkimo dalyvauti tyrime laisvė. Asmenys, sutikę dalyvauti tyrime, 

jas savanoriškai pasirašė (3 priedas). Visiems tiriamiesiems atlikti psicho-

loginiai testai: emocinės būklės, paţintinių funkcijų, gyvenimo kokybės 

vertinimas ir kūno sandaros analizė Jawon Medical BODYPASS X-SCAN 

BIA analizatoriumi. Kraujo serumo mėginiuose šauktiniams buvo ištirtos 

šių hormonų koncentracijos: 25(OH)D3, PTH, osteokalcinas, testosteronas, 

kortizolis, TTH, PRL. Kortizolio koncentracija šauktiniams buvo tiriama tik 
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antro vizito metu, kai kraujo mėginiai buvo paimti tiksliai nuo 8 iki 9 

valandos ryte, atsiţvelgiant į kortizoliui būdingus paros svyravimus ir 

variabiliškumą, nes pirmo vizito metu kraujo mėginių paėmimo laikas 

svyravo nuo 8 iki 11 valandos ryte. Pagal vitamino D koncentracijas 

tiriamieji suskirstyti į vitamino D pakankamo kiekio, nepakankamumo ir 

trūkumo grupes, vadovaujantis Tarptautinės endokrinologų draugijos 2011 

metais paskelbtomis vitamino D kiekio vertinimo, gydymo ir prevencijos 

gairėmis [130]. Tyrimo metu buvo laikomasi duomenų konfidencialumo 

principo, kiekvieno tiriamojo klausimynas ir tyrimų rezultatai buvo koduo-

jami. Mokslinio tyrimo duomenys kaupti ir saugomi LSMU Endokrino-

logijos instituto duomenų bazės archyve. 

 

6.4. Antropometrinių rodiklių vertinimas 

 

Tiriamųjų kūno sandaros matavimas atliktas bioelektrinio impedanso 

analizės principu, naudojant Jawon Medical BODYPASS X-SCAN BIA 

analizatorių (Japonija/Kinija). Antropometriniai matavimai atlikti tiriamie-

siems esant su tuščia šlapimo pūsle, basomis kojomis, apsivilkusiems 

vienoda šauktiniams skirta karine uniforma, paprašius išimti visus daiktus iš 

kišenių. Tyrimas atliktas BIA tetrapoliariniu elektrodų metodu matuojant 

kūno varţą 8–12 liečiamųjų elektrodų bei tyrimo metu naudojant 4–6 

skirtingus daţnius (1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz), nes skirtingoms ląstelėms 

būdingas skirtingas rezonansinis daţnis. Tirti šie parametrai: ūgis, svoris, 

bendra RKM, LKM (raumenys ir kaulai), gaunama iš kūno masės atėmus 

riebalų masę, raumenų masė, mineralai – kaulinės masės atitikmuo ir bend-

rieji kūno skysčiai (BKS). Esama tiriamojo kūno sudėtis lyginama su idealia 

to paties amţiaus ir lyties individo būkle. Jawon rekomenduojamos kūno 

struktūros normos pateiktos 6.3.1 lentelėje.  

 

6.3.1 lentelė. Rekomenduojamos kūno struktūros normos (proc.) 

LKM 

(proc.) 

RKM 

(proc.) 

Raumenys 

(proc.) 

Mineralai 

(proc.) 

BKS 

(proc.) 

80–85 15–20 74–80 5,8–60 55–65 

LKM – liesoji kūno masė; RKM – riebioji kūno masė; 

BKS – bendrieji kūno skysčiai. 

 

Tiriamieji stovėjo nekalbėdami ir nejudėdami, rankomis ir basomis ko-

jomis liesdami elektrodus, ţiūrėdami prieš save. Pėdos buvo praskėstos, 
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lietė nurodytas ţymes. Rankos taip pat praskėstos į šonus 30 laipsnių kampu 

nuo kūno. Tyrimas neinvazinis ir trunko 1 minutę. 

Kūno masė nustatyta 0,1 kg tikslumu, ūgis išmatuotas 0,1 cm tikslumu. 

Kūno masės indeksas (KMI) apskaičiuotas kūno masę (kg) dalijant iš ūgio 

(m) kvadratu. Kūno masės klasifikacija pagal kūno masės indeksą [290] 

pateikta 6.3.2 lentelėje. 

 

6.3.2 lentelė. Kūno masės klasifikacija pagal kūno masės indeksą 

Klasifikacija Kūno masės indeksas (kg/m
2
) 

Normali kūno masė 18,5–24,9 

Antsvoris 25,0–29,9 

I klasės nutukimas 30,0–34,9 

II klasės nutukimas 35,0–39,9 

III klasės nutukimas ≥40,0 

 

 

6.5. Hormonų koncentracijų kraujyje tyrimai 

 

Iš tirtų asmenų alkūninės venos, naudojant vienkartinę adatą skirtą 

veninėms punkcijoms, į vakuuminius mėgintuvėlius raudonu dangteliu su 

geliu buvo paimta ~ 3 ml veninio kraujo. Veninio kraujo mėginys centri-

fuguotas ir atskirtas kraujo serumas, kuris supilstytas į mikromėgintuvėlius 

ir uţšaldytas –50°C temperatūroje LSMU Endokrinologijos instituto ir 

LSMU Laboratorinės medicinos klinikos Hematologijos ir bendrosios cito-

logijos laboratorijos šaldytuvuose iki tyrimų atlikimo. Kraujo mėginys buvo 

imamas ryte nuo 8 iki 10 valandos. Šauktiniams kraujo mėginiuose buvo 

tiriamos šių hormonų koncentracijos: 25(OH)D3, PTH, osteokalcinas, 

testosteronas, kortizolis, TTH, PRL. Kortizolio koncentracija šauktiniams 

buvo tiriama tik antrojo vizito metu nuo 8 iki 9 valandos ryte paimtame 

kraujo mėginyje, atsiţvelgiant į kortizoliui būdingus paros svyravimus. 

Hormoniniai kraujo serumo tyrimai – kortizolis, testosteronas, PRL ištirti 

2009 metais LSMU Laboratorinės medicinos klinikos Hematologijos ir 

bendrosios citologijos laboratorijoje, o 25(OH)D3, PTH, TTH, osteokal-

cinas tirti 2010 metais uţdarosios akcinės bendrovės “Via Medica“ labo-

ratorijoje, sudarius abipusę bendradarbiavimo sutartį su LSMU. Kiekvieno 

hormono kiekis kraujo serume buvo matuojamas, naudojant to paties gamin-

tojo komercinius rinkinius.  
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25(OH)D3 

 

25(OH)D3 koncentracija kraujo serume tirta elektrochemoliumines-

centinės imunologinės analizės (ECLIA) metodu Elecsys 2010 imunolo-

giniu analizatoriumi, naudojant Roche Diagnostics GmbH, Mannheim 

(Vokietija) rinkinius. Vitamino D kiekiui įvertinti rekomenduojama tirti 

reliatyviai stabilų vitamino D metabolitą 25(OH)D, kurio gyvavimo puspe-

riodis nuo 1 iki 2 mėnesių ir jo koncentracija yra pagrindinė cirkuliuojanti 

vitamino D forma, atspindinti tiek vitamino D3, tiek ir D2 sankaupas, gautas 

saulės poveikyje ir iš maisto papildų [130, 163, 249, 255, 265]. 25(OH)D3 

sudaro daugiau 95 proc. bendro kraujo serume cirkuliuojančio 25(OH)D 

kiekio, todėl taip pat naudojamas moksliniuose tyrimuose vitamino D 

kiekiui ţmogaus organizme nustatyti [67]. Standartinės matavimo ribos yra 

4–100 ng/ml (10–250 nmol/l), jautrumas – 4 ng/ml (10 nmol/l). Variacijos 

koeficientas tyrimo viduje (intra assay) yra 5,4–5,7 proc., tarp tyrimų (inter 

assay) – 6,9–9,9 proc. Normos ribos vis dar diskutuojamas klausimas 

pasaulyje; pagal pastarųjų metų duomenis, Tarptautinės endokrinologų 

draugijos 2011 metais paskelbtas vitamino D kiekio vertinimo, gydymo, 

prevencijos gaires vitamino D trūkumas nustatomas, kai 25(OH)D koncent-

racija kraujyje yra maţesnė nei 20 ng/ml (50 nmol/l), o kai vitamino D 

25(OH)D koncentracija yra 20–29 ng/ml (50–72,5 nmol/l), konstatuojamas 

vitamino D nepakankamumas [30, 130]. 

 

Osteokalcinas 

 

Osteokalcino kiekiui nustatyti buvo tiriamas stabilusis jo fragmentas n-

mid-osteokalcinas, kurio koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu 

ECLIA metodu Elecsys 2010 imunologiniu analizatoriumi, naudojant Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim (Vokietija) rinkinius. Gamintojo nurodytos 

18–30 metų vyrų normos ribos yra 24–70 µg/l. Tyrimo jautrumas yra 

0,5 µg/l, variacijos koeficientas tyrimo viduje (intra assay) – 1,4–4 proc., 

tarp tyrimų (inter assay) – 1,8–6,5 proc. 

 

PTH 

 

PTH koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu ECLIA metodu 

Elecsys 2010 imunologiniu analizatoriumi, naudojant Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim (Vokietija) rinkinius. Gamintojo nurodytos normos ribos 

suaugusiems yra 1,6–6,9 pmol/l. Tyrimo jautrumas yra 0,127 pmol/l, 
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variacijos koeficientas tyrimo viduje (intra assay) – 4,0–5,4 proc., tarp tyri-

mų (inter assay) – 4,3–5,9 proc. 

 

TTH 

 

TTH koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu ECLIA metodu 

Elecsys 2010 imunologiniu analizatoriumi, naudojant Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim (Vokietija) rinkinius. Gamintojo nurodytos normos ribos 

suaugusiems yra 0,27–4,2 mIU/l. Tyrimo jautrumas yra 0,005 mIU/l, va-

riacijos koeficientas tyrimo viduje (intra assay) – 1,8–8,6 proc., tarp tyrimų 

(inter assay) – 3,3–8,7 proc.  

 

Testosteronas 

 

Bendro testosterono koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu chemo-

liuminiscentiniu imuniniu metodu Becman Coulter Access 2 imunologiniu 

analizatoriumi, naudojant Instrumentation Laboratory, (Šveicarija) rinki-

nius. Gamintojo nurodytos normos ribos suaugusiems vyrams yra 6,07–27,1 

nmol/l. Tyrimo jautrumas yra 0,35 nmol/l, variacijos koeficientas tyrimo 

viduje (intra assay) – 1,67–3,93 proc., tarp tyrimų (inter assay) – 4,22–7,08 

proc. 

 

Kortizolis 

 

Kortizolio koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu chemoliuminis-

centiniu imuniniu metodu Becman Coulter Access 2 imunologiniu analiza-

toriumi, naudojant Instrumentation Laboratory, (Šveicarija) rinkinius. 

Gamintojo nurodytos normos ribos suaugusiems 8–9 val. ryte yra 185–624 

nmol/l. Tyrimo jautrumas 11 nmol/l, variacijos koeficientas tyrimo viduje 

(intra assay) – 4,4–6,7 proc., tarp tyrimų (inter assay) – 6,0–7,9 proc. 

 

PRL 

 

PRL koncentracija kraujo serume tirta kiekybiniu chemoliuminiscentiniu 

imuniniu metodu Becman Coulter Access 2 imunologiniu analizatoriumi, 

naudojant Instrumentation Laboratory, (Šveicarija) rinkinius. Gamintojo 

nurodytos normos ribos suaugusiems vyrams yra 56–278 mIU/l. Tyrimo 

jautrumas yra 5,3 mIU/l, variacijos koeficientas tyrimo viduje (intra as-

say) – 1,42–1,61 proc., tarp tyrimų (inter assay) – 3,32–6,92 proc. 
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6.6. Psichologinės būsenos ir gyvenimo kokybės vertinimo metodai 

 

Psichologinės būklės įvertinimui naudoti psichologiniai klausimynai, 

kuriais galima nustatyti tiriamųjų emocinę būklę, paţintines funkcijas 

(atmintį, dėmesį, psichomotorines funkcijas) ir gyvenimo kokybę. Paţin-

tinės funkcijos buvo nustatomos taškų jungimo testu (angl. Trail Making 

Test) [239] ir pagal Wechslerio suaugusiųjų inteligencijos skalės skaičių 

pakartojimo testą (SPT, angl. Wechsler Adult Intelligence Scale, Digit Span 

Test) [288], gyvenimo kokybė – pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos 

gyvenimo kokybės klausimyno trumpąją versiją „PSOGK- Trumpas“, [256], 

emocinė būklė – pagal nuotaikos profilio skalę (angl. Profile of Mood State, 

POMS) [8]. 

Taškų jungimo testo rezultatas nustatomas, matuojant laiką sekundėmis, 

per kurį tiriamasis turi sujungti taškus A ir B testo dalyse pagal atitinkamą 

seką. Taškų jungimo seka A dalyje yra paprastesnė (iš eilės sujungti taškus 

pagal numerių seką), o B dalyje yra sudėtingesnė (sujungti taškus pagal 

besikeičiančią numerių seką ir abėcėlinę raidţių seką). Kuo trumpesnis 

taškų sujungimo laikas, tuo geresnis yra testo rezultatas. Taip yra nustato-

mas dėmesio sukaupimas, įsiminimas ir psichomotorinis greitis. 

Skaičių pakartojimo (SPT) testo metu tiriamasis turi pakartoti ištartus 

skaičius, vis daugėjant skaitmenų skaičiui. Taip nustatomas girdimasis 

dėmesys. Antroje šio testo dalyje tiriamasis turi pasakyti ištartų skaičių at-

virkštinę skaitmenų seką, daugėjant skaitmenų skaičiui. Tai nurodo mąs-

tymo lankstumą. Testo rezultatas vertinamas balais, apskaičiuojant pakar-

totus skaičius ar skaičių eiles atskirai tiesiogine ir atgaline tvarka bei jų 

bendrą rezultatą. Kuo didesnis balas, tuo geresnis yra testo rezultatas, tie-

siogiai proporcingas dėmesiui. 

Gyvenimo kokybės įvertinimui naudotas PSO Trumpasis gyvenimo 

kokybės klausimynas (WHO Brief Quality of Life Questionnaire, WHOQoL- 

BREF) [256]. Klausimynas „PSOGK-Trumpas“ yra klausimyno „PSO 

Gyvenimo kokybės klausimynas-100“ trumpoji versija – 26 klausimai iš 

„PSOGK-100“ sudaro klausimyną „PSOGK-Trumpas“. Klausimynas 

PSOGK-100 sudarytas Pasaulio sveikatos organizacijos 1994 metais, į 

lietuvių kalbą išverstas ir adaptuotas pagal vertimo ir adaptavimo meto-

dinius reikalavimus, 2000 metų „PSOGK-Trumpas“ metodiką sudaro 26 

klausimai, skirti įvertinti keturias su sveikata susijusias gyvenimo kokybės 

sritis: fizinę sveikatą, psichologinę sveikatą, socialinius ryšius ir aplinką. 

Atsakymai į visus metodikos klausimus yra pateikti 5 balų Likerto skalėje, 

kur „1“ reiškia blogiausią (neigiamą) įvertinimą, o „5“ – geriausią (tei-
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giamą). Trijų klausimų atsakymai yra priešingos krypties ir prieš atliekant 

statistinę duomenų analizę buvo apsukti taip, kad aukštesnis balas reikštų 

labiau teigiamą vertinimą. Gyvenimo kokybės sričių įvertinimai suskaičiuoti 

remiantis PSO pateikta sričių įvertinimų skaičiavimo formule. Susumavus 

klausimų įvertinimus pagal tam tikras kombinacijas, nustatomi 4 gyvenimo 

kokybės aspektai: fizinė sveikata, psichologinė sveikata, socialiniai ryšiai ir 

aplinka. Rezultatų analizėje aukštesnis balas reiškia geriau vertinamą gy-

venimo kokybę. Įvertinti tiriamųjų emocinę būklę buvo naudojama nuo-

taikos profilio skalė (NPS). NPS apima paties tiriamojo 65 poţiūriais 

vertinamą emocinę būklę balais nuo 0 iki 4. Sudėjus atitinkama tvarka 

įverčių balus, gaunamas emocinės būklės įvertinimas (balais) šešiomis są-

vokomis (įtampa–nerimas, depresiškumas–liūdesys, pyktis–priešiškumas, 

energija–aktyvumas, nuovargis–inercija, sumišimas–suglumimas). Kuo di-

desnis balas, tuo ţenkliau išreikšta nuotaikos būsena. Nustatyta, kad NPS 

skalės vidinis patikimumas yra geras, nes Kronbacho alfa = 0,837 (kad skalė 

būtų patikima, turi būti ne maţiau kaip 0,7) 

Testų, skalių bei klausimynų, naudotų šiame tiriamajame darbe, pavyz-

dţiai pateikiami prieduose. 

 

6.7. Taikyti matematinės statistikos metodai 

 
Pradinė duomenų byla suformuota, naudojant standartinę programinę 

įrangą „Excel 2007 for Windows“. Statistinė duomenų analizė atlikta, 

naudojant standartinį „SPSS v.18.0“ programinės įrangos paketą. Licencija 

yra LSMU Fizikos ir matematikos katedroje. Rezultatai pateikti: vidurkis ± 

standartinis nuokrypis arba mediana ir kvartiliai. Vertinant rodiklių nor-

malųjį skirsnį naudotas Kolmogorovo-Smirnovo kriterijus. Jei skirstinys 

netenkino Gauso dėsnio sąlygų, naudotas neparametrinis Mann–Whitney U 

kriterijus arba Kruskalio–Voliso dispersinė analizė. Proporcijų skirtumų 

hipotezei naudotas chi kvadratas (χ
2
). Stebėsenai naudotas neparametrinis 

Wilcoxono porinis testas. Poţymių sąsajos, kuomet vertinome ranginius 

dydţius, naudotas Spearman‘o koreliacijos koeficientas. Naudojant viena-

veiksnę logistinę regresinę analizę, apskaičiuoti šansų santykiai su pasi-

kliautinaisiais intervalais. Rezultatai vertinti kaip reikšmingi, esant klaidos 

tikimybei p < 0,05. 
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7. REZULTATAI 
 

7.1. Bendra tiriamųjų amţiaus, kūno sandaros, psichologinės būklės bei 

laboratorinių tyrimų charakteristika 

 

Tyrimo pradţioje 262 jaunų vyrų amţius svyravo nuo 19 iki 25 (vidurkis 

20,92±1,16) metų, ūgis svyravo nuo 165 iki 198 (vidurkis 180,57±6,27) cm, 

svorio ribos buvo nuo 55 iki 117,7 kg (vidurkis 75,24±11,14), KMI svyravo 

nuo 17,7 iki 32,9 (vidurkis 23,04±2,87 kg/m²). Tirtų vyrų antropometriniai 

duomenys pateikti 7.1.1 lentelėje. 

 

7.1.1 lentelė. Antropometrinių duomenų analizė tyrimo pradžioje ir pabaigoje  

Poţymis n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc.  

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Amţius 

(metai) 

1 262 20,9±1,16 20,8–21,1 21,0 (20,0–22,0) 

2 151 21,8±0,82 21,7–22,3  21,9 (21,1–21,8) 

Ūgis 

(cm) 

1 262 180,6±6,27 179,8–181,4 180,5 (176,0–185,5) 

2 151 181,2±5,69 180,2–182,1 181,2 (177,0–185,5) 

Svoris 

(kg) 

1 262 75,2±11,1 73,8–76,7 73,2 (67,1–82,0) 

2 151 76,1±9,12 74,6–77,6 74,6 (69,1–81,4) 

KMI 

(kg/m²) 

1 262 23,0±2,87 22,7–23,4 21,0 (22,6–24,7) 

2 151 23,2±2,32 22,8–23,6 22,7 (21,5–24,6) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis,  

KMI – kūno masės indeksas, PI – pasikliautinasis intervalas. 

 

Jauniems vyrams tyrimo pradţioje ir pabaigoje buvo įvertinta kūno 

sandara, psichologinė būklė ir gyvenimo kokybė bei hormonų koncent-

racijos (vitaminas D, PTH, osteokalcinas, testosteronas, kortizolis, TTH, 

PRL). Šių duomenų analizė pateikta 7.1.2–7.1.6 lentelėse. 
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7.1.2 lentelė. Kūno sandaros rodiklių analizė tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Poţymis n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

LKM 

(proc.) 

1 262 62,8±7,80 61,9–63,9 62,5 (57,5–67,2) 

2 151 62,8±6,42 61,7–63,9 62,6 (58,2–66,0) 

RKM 

(proc.) 

1 262 16,2±5,49 15,5–16,9 16,2 (12,5–19,5) 

2 151 17,1±4,48 16,4–17,9 16,7 (14,0–19,7) 

Raumenys 

(proc.) 

1 262 58,4±7,37 57,5–59,4 57,6 (53,2–62,5) 

2 151 58,4±5,95 57,4–59,4 58,1 (54,3–61,6) 

Mineralai 

(proc.) 

1 262 4,49±0,63 4,31–4,47 4,30 (3,90–4,80) 

2 151 4,43±0,51 4,35–4,51 4,40 (4,0–4,70) 

BKS 

(proc.) 

1 262 45,1±5,65 44,4–45,9 44,7 (41,0–48,4) 

2 151 45,2±4,62 44,4–46,0 45,1 (41,9–47,5) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis,  

LKM – liesoji kūno masė, RKM – riebioji kūno masė, BKS – bendrieji kūno skysčiai, 

PI – pasikliautinasis intervalas. 

 

7.1.3 lentelė. Pažintinių funkcijų duomenų analizė tyrimo pradžioje ir 

pabaigoje 

Paţintinių funkcijų 

rodikliai 

Balai 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Taškų jungimo testas A 

(sekundės) 

1 262 29,0±11,2 27,6–30,4 28,0 (20,0–35,0) 

2 151 23,3±7,67 22,0–24,9 22,0 (18,0–30,0) 

Taškų jungimo testas B 

(sekundės) 

1 262 66,2±17,9 64,0–68,4 65,0 (55,0–80,0) 

2 151 50,5±14,6 48,1–52,9 50,0 (40,0–60,0) 

SPT 

(bendras balų skaičius) 

1 262 11,8±3,01 11,4–12,1 12,0 (9,0–14,0) 

2 151 11,2±2,66 10,8–11,7 11,0 (9,0–13,0) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SPT – skaičių pakartojimo testas,  

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 
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7.1.4 lentelė. Emocinės būklės duomenų analizė tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

NPS 

Balai 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Įtampa–nerimas 
1 262 7,82±5,79 7,09–8,54 7,0 (4,0–11,0) 

2 151 5,54±4,24 4,80–6,28 5,0 (2,5–8,0) 

Depresiškumas–

liūdesys 

1 262 11,3±9,83 10,0–12,5 8,0 (4,0–15,0) 

2 151 7,72±7,16 6,47–8,97 5,0 (2,5–12,0) 

Pyktis–priešiškumas 
1 262 10,6±6,95 9,71–11,4 9,0 (6,0–14,0) 

2 151 9,85±5,34 8,92–10,8 9,0 (5,0–14,0) 

Energija–aktyvumas 
1 262 15,0±5,70 14,3–15,7 15,0 (12,0–18,0) 

2 151 16,8±4,50 16,0–17,6 16,0 (14,0–20,0) 

Nuovargis–inercija 
1 262 8,06±5,62 7,36–8,76 7,0 (4,0–11,0) 

2 151 6,30±4,45 5,52–7,08 6,0 (2,5–9,0) 

Sumišimas–suglumimas 
1 262 3,58±4,38 3,04–4,13 3,0 (0–6,0) 

2 151 1,26±3,31 0,68–1,84 1,0 (–1,0–3,0) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis,  

PI – pasikliautinasis intervalas, NPS – nuotaikų profilio skalė. 

 

7.1.5 lentelė. Gyvenimo kokybės duomenų analizė tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Gyvenimo kokybės 

rodikliai 

Balai 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Fizinė sveikata 

 

1 262 15,2±2,31 14,9–15,5 15,4 (13,7–17,1) 

2 151 16,0±1,87 15,7–16,4 16,0 (14,9–17,1) 

Psichologinė sveikata 
1 262 14,2±2,20 13,9–14,4 14,0 (12,7–16,0) 

2 151 15,2±2,15 14,8–15,5 15,3 (14,0–16,7) 

Socialiniai ryšiai 
1 262 15,5±2,32 15,2–15,7 16,0 (14,7–17,3) 

2 151 15,4±2,19 15,0–15,8 16,0 (14,7–16,0) 

Aplinka 
1 262 13,7±2,20 13,5–14,0 14,0 (12,5–15,0) 

2 151 13,9±2,30 13,5–14,2 14,0 (12,5–15,5) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis,  

PI – pasikliautinasis intervalas. 
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7.1.6 lentelė. Hormonų koncentracijų analizė tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Rodiklis n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Vitaminas D 

 (ng/ml) 

1 262 12,5±4,47 12,0–13,1 12,2 (9,49–15,2) 

2 151 10,4±4,88 9,58–11,1 10,1* (6,99–12,7) 

PTH 

(pmol/l) 

1 262 2,55±1,25 2,35–2,75 2,29 (1,79–2,95) 

2 151 2,78±1,08 2,60–2,95 2,50 (2,0–3,38) 

Osteokalcinas 

(ng/ml) 

1 262 39,0±13,0 36,9–41,1 38,6 (30,2–44,9) 

2 151 40,6±12,4 39,4–43,3 39,8 (33,7–47,5) 

Testosteronas 

(nmol/l) 

1 262 15,9±4,13 15,4–16,4 16,1 (12,7–18,2) 

2 151 17,6±4,68 16,8–18,3 16,6 (14,6–19,84) 

PRL 

(mIU/l) 

1 262 201±92,1 190–213 180 (135–244) 

2 151 157±68,8 146–168 145 (113–185) 

TTH 

(mIU/l) 

1 262 1,66±0,84 1,53–1,79 1,48 (1,03–2,14) 

2 151 1,66±0,90 1,51–1,80 1,41 (1,08–2,03) 

Kortizolis 

(nmol/l) 
2 151 325±110 307–343 306 (242–382) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis, 

PI – pasikliautinasis intervalas, PTH – prieskydinių liaukų hormonas,  

TTH – tireotropinis hormonas, *p <0,05. 

 

 

7.2. Vitamino D koncentracija tyrimo pradţioje ir pabaigoje 
 

Pagal vitamino D koncentracijas tiriamieji suskirstyti į vitamino D pa-

kankamo kiekio, nepakankamumo ir trūkumo grupes, vadovaujantis Tarp 

tautinės endokrinologų draugijos 2011 metų vitamino D kiekio vertinimo, 

gydymo ir prevencijos gairėmis [130]. Kadangi tyrimo pradţioje didţiajai 

daliai (95 proc.) tirtųjų asmenų buvo nustatytas vitamino D trūkumas 

(≤20 ng/ml), tarp jų mes išskyrėme ir ryškaus vitamino D trūkumo grupę 

(≤10 ng/ml). Jaunuolių vitamino D koncentracijos proporcinis pasiskirs-

tymas vitamino D trūkumo, nepakankamumo ir pakankamo kiekio grupėse 

tyrimo pradţioje ir pabaigoje pateiktas 7.2.1 pav. 
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7.2.1 pav. Vitamino D koncentracijos proporcinis pasiskirstymas 

tyrimo pradžioje (n=262) ir pabaigoje (n=151) 
 

Tyrimo pradţioje pakankama Tarptautinės endokrinologų draugijos 

rekomenduojama vitamino D koncentracija buvo nustatyta tik 1 asmeniui, 

vitamino D koncentracijos nepakankamas kiekis rastas tik 12 tirtųjų (4,6 

proc.), didţiajai daliai (95 proc.) nustatytas vitamino D trūkumas, tarp jų 

ypač ţema vitamino D koncentracija (≤10 ng/ml) stebėta 74 šauktiniams 

(28,2 proc.). Tyrimo pabaigoje tirtų vyrų imtis maţesnė, vitamino D trū-

kumas nustatytas 96,7 proc. tiriamųjų, tarp kurių labai didelis trūkumas (≤10 

ng/ml) nustatytas 72 asmenims (47,7 proc.), vitamino D nepakankamumas 

nustatytas 3 asmenims, o pakankamas vitamino D kiekis nustatytas tik 2 as-

menims. Vitamino D koncentracijų pasiskirstymo duomenų analizė pateikta 

7.2.1 lentelėje. 

Vertinant vitamino D koncentracijos kitimą 151 šauktiniui, nustatyta 

(naudojant neparametrinį porinį Wilcoxon testą), kad vitamino D koncent-

racija po vienerių karinės tarnybos metų reikšmingai sumaţėjo (Z= –6,036; 

p<0,05). 
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7.2.1 lentelė. Vitamino D koncentracijų skirtingose tiriamųjų grupėse analizė 

Vitamino D 

grupės (ng/ml) 
n 

Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

T1 

≤10 74 7,54±1,76 7,13–7,95 7,79 (6,60–9,08) 

11–20 175 13,8±2,61 13,4–14,2 13,3 (11,6–15,7) 

≥21–29 12 22,9±1,50 22,0–23,9 22,6 (22,0–23,4) 

≥30 1 30,9 – – 

T2 

≤10 74 6,72±1,91 6,28–7,16 6,83 (4,74–8,26) 

11–20 72 13,0±2,47 12,5–13,6 12,3 (11,1–14,8) 

≥21–29 3 20,6±0,40 19,6–21,6 20,4 (20,4–20,8) 

≥30 2 33,3±3,13 5,06–61,5 33,3 (31,0–35,5) 

T1 – tyrimo pradţia, T2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis, 

PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 

 

Vitamino D koncentracijos sumaţėjimo galimybės įvertintos, skaičiuo-

jant šansų santykį (ŠS) ir jo 95 proc. pasikliautinąjį intervalą, naudojant 

vienaveiksmę logistinės regresijos analizę. Į vienaveiksmę analizę įtraukti ir 

lyginti tyrimo pradţios ir pabaigos duomenys. 

Nustatyta reikšminga tikimybė (ŠS=2,44), kad vitamino D trūkumas 

(≤10 ng/ml) bus didesnis tyrimo pabaigoje nei pradţioje. Pakankamos vita-

mino D koncentracijos (≥30 ng/ml) grupė nevertinta dėl per maţo tiriamųjų 

skaičiaus. Vitamino D koncentracijos pasikeitimo tikimybės pateiktos 7.2.2 

lentelėje. 

 

7.2.2 lentelė. Vitamino D koncentracijos sumažėjimo ar padidėjimo 

tikėtinos galimybės įvertinimas 
Vitaminas D  

(pabaiga vs pradţia) 
ŠS (95 proc. PI) p 

≤10 ng/ml 2,44 (2,22–2,69) 0,00002 

11–20 ng/ml 0,45 (0,42–0,5) 0,00007 

≥21–29 ng/ml 0,42 (0,39–0,47) 0,008 

ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 
 

Vitamino D koncentracijos proporciniai pokyčiai tyrimo pradţioje ir 

pabaigoje patikslinti diskretiniuose vitamino D koncentracijos intervaluose. 
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Vitamino D koncentracijos intervaluose nuo 4 iki 9 ng/ml, rodančiuose 

didelį vitamino D trūkumą, proporcinis atvejų skaičius padidėjo, kai dau-

gumoje didesnės vitamino D koncentracijos intervalų proporcinis tirtųjų 

skaičius sumaţėjo. Vitamino D koncentracijos diskretinių intervalų pro-

porciniai pokyčiai tyrimo pradţioje ir pabaigoje pateikti 7.2.2 pav. 
 

 
 

7.2.2 pav. Vitamino D koncentracijos diskretinių intervalų proporciniai 

pokyčiai tyrimo pradžioje ir pabaigoje 
 

Analizuojant vitamino D koncentracijos skirtumus tyrimo pradţioje ir 

pabaigoje, didţiausias  proporcinis skirtumas buvo 8,82 proc., rodantis ypač 

maţos vitamino D koncentracijos nuo 4 iki 5 ng/ml atvejų padaugėjimą. Vi-

tamino D koncentracijos skirtumų proporciniai pokyčiai pateikti 7.2.3 pav. 
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7.2.3 pav. Vitamino D koncentracijos skirtumų proporciniai pokyčiai tyrimo 

pradžioje ir pabaigoje 

 

7.3. Vitamino D koncentracijos ryšys su prieskydinių liaukų hormono 

bei kaulinio audinio metabolizmo ţymens osteokalcino 

koncentracijomis 

 

Analizuojant jaunų vyrų vitamino D ir PTH koncentracijų tarpusavio 

ryšį, nustatytas PTH koncentracijos maţėjimas, didėjant vitamino D kon-

centracijai diskretiniuose vitamino D koncentracijos intervaluose tiek tyrimo 

pradţioje, tiek ir pabaigoje, tačiau reikšmingų skirtumų tarp intervalų nenu-

statyta (7.3.1 ir 7.3.2 pav.). 
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7.3.1 pav. Vitamino D ir PTH koncentracijų tarpusavio ryšio Kruskalio 

Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
 

7.3.2 pav. Vitamino D ir PTH koncentracijų tarpusavio ryšio Kruskalio 

Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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Siekiant įvertinti tirtų jaunų vyrų vitamino D ir osteokalcino koncent-

racijų sąsajas, tyrimo pradţioje ir pabaigoje vitamino D koncentracijos 

diskretiniuose intervaluose stebėtas osteokalcino koncentracijos maţėjimas, 

didėjant vitamino D koncentracijai, be to, tyrimo pabaigoje rasti reikšmingi 

skirtumai tarp šių intervalų (7.3.4 pav.), tačiau tyrimo pradţioje reikšmingų 

skirtumų tarp intervalų nenustatyta (7.3.3 pav.). 
 

 
 

7.3.3 pav. Vitamino D ir osteokalcino koncentracijų tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 

Analizuojant tirtų jaunų vyrų vitamino D koncentracijos koreliacijas su 

PTH ir osteokalcino koncentracijomis, tyrimo pradţioje reikšmingo ryšio 

nenustatyta, tačiau tyrimo pabaigoje, po metų tarnybos, tiems patiems 

tiriamiesiems, padidėjus vitamino D trūkumo atvejų skaičiui, buvo nusta-

tytas reikšmingas neigiamas ryšys tarp vitamino D ir PTH koncentracijų 

(r= –0,27, p<0,02). Reikšmingų vitamino D ir osteokalcino koncentracijų 

tarpusavio ryšių tyrimo pabaigoje nenustatyta.  
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7.3.4 pav. Vitamino D ir osteokalcino koncentracijų tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 

 

Naudojant Mann–Whitney U testą, tarpusavyje palyginome ryškaus 

(≤10 ng/ml) ir vidutinio (11–20 ng/ml) vitamino D trūkumo grupes, tačiau 

jaunuoliams tyrimo pradţioje ir pabaigoje PTH bei osteokalcino kon-

centracijų reikšmingų skirtumų vitamino D grupėse nenustatyta. Pakankamo 

vitamino D kiekio ir nepakankamumo grupės nelygintos dėl maţos 

tiriamųjų imties. PTH ir osteokalcino koncentracijų analizės duomenys vi-

tamino D koncentracijų grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pra-

dţioje ir pabaigoje pateikti 7.3.1 lentelėje.  
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7.3.1 lentelė. PTH ir osteokalcino koncentracijų analizės duomenys vitamino 

D grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Poţymis 
Vitamino D 

grupės (ng/ml) 
n 

Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

PTH 

(pmol/l) 

1 ≤10 74 2,64±1,11 2,29–2,99 2,53 (1,70–3,52) 

2 ≤10 74 2,79±0,87 2,59–2,99 2,60 (2,20–3,33) 

1 11–20 175 2,51±1,31 2,25–2,77 2,23 (1,78–2,78) 

2 11–20 72 2,70±1,12 2,43–2,97 2,35 (1,96–3,58) 

Osteokal-

cinas 

(ng/ml) 

1 ≤10 74 40,0±12,8 36,0– 43,9 39,3 (31,2–47,4) 

2 ≤10 74 41,5±12,5 38,6– 44,4 40,6 (33,3–48,3) 

1 11–20 175 39,1±13,4 36,4– 41,8 37,9 (30,0–45,3) 

2 11–20 72 42,2±12,0 39,3– 45,1 39,9 (36,1–48,2) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, PTH – prieskydinių liaukų hormonas,  

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 

 

Kadangi 151 jaunuolis buvo tirtas 2 kartus, tarnybos pradţioje ir pa-

baigoje, išanalizavome jų vitamino D, PTH ir osteokalcino koncentracijų 

pokyčius (sumaţėjo–padidėjo) per metus bei įvertinome galimus ryšius tarp 

vitamino D koncentracijos ir PTH bei osteokalcino koncentracijų pokyčių. 

Nustatyta, kad vitamino D koncentracija padidėjo 77 proc., o sumaţėjo 23 

proc.; PTH koncentracija padidėjo 62 proc., sumaţėjo 34,5 proc. ir nesikeitė 

3,5 proc.; osteokalcino koncentracija padidėjo 59,2 proc., sumaţėjo 37,3 

proc. ir nesikeitė 3,5 proc. Tačiau suskirsčius šių rodiklių daţnius į skir-

tingas vitamino D pokyčio grupes, reikšmingų daţnių skirtumų tarp šių 

pokyčių grupių per metus nustatyta nebuvo (atitinkamai: χ²=0,0, l.l.s.=1, 

p=1,0; χ²=1,61, l.l.s.=2, p=0,56).  

Vertinant vitamino D ir PTH bei osteokalcino koncentracijų pokyčių per 

metus sąsajas, nustatyta, kad didėjant vitamino D koncentracijai, maţėjo 

osteokalcino kiekis (r=–0,02). Reikšmingų vitamino D ir PTH koncentracijų 

pokyčių per metus koreliacijų nenustatyta (r=0,02; p>0,05). Nustatytas 

reikšmingas ryšys tarp PTH ir osteokalcino koncentracijų tiek tyrimo 

pradţioje (r=0,19), tiek ir tyrimo pabaigoje (r=0,25). Be to, osteokalcino 

koncentracija reikšmingai neigiamai koreliavo su amţiumi tiek tyrimo 

pradţioje (r=–0,23), tiek ir tyrimo pabaigoje (r=–0,22). 
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Reikšmingų PTH ir osteokalcino koncentracijų sąsajų su kitais tirtais 

rodikliais – kūno sandara, psichologine būkle ir gyvenimo kokybe bei 

stresiniais hormonais nei tyrimo pradţioje, nei pabaigoje nenustatyta.  

PTH ir osteokalcino koncentracijų pokyčių per metus sąsajų su kūno 

sandaros, psichologinės būklės ir gyvenimo kokybės  bei stresinių hormonų 

koncentracijų pokyčiais nenustatyta. 
 

7.4. Vitamino D koncentracijos ryšys su kūno sandaros rodikliais ir 

testosterono koncentracija 
 

Jauniems vyrams buvo ištirti kūno sandaros parametrai ir išanalizuoti 

galimi tarpusavio ryšiai su vitamino D koncentracija tyrimo pradţioje ir pa-

baigoje. Reikšmingas teigiamas vitamino D koncentracijos ryšys nustatytas 

su raumenų, LKM ir bendrų kūno skysčių proporciniu kiekiu tyrimo 

pabaigoje. Su kitais kūno sandaros rodikliais reikšmingų tarpusavio ryšių 

nei tyrimo pradţioje, nei pabaigoje nenustatyta. Tirtų vyrų vitamino D kon-

centracijos ir kūno sandaros rodiklių koreliacijos tyrimo pradţioje ir pa-

baigoje pateiktos 7.4.1 lentelėje. 
 

7.4.1 lentelė. Vitamino D koncentracijos ir kūno sandaros rodiklių 

tarpusavio ryšys tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Kūno sandaros rodikliai 
Tyrimo pradţia Tyrimo pabaiga 

r p r p 

Ūgis (metrai) 0,09 0,16 0,15 0,18 

Svoris (kg) 0,08 0,22 0,10 0,22 

KMI (kg/m²) 0,04 0,51 0,03 0,70 

Mineralai (proc.) 0,08 0,24 0,12 0,16 

LKM (proc.) 0,07 0,28 0,17 0,04 

Raumenys (proc.) 0,08 0,23 0,18 0,03 

RKM (proc.) 0,02 0,77 –0,08 0,34 

BKS (proc.) 0,08 0,23 0,17 0,04 

r – koreliacijos koeficientas, p – reikšmingumo lygmuo, KMI – kūno masės indeksas,  

LKM – liesoji kūno masė, RKM – riebioji kūno masė, BKS – bendrieji kūno skysčiai,  

p – reikšmingumo lygmuo. 

 

Kaip ir koreliaciniuose ryšiuose, lyginant vitamino D koncentracijos 

diskretinius intervalus, tiek tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje, didėjant 

vitamino D koncentracijai, stebėtas raumenų ir LKM procentinio kiekio 

didėjimas, tačiau reikšmingų skirtumų tarp intervalų nenustatyta (7.4.1–

7.4.4 pav.). 
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7.4.1 pav. Vitamino D koncentracijos ir raumenų procentinės masės 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
 

7.4.2 pav. Vitamino D koncentracijos ir raumenų procentinės masės 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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7.4.3 pav. Vitamino D koncentracijos ir liesosios procentinės kūno masės 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
 

7.4.4 pav. Vitamino D koncentracijos ir liesosios procentinės kūno masės 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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Vertinant galimą reikšmingą jauno vyro organizmo sandarai testosterono 

koncentracijos koreliaciją su kūno sandaros rodikliais bei vitamino D 

koncentracija, reikšmingų koreliacijų (p < 0,05) nebuvo nustatyta.  

Taip pat buvo atlikta testosterono koncentracijos bei kūno sandaros 

rodiklių analizė skirtingose vitamino D trūkumo (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) 

grupėse. Nepakankamumo ir pakankamo kiekio grupės nebuvo statistiškai 

vertintos dėl maţo tiriamųjų skaičiaus šiose grupėse. Testosterono koncent-

racijos ir kūno sandaros rodiklių analizės duomenys vitamino D grupėse 

pateikti 7.4.2 ir 7.4.3 lentelėse. 

 

7.4.2 lentelė. Testosterono koncentracijos analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

 

Vitamino D grupės 

(ng/ml) 

Testosteronas (nmol/l) 

n Vidurkis ±SN ±95 proc. PI 
Mediana 

(25–75 proc.) 

Tyrimo pradţia ≤10 74 16,3±4,24 15,2–17,3 16,2 (13,2–18,4) 

Tyrimo Pabaiga ≤10 74 16,7±4,13 15,8–17,7 16,0 (14,0–19,2) 

Tyrimo pradţia 11–20 175 15,9±4,07 15,3–16,5 16,1 (12,8–18,1) 

Tyrimo pabaiga 11–20 72 18,6±5,08 17,4–19,8 17,6 (15,0–21,1) 

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas.  
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7.4.3 lentelė. Kūno sandaros duomenų analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Poţymis 
Vitamino D 

grupės (ng/ml) 
n 

Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Ūgis  

(cm) 

1 ≤10 74 179±6,69 178–481 179 (175–184) 

2 ≤10 74 180±5,69 179–181 180 (177–185) 

1 11–20 175 180±6,08 179–181 180 (176–185) 

2 11–20 72 181±5,68 180–183 182 (177–185) 

Svoris  

(kg) 

 

1 ≤10 74 75,1±11,5 72,3–77,9 73,3 (66,3–82,5) 

2 ≤10 74 74,8±8,89 72,6–76,9 73,4 (68,7–79,8) 

1 11–20 175 74,7±10,2 73,1–76,3 72,5 (67,1–81,5) 

2 11–20 72 77,1 ±9,07 74,9–79,3 76,1 (69,6–82,5) 

KMI 

(kg/m²) 

1 ≤10 74 23,2±3,23 22,4– 24,0 22,5 (20,8–25,2) 

2 ≤10 74 22,9±2,18 22,4–23,4 22,6 (21,4–24,3) 

1 11–20 175 22,8±2,55 22,4–23,2 22,6 (20,9–24,5) 

2 11–20 72 23,3±2,42 22,8–23,9 22,8 (21,5–24,8) 

Mineralai 

(proc.) 

1 ≤10 74 4,38±0,64 4,22–4,53 4,30 (3,90–4,80) 

2 ≤10 74 4,36±0,50 4,24–4,47 4,30 (4,0–4,65) 

1 11–20 175 4,36±0,57 4,27–4,45 4,20 (3,90–4,70) 

2 11–20 72 4,49±0,51 4,37–4,61 4,40 (4,10–4,80) 

LKM  

(proc.) 

1 ≤10 74 62,5±7,45 60,7–64,3 62,5 (56,6–66,3) 

2 ≤10 74 61,7±6,05 60,3–63,2 61,6 (57,6–65,4) 

1 11–20 175 62,6±7,4 61,5–63,8 61,5 (57,3–67,2) 

2 11–20 72 63,6±6,39 62,0–65,1 63,1 (59,8–66,8) 

Raumenys 

(proc.) 

1 ≤10 74 57,9±6,96 56,2–59,6 57,9 (52,4–61,8) 

2 ≤10 74 57,4±5,60 56,0–58,7 57,4 (53,6–60,8) 

1 11–20 175 58,3±7,07 57,2–59,4 56,9 (53,3–62,5) 

2 11–20 72 59,2±5,91 57,7–60,6 58,9 (55,7–62,3) 

RKM 

(proc.) 

1 ≤10 74 16,5±6,41 14,9–18,1 15,7 (11,7–20,7) 

2 ≤10 74 17,2±4,42 16,1–18,2 16,5 (13,9–19,7) 

1 11–20 175 16,0±5,15 15,2–16,8 16,2 (12,5–19,0) 

2 11–20 72 17,1±4,63 16,0–18,3 16,7 (14,0–20,2) 

B.K.S 

(proc.) 

1 ≤10 74 44,8±5,46 43,5–46,2 45,0 (40,5–47,7) 

2 ≤10 74 44,4±4,35 43,4–45,5 44,4 (41,5–47,1) 

1 11–20 175 45,0±5,33 44,2–45,8 44,1 (41,0–48,4) 

2 11–20 72 45,8±4,60 44,6–46,9 45,4 (43,1–48,1) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, KMI – kūno masės indeksas, 

 LKM – liesoji kūno masė, RKM – riebioji kūno masė; BKS – bendrieji kūno skysčiai,  

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 
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Lyginant jaunų vyrų testosterono koncentracijos skirtumus vidutinio ir 

ryškaus vitamino D trūkumo grupėse (7.4.4 lentelė), tik tyrimo pabaigoje 

buvo nustatytas reikšmingas skirtumas tarp testosterono kiekio (p=0,025). 

Lyginant kūno sandaros rodiklius tarp tų pačių grupių, nustatyti artimi 

statistiškai reikšmingiems raumenų procentinės masės (p=0,067) ir LKM 

(p=0,093) skirtumai. Kitų kūno sandaros rodiklių skirtumų tarp skirtingos 

vitamino D koncentracijos grupių tyrimo pradţioje ir pabaigoje nenustatyta. 

Vitamino D pakankamo ir nepakankamo kiekio grupės karinės tarnybos 

pabaigoje į statistinius skaičiavimus grupėse dėl maţo tiriamųjų skaičiaus 

neįtrauktos. Testosterono koncentracijos ir kūno sandaros rodiklių skirtumai 

vitamino D koncentracijos (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml)  grupėse pateikti 

7.4.4 lentelėje. 

 

7.4.4 lentelė. Kūno sandaros rodiklių ir testosterono koncentracijos 

skirtumai vitamino D koncentracijų (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) grupėse 

tyrimo pabaigoje 
 

Rodikliai  
 

Vitaminas D  ≤10 ng/ml Vitaminas D 11–20 ng/ml 

p 
Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Testosteronas 

(nmol/l) 
16,7±4,13 9,02–30,7 18,6±5,08 9,74–31,9 0,025 

KMI 

(kg/m²)  
22,9±2,18 18,6–29,6 23,3±2,42 19,5–29,3 0,616 

Mineralai 

(proc.) 
4,36±0,50 3,40–6,10 4,49±0,51 3,60–5,80 0,13 

LKM 

(proc.) 
61,7±6,05 49,3–81,1 63,6±6,39 51,4–82,9 0,093 

Raumenys 

(proc.) 
57,4±5,60 45,9–75,0 59,2±5,91 47,6–77,1 0,067 

RKM  

(proc.) 
17,2±4,42 8,50–28,7 17,1±4,63 6,50–28,3 0,877 

BKS 

(proc.) 
44,4±4,35 35,5–58,4 45,8±4,60 37,0–59,7 0,095 

SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 

 

Tačiau analizuojant tirtų jaunų vyrų vitamino D ir testosterono kon-

centracijų tarpusavio ryšį, tyrimo pradţioje ir pabaigoje kryptingų testo-

sterono koncentracijos pokyčių, didėjant vitamino D koncentracijai bei 

reikšmingų skirtumų tarp vitamino D koncentracijos diskretinių intervalų 

nenustatyta (7.4.5 ir 7.4.6 pav.). 
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7.4.5 pav. Vitamino D ir testosterono koncentracijų tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 

7.4.6 pav. Vitamino D ir testosterono koncentracijų tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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Vertinant 151 jauno vyro kūno sandaros bei testosterono koncentracijos 

rodiklių pokyčius per metus ir jų daţnių skirtumus vitamino D koncent-

racijos padidėjimo, sumaţėjimo ir nekitimo grupėse, buvo nustatyta, kad 

KMI padidėjo 64,3 proc., sumaţėjo 35,7 proc. ir nesikeitė tik vienam 

asmeniui, kuris į pokyčio per metus ir daţnių skirtumų statistinį skaičiavimą 

neįtrauktas, kiti kūno sandaros rodikliai keitėsi įvairiai: LKM padidėjo 51,4 

proc., sumaţėjo 35,2 proc., nesikeitė 1,4 proc.; raumenų masė padidėjo 52,1 

proc., sumaţėjo 33,8 proc., nesikeitė 2,1 proc.; RKM padidėjo 57 proc., 

sumaţėjo 29,6 proc., nesikeitė 1,4 proc.; mineralai padidėjo 50,7 proc., 

sumaţėjo 25,4 proc., nesikeitė 12 proc.; kūno skysčiai padidėjo 52,8 proc., 

sumaţėjo 32,4 proc., nesikeitė 2,8 proc., tačiau vertinant šių rodiklių daţnį 

sąryšyje su vitamino D koncentracija, skirtingose vitamino D pokyčio 

grupėse reikšmingų daţnių skirtumų nustatyta nebuvo (atitinkamai: χ²=0,65, 

l.l.s.=2, p=0,88; χ²=1,4, l.l.s.=4, p=0,9; χ²=1,5, l.l.s.=4, p=0,83; χ²=1,17, 

l.l.s.=4, p=0,92; χ²=2,63, l.l.s.=4, p=0,58; χ²=4,27, l.l.s.=4, p=0,36). 

Testosterono koncentracija padidėjo 56,3 proc., sumaţėjo 37,3 proc. ir 

nesikeitė 6,4 proc., tačiau kaip ir kūno sandaros rodikliai, vitamino D kon-

centracijai didėjant, maţėjant ar nesikeičiant, tarp vitamino D grupių reikš-

mingai nesiskyrė (χ²=2,74, l.l.s.=1, p=0,1). 

Vitamino D ir testosterono koncentracijų pokyčių sąsajų bei vitamino D 

koncentracijos ir kūno sandaros rodiklių pokyčių reikšmingų koreliacijų 

tarnybos metu nenustatyta. Vertinant testosterono ir kitų tirtų hormonų 

koncentracijų tarpusavio ryšius, tarnybos pradţioje (r=0,16) ir pabaigoje 

(r=0,15) nustatyta reikšminga teigiama koreliacija tarp testosterono ir 

osteokalcino koncentracijų. Testosterono koncentracijos ir kūno sandaros, 

psichologinės būklės, gyvenimo kokybės bei stresinių hormonų (TTH ir 

PRL) pokyčių per tanybos metus koreliacijų bei sąsajų tyrimo pradţioje ir 

pabaigoje nenustatyta. 

 

7.5. Vitamino D koncentracijos ryšys su psichologine būkle ir gyvenimo 

kokybe bei stresinių hormonų: kortizolio, prolaktino, tireotropinio 

hormono koncentracijomis 

 

Tyrimo metu buvo vertinamos vitamino D koncentracijos sąsajos su 

jaunų vyrų emocine būkle ir nuotaika, paţintinėmis funkcijomis, bei 

gyvenimo kokybe. Jaunuoliams tiek tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje buvo 

nustatytos reikšmingos neigiamos vitamino D koncentracijos koreliacijos su 

emocinės būklės rodikliais. Tarnybos pradţioje nustatyta reikšminga 

vitamino D koncentracijos neigiama koreliacija su įtampos–nerimo rodikliu 



60 

 

bei stebėta artima statistiniam reikšmingumui (p=0,07) vitamino D kon-

centracijos ir depresijos–liūdesio neigiama koreliacija, o karinės tarnybos 

pabaigoje reikšmingai neigiamai vitamino D koncentracija koreliavo su 

depresijos–liūdesio rodikliu bei stebėta artima statistiniam reikšmingumui 

(p=0,08) neigiama vitamino D koncentracijos ir įtampos–nerimo koreliacija. 

Vitamino D koncentracija reikšmingai teigiamai koreliavo su gyvenimo 

kokybės rodikliais. Vitamino D koncentracija tyrimo pradţioje reikšmingai 

(p=0,04) teigiamai koreliavo su fizinės sveikatos vertinimo skalės rezultatais 

bei stebėta artima statistiniam reikšmingumui (p=0,08) teigiama koreliacija 

su psichologinės sveikatos skale, o tyrimo pabaigoje vitamino D 

koncentracija teigiamai reikšmingai koreliavo su dauguma gyvenimo 

kokybės rodiklių. Su paţintinių funkcijų rodikliais nei tyrimo pradţioje, nei 

pabaigoje reikšmingų koreliacijų nenustatyta. Rezultatai pateikti 7.5.1–7.5.3 

lentelėse.  

 

7.5.1 lentelė. Vitamino D koncentracijos ir pažintinių funkcijų rodiklių 

tarpusavio ryšys tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Paţintinių funkcijų rodikliai 
Tyrimo pradţia Tyrimo pabaiga 

r p r p 

Taškų jungimo testas A (sekundės) –0,00 0,99 –0,02 0,78 

Taškų jungimo testas B (sekundės) –0,06 0,34 0,33 0,74 

SPT (bendras balų skaičius) 0,11 0,70 0,01 0,91 

SPT – skaičių pakartojimo testas, r – koreliacijos koeficientas,  

p – reikšmingumo lygmuo.  

 

7.5.2 lentelė. Vitamino D koncentracijos ir emocinės būklės rodiklių 

tarpusavio ryšys tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

NPS (balai) 
Tyrimo pradţia Tyrimo pabaiga 

r p r p 

Įtampa–nerimas –0,14 0,03 –0,15 0,08 

Depresiškumas–liūdesys –0,11 0,07 –0,19 0,03 

Pyktis–priešiškumas –0,07 0,25 –0,13 0,13 

Energija–aktyvumas 0,00 1,00 0,09 0,31 

Nuovargis–inercija –0,09 0,17 –0,10 0,24 

Sumišimas–suglumimas –0,08 0,22 –0,12 0,17 

NPS – nuotaikų profilio skalė, r – koreliacijos koeficientas,  

p – reikšmingumo lygmuo.  



61 

 

7.5.3 lentelė. Vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės rodiklių 

tarpusavio ryšys tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Gyvenimo kokybės 

rodiklai (balai) 

Tyrimo pradţia Tyrimo pabaiga 

r p r p 

Fizinė sveikata 0,12 0,04 0,27 0,0009 

Psichologinė sveikata 0,11 0,09 0,29 0,0005 

Socialiniai ryšiai 0,04 0,55 0,22 0,19 

Aplinka 0,10 0,13 0,14 0,10 

r – koreliacijos koeficientas, p – reikšmingumo lygmuo. 

 

Patikslinus tirtų jaunų vyrų vitamino D koncentracijos ir emocinės būklės 

rodiklių tarpusavio ryšį vitamino D koncentracijos diskretiniuose interva-

luose, tiek tyrimo pradţioje, tiek pabaigoje stebėtas įtampos–nerimo bei 

depresiškumo–liūdesio maţėjimas, didėjant vitamino D koncentracijai, be to  

tyrimo pradţioje nustatyti įtampos–nerimo reikšmingi skirtumai tarp 

vitamino D koncentracijos diskretiškų intervalų, kitų rodiklių reikšmingų 

skirtumų nei tyrimo pradţioje, nei pabaigoje nenustatyta (7.5.1–7.5.4 pav.). 

Įvertinus vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės rodiklių są-

sajas, tiek tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje nustatytas psichologinio ir 

fizinio gyvenimo kokybės rodiklių didėjimas vitamino D koncentracijos 

diskretiniuose intervaluose, didėjant vitamino D koncentracijai, be to nusta-

tyti reikšmingi skirtumai tarp abiejų rodiklių intervalų tyrimo pabaigoje 

(7.5.5 ir 7.5.8 pav.). 

 



62 

 

 

7.5.1 pav. Vitamino D koncentracijos ir įtampos–nerimo tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
7.5.2 pav. Vitamino D koncentracijos ir įtampos–nerimo tarpusavio ryšio 

Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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7.5.3 pav. Vitamino D koncentracijos ir depresiškumo–liūdesio tarpusavio 

ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
7.5.4 pav. Vitamino D koncentracijos ir depresiškumo–liūdesio tarpusavio 

ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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7.5.5 pav. Vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės fizinio rodiklio 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
7.5.6 pav. Vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės fizinio rodiklio 

tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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7.5.7 pav. Vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės psichologinio 

rodiklio tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pradžioje 

 
7.5.8 pav. Vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės psichologinio 

rodiklio tarpusavio ryšio Kruskalio Voliso dispersinė analizė tyrimo pabaigoje 
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Vertinant galimas stresinių hormonų sąsajas su vitamino D koncentracija, 

reikšmingų koreliacijų su kortizolio, PRL bei TTH koncentracijomis nebuvo 

nustatyta. Rezultatai pateikti 7.5.4 lentelėje. 

 

7.5.4 lentelė. Vitamino D koncentracijos ir stresinių hormonų tarpusavio 

ryšys tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Hormonų koncentracijos 
Tyrimo pradţia Tyrimo pabaiga 

r p r p 

PRL  (mIU/l) –0,014 0,82 – 0,0012 0,98 

TTH (mIU/l) –0,05 0,53 –0,034 0,67 

Kortizolis (nmol/l) – – –0,07 0,43 

TTH – tireotropinis hormonas, r – koreliacijos koeficientas,  

p – reikšmingumo lygmuo. 

 

Emocinės būklės, paţintinių funkcijų, gyvenimo kokybės duomenų bei 

hormonų: PRL, TTH, kortizolio koncentracijų skirtumai šauktiniams 

analizuoti vitamino D trūkumo grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) karinės 

tarnybos pradţioje ir pabaigoje. Vitamino D nepakankamumo ir pakankamo 

kiekio grupės nebuvo vertintos dėl maţo tiriamųjų skaičiaus šiose grupėse. 

Rodiklių analizės duomenys pateikti 7.5.5–7.5.9 lentelėse. 
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7.5.5 lentelė. Pažintinių funkcijų rodiklių analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje  

Paţintinių 

funkcijų 

rodikliai 

Vitamino D 

grupės 

(ng/ml) 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 

proc.) 

Taškų 

jungimo  

testas A 

(sekundės) 

1 ≤10 74 28,7±10,9 26,8–31,2 
25,0  

(20,0–35,0) 

2 ≤10 74 23,7±7,62 21,9–25,5 
23,0  

(18,5–30,0) 

1 11–20 175 29,3±11,5 27,6–31,1 
30,0  

(20,0–35,0) 

2 11–20 72 22,9±7,80 21,0–24,8 
20,0  

(18,0–25,7) 

Taškų 

jungimo  

testas B 

(sekundės) 

1 ≤10 74 67,2±17,1 63,3–71,2 
65,0  

(55,0–80,0) 

2 ≤10 74 50,4±14,2 47,2–53,7 
50,0  

(40,0–60,0) 

1 11–20 175 66,4±16,5 63,9–68,8 
65,0  

(55,0–80,0) 

2 11–20 72 50,7±15,2 47,0–54,5 
50,0  

(40,0–60,0) 

SPT 

(bendras 

balų  

skaičius) 

1 ≤10 74 11,3±2,81 10,6–11,9 
11,5  

(9,0–13,0) 

2 ≤10 74 11,2±2,73 10,6–11,8 
11,0  

(9,0–13,0) 

1 11–20 175 11,9±3,06 11,5–12,4 
12,0  

(9,5–14,0) 

2 11–20 72 11,2±2,65 10,6–11,9 
11,0  

(9,0–13,0) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SPT – skaičių pakartojimo testas, SN – standartinis 

nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 
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7.5.6 lentelė. Emocinės būklės rodiklių analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

NPS (balai) 

Vitamino 

D grupės 

(ng/ml) 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Įtampa–

nerimas 

1 ≤10 74 8,03±6,07 6,60–9,46 8,0 (4,0–10,0) 

2 ≤10 74 6,07±4,08 5,08–7,07 6,0 (4,0–8,0) 

1 11–20 175 8,03±5,66 7,17–8,89 7,0 (4,0–12,0) 

2 11–20 72 4,92±4,40 3,77–6,06 4,0 (2,0–7,0) 

Depresiškumas 

–liūdesys 

1 ≤10 74 12,2±11,0 9,58–14,8 9,50 (3,20–16,7) 

2 ≤10 74 8,39±7,06 6,67–10,1 6,0 (3,0–13,0) 

1 11–20 175 11,3±9,35 9,90–12,7 9,0 (4,0–15,0) 

2 11–20 72 7,08±7,34 5,17–9,0 5,0 (1,0–12,0) 

Pyktis–

priešiškumas 

1 ≤10 74 10,5±7,39 8,74–12,2 10,0 (5,25–13,0) 

2 ≤10 74 10,7±5,54 9,33–12,0 9,0 (6,0–15,0) 

1 11–20 175 10,8±6,80 9,81–11,9 9,0 (6,0–14,0) 

2 11–20 72 8,80±5,01 7,49–10,1 7,0 (4,0–13,0) 

Energija–

aktyvumas 

1 ≤10 74 15,4±5,44 14,1–16,7 15,0 (12,0–20,0) 

2 ≤10 74 16,8±4,60 15,7–17,9 16,0 (14,0–20,0) 

1 11–20 175 14,6±5,85 13,7–15,5 15,0 (11,0–18,0) 

2 11–20 72 16,6±4,30 15,5–17,7 15,0 (14,0–19,0) 

Nuovargis 

–inercija 

1 ≤10 74 8,28±5,48 6,99–9,57 7,0 (5,0–12,0) 

2 ≤10 74 6,60±4,67 5,46–7,74 7,0 (2,0–10,0) 

1 11–20 175 8,19±5,70 7,32–9,06 7,0 (4,0–11,0) 

2 11–20 72 6,03±4,23 4,93–7,14 6,0 (3,0–8,0) 

Sumišimas–

suglumimas 

1 ≤10 74 4,03±5,11 2,83–5,23 3,0 (1,0–6,0) 

2 ≤10 74 1,42±3,23 0,63–2,21 1,0 (–1,0–3,0) 

1 11–20 175 3,54±4,05 2,93–4,16 3,0 (1,0–5,0) 

2 11–20 72 1,07±3,43 0,17–1,96 0 (–2,0–3,0) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, NPS – nuotaikų profilio skalė,  

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 
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7.5.7 lentelė. Gyvenimo kokybės rodiklių analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

 
Gyvenimo 

kokybės 

rodikliai 

(balai) 

Vitamino D 

grupės 

(ng/ml) 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Fizinė 

sveikata 

1 ≤10 74 15,0±2,31 14,5–15,6 15,4 (13,7–17,1) 

2 ≤10 74 15,6±1,89 15,1–16,0 15,4 (14,2–17,1) 

1 11–20 175 15,2±2,26 14,8–15,5 15,4 (13,7–16,5) 

2 11–20 72 16,5±1,72 16,0–16,9 16,5 (15,4–17,7) 

Psichologinė 

sveikata 

1 ≤10 74 14,1±2,24 13,6–14,6 14,0 (12,7–15,3) 

2 ≤10 74 14,9±1,97 14,4–15,4 15,3 (14,0–16,0) 

1 11–20 175 14,1±2,21 13,8–14,5 14,7 (12,6–16,0) 

2 11–20 72 15,4±2,26 14,8–15,9 16,0 (14,0–16,7) 

Socialiniai 

ryšiai 

1 ≤10 74 15,2±2,33 14,7–15,8 15,3 (13,3–16,3) 

2 ≤10 74 15,0±2,15 14,5–15,5 16,0 (13,3–16,0) 

1 11–20 175 15,4±2,33 15,1–15,8 16,0 (14,2–17,3) 

2 11–20 72 15,8±2,16 15,2–16,3 16,0 (14,7–17,3) 

Aplinka 

1 ≤10 74 13,7±2,29 13,1–14,2 13,5 (12,0–15,0) 

2 ≤10 74 13,7±2,05 13,2–14,1 13,7 (12,0–15,5) 

1 11–20 175 13,7±2,19 13,4–14,0 14,0 (12,5–15,0) 

2 11–20 72 14,1±2,36 13,5–14,6 14,0 (12,5–15,5) 

1 – tyrimo pradţia, 2 – tyrimo pabaiga, SN – standartinis nuokrypis,  

PI – pasikliautinasis intervalas. 
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7.5.8 lentelė. PRL ir TTH koncentracijų analizė vitamino D koncentracijos 

grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pradžioje ir pabaigoje 

Poţymis 

Vitamino D 

grupės 

(ng/ml) 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

PRL 

(mIU/l) 

1 ≤10 74 201±99,8 178–225 183 (134–251) 

2 ≤10 74 155±63,6 140–170 142 (115–179) 

1 11–20 175 204±91,0 190–218 184 (137–251) 

2 11–20 72 157±62,5 142–172 145 (109–190) 

TTH 

(mIU/l) 

 

1 ≤10 74 1,71±0,90 1,43–1,48 1,5 (1,09–2,14) 

2 ≤10 74 1,74±0,98 1,51–1,96 1,47 (1,08–2,11) 

1 11–20 175 1,67±0,82 1,51–1,83 1,5 (1,03–2,19) 

2 11–20 72 1,52±0,81 1,33–1,72 1,25 (1,02–1,81) 

TTH – tireotropinis hormonas, PRL – prolaktinas, 1 – 2007 metais atliktas tyrimas,  

2 – 2008 metais atliktas tyrimas, SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 

 

7.5.9 lentelė. Kortizolio koncentracijos analizės duomenys vitamino D 

koncentracijos grupėse (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) tyrimo pabaigoje 

Poţymis 

Vitamino D 

grupės 

(ng/ml) 

n 
Vidurkis 

±SN 

±95 proc. 

PI 

Mediana 

(25–75 proc.) 

Kortizolis 

(nmol/l) 

≤10 74 328±118 301–356 308 (240–383) 

11–20 72 324±105 298–350 319 (240–402) 

SN – standartinis nuokrypis, PI – pasikliautinasis intervalas. 

 
Vertinant emocinės būklės, paţintinių funkcijų ir gyvenimo kokybės 

rodiklių skirtumus vitamino D trūkumo grupėse, tyrimo pabaigoje buvo 

nustatytas reikšmingai didesnis (p=0,046) pyktis–priešiškumas ryškaus 

vitamino D trūkumo grupėje. Taip pat tyrimo pabaigoje reikšmingai skyrėsi 

gyvenimo kokybės fizinės sveikatos rodikliai. Tyrimo pradţioje šauktiniams 

tarp emocinės būklės, paţintinių funkcijų, gyvenimo kokybės rodiklių reikš-

mingų skirtumų nebuvo nustatyta. Paţintinių funkcijų, emocinės būklės ir 

gyvenimo kokybės skirtumai vitamino D koncentracijos (≤10 ng/ml ir 11–

20 ng/ml) grupėse pateikti 7.5.10–7.5.12 lentelėse. 
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7.5.10 lentelė. Pažintinių funkcijų skirtumai vitamino D koncentracijos  

(≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) grupėse tyrimo pabaigoje 

Paţintinių 

funkcijų 

rodikliai 

Vitaminas D  ≤10 ng/ml Vitaminas D 11–20 ng/ml 

p 
Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Taškų jungimo  

testas A 

(sekundės) 

23,7±7,62 10–45 22,9±7,80 12–40 0,85 

Taškų jungimo 

 testas B 

(sekundės) 

50,4±14,2 20–80 50,7±15,2 20–105  0,79 

SPT 

(bendras balų 

skaičius) 

11,2±2,70 5–20 11,2±2,60 7–19  0,87 

p – reikšmingumo lygmuo, SN – standartinis nuokrypis, SPT – skaičių pakartojimo testas. 

 

7.5.11 lentelė. Emocinės būklės rodiklių skirtumai vitamino D 

koncentracijos (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) grupėse tyrimo pabaigoje 

NPS (balai) 
Vitaminas D  ≤10 ng/ml Vitaminas D 11–20 ng/ml 

p 
Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Įtampa–nerimas 6,07±4,08 –2–16 4,92±4,40 –2–19 0,086 

Depresiškumas–

liūdesys 
8,39±7,06 0–30 7,08±7,34 0–34 0,151 

Pyktis–

priešiškumas 
10,7±5,54 1–25 8,80±5,01 1–24 0,046 

Energija–

aktyvumas 
16,8±4,60 1–28 16,6±4,30 11–28 0,359 

Nuovargis–

inercija 
6,60±4,67 0–18 6,03±4,23 0–17 0,491 

Sumišimas–

suglumimas 
1,42±3,23 –2–13 1,07±3,43 –4–10 0,329 

NPS – nuotaikų profilio skalė, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
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7.5.12 lentelė. Gyvenimo kokybės rodiklių skirtumai vitamino D 

koncentracijos (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) grupėse tyrimo pabaigoje 
Gyvenimo 

kokybės 

rodikliai 

(balai) 

Vitaminas D  ≤10 ng/ml Vitaminas D 11–20 ng/ml 

p 
Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Vidurkis 

±SN 
Min.–Max. 

Fizinė 

sveikata 
15,6±1,89 10,3–20,0 16,5±1,72 11,4–20,0  0,009 

Psichologinė 

sveikata 
14,9±1,97 6,0–18,0 15,4±2,26 9,33–19,3 0,098 

Socialiniai 

ryšiai 
15,0±2,15 5,33–20,0 15,8±2,16 9,33–20,0 0,16 

Aplinka 13,7±2,05 9,50–18,5 14,1±2,36 7,0–19,5 0,287 

p – reikšmingumo lygmuo, SN – standartinis nuokrypis. 

 

Tyrimo pradţioje ir pabaigoje PRL ir TTH koncentracijų bei tyrimo 

pabaigoje kortizolio koncentracijų reikšmingų skirtumų vitamino D kon-

centracijos (≤10 ng/ml ir 11–20 ng/ml) grupėse nenustatyta.  

Šiame tyrime 151 jaunuoliui tyrimo pradţioje ir pabaigoje taip pat buvo 

palyginti paţintinių funkcijų, emocinės būklės ir gyvenimo kokybės rodiklių 

pokyčiai. Vertinant paţintinių funkcijų rodiklius, nustatyta, kad taškų 

jungimo testo A atlikimas pagerėjo 21,8 proc., pablogėjo 49,3 proc. ir ne-

sikeitė 28,9 proc., kai taškų jungimo testo B atlikimas pagerėjo 9,9 proc., 

pablogėjo 73,9 proc. ir nesikeitė 16,2 proc., o skaičių pakartojimo testo re-

zultatas padidėjo 36,6 proc., sumaţėjo 44,4 proc. ir nesikeitė 19 proc., tačiau 

suskirsčius šiuos rodiklius į skirtingas vitamino D koncentracijos pokyčio 

grupes (padidėjo, sumaţėjo, nesikeitė) reikšmingų daţnių skirtumų tarp šių 

pokyčių grupių nustatyta nebuvo (atitinkamai: χ²=0,09, l.l.s.=2, p=0,95, 

χ²=0,79, l.l.s.=4, p=0,89, χ²=3,77, l.l.s.=4, p=0,45). 

Vertinant emocinės būklės duomenų daţnių pokyčius skirtingose vitami-

no D koncentracijos pokyčio grupėse, nustatyta, kad įtampa–nerimas padi-

dėjo 28,2 proc., sumaţėjo 43,3 proc., nesikeitė 28,5 proc., depresiškumas–

liūdesys padidėjo 62,9 proc., sumaţėjo 32,6 proc., nesikeitė 4,5 proc., pyk-

tis–priešiškumas padidėjo 37,3 proc., sumaţėjo 30,3 proc., nesikeitė 32,4 

proc.; energija–aktyvumas padidėjo 17,6 proc., sumaţėjo 54,9 proc., nesi-

keitė 27,5 proc.; nuovargis–inercija padidėjo 27,5 proc., sumaţėjo 43,7 

proc., nesikeitė 28,8 proc.; sumišimas–suglumimas padidėjo 19,7 proc., 

sumaţėjo 50 proc., nesikeitė 30,3 proc., tačiau tarp vitamino D koncentra-

cijos pokyčio grupių reikšmingai nesiskyrė (atitinkamai: χ²=2,13, l.l.s.=4, 

p=0,71; χ²=16, l.l.s.=4, p=0,05; χ²=2,34, l.l.s.=4, p=0,69; χ²=1,26, l.l.s.=4, 

p=0,84; χ²=2,04, l.l.s.=4, p=0,79; χ²=3,27, l.l.s.=4, p=0,53). 
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Vertinant gyvenimo kokybės pokyčius per metus ir daţnių skirtumus 

vitamino D koncentracijos pokyčio grupėse, buvo nustatyta, kad gyvenimo 

kokybės fizinės sveikatos poţiūris pagerėjo 55,6 proc., pablogėjo 27,5 proc., 

nesikeitė 7,7 proc.; psichologinės sveikatos poţiūris pagerėjo 56,3 proc., 

pablogėjo 24,6 proc., nesikeitė 9,9 proc.; socialinių ryšių poţiūris pagerėjo 

31 proc., pablogėjo 34,5 proc., nesikeitė 25,4 proc. ir poţiūris į supančią 

aplinką  pagerėjo 47,9 proc., pablogėjo 35,9 proc., nesikeitė 7 proc., tačiau 

sąryšyje su vitamino D koncentracija, skirtingose vitamino D koncentracijos 

pokyčio grupėse reikšmingų daţnių skirtumų nustatyta nebuvo (atitinkamai: 

χ²=1,84, l.l.s.=4, p=0,75; χ²=2,79, l.l.s.=4, p=0,58; χ²=3,19, l.l.s.=4, p=0,6; 

χ²=3,25, l.l.s.=4, p=0,42). 

Šiame tyrime vertintų stresinių hormonų PRL ir TTH koncentracijos per 

tarnybos metus keitėsi įvairiai: PRL koncentracija  padidėjo 23,9 proc., 

sumaţėjo 73,2 proc., nesikeitė 2,9 proc., tačiau tarp vitamino D 

koncentracijos pokyčio grupių reikšmingai nesiskyrė (χ²=3,08, l.l.s.=2, 

p=0,31), kai TTH koncentracija padidėjo 50,7 proc., sumaţėjo 47,2 proc., 

nesikeitė 0,7 proc., tačiau taip pat tarp vitamino D koncentracijos pokyčio 

grupių reikšmingai nesiskyrė (χ²=1,42, l.l.s.=4, p=0,81). 

Vertinant vitamino D koncentracijos pokyčius tarnybos metu su pasicho-

loginės būklės ir gyvenimo kokybės bei stresinių hormonų (PRL ir TTH) 

koncentracijų pokyčiais, reikšmingų koreliacijų nenustatyta. 

Analizuojant stresinių hormonų sąsajas su psichologine būkle ir gyveni-

mo kokybe tyrimo pradţioje reikšmingų sąsajų nenustatyta, o tyrimo 

pabaigoje išryškėjo reikšminga teigiama koreliacija tarp TTH koncentracijos 

ir nuovargio–inercijos (r=0,21) bei neigiama koreliacija tarp TTH koncent-

racijos ir gyvenimo kokybės fizinės sveikatos rodiklio (r=–0,17). Tarnybos 

metu sąsajų tarp tirtų stresinių hormonų pokyčių bei psichologinės būklės ir 

gyvenimo kokybės pokyčių nenustatyta. 

Tiriant stresinių hormonų poveikį kūno sandarai, nei tarnybos pradţioje, 

nei pabaigoje reikšmingų tarpusavio ryšių nenustatyta. Reikšmingų sąsajų 

tarp stresinių hormonų (TTH, PRL) pokyčių ir kūno sandaros pokyčių 

tarnybos metu nenustatyta. 

Vertinant hormonų tarpusavio ryšius, tyrimo pabaigoje buvo nustatytas 

reikšmingas teigiamas ryšys tarp PRL ir TTH koncentracijų (r=0,21). 
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8. REZULTATŲ APTARIMAS 

 
8.1. Jaunuolių vitamino D koncentracija ir jos pokyčiai per metus 

 

Vitaminas D dalyvauja metabolinių procesų reguliavime ir homeostazėje, 

o apie jo svarbą ţmogaus sveikatai informuoja gausūs per pastarąjį dešimt-

metį atliktų mokslinių tyrimų duomenys, rodantys VDR buvimą daugumos 

organizmo ląstelių branduoliuose ir citoplazmoje [24, 42, 59, 62, 95, 102, 

130, 159]. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama vitamino D 

kiekio svyravimų tarp įvairių regionų gyventojų tyrimams. Nustatyta, kad 

milijardui planetos ţmonių trūksta ar yra nepakankamas vitamino D kiekis 

ir tai daţniausiai siejama su gyvenamąja geografine platuma, saulės spin-

duliuotės trūkumu, nepakankamu jo kiekiu maiste, daţnai vartojamomis ap-

saugos priemonėmis nuo saulės, daţnėjančiu laiko leidimu uţdarose patal-

pose bei įvairiais kitais veiksniais [87, 105, 129, 161, 175, 205, 274, 298]. 

Lietuva yra viena iš tų šalių, kurių gyventojai nuolat patiria ilgalaikį 

daugybinį vitamino D trūkumo rizikos veiksnių poveikį, tačiau atliktų 

mokslinių tyrimų, analizuojančių vitamino D kiekį ir jo svyravimus gy-

ventojų kraujo serume įvairaus amţiaus, lyties ir panašios gyvensenos 

ţmonių grupėse dar nėra. Todėl pirmą kartą Lietuvoje nutarėme ištirti vita-

mino D koncentraciją, o tyrimui pasirinkome sveikų jaunų vyrų grupę, 

siekiant išvengti iškraipančiųjų veiksnių, galinčių nepalankiai įtakoti tyrimo 

rezultatus. Be to, mūsų tyrimas atliktas ţiemą, kai trūksta UVB saulės 

spindulių ir yra didţiausia vitamino D trūkumo rizika. 

Tirtų jaunų vyrų grupėje Lietuvoje vitamino D koncentracija daţniausiai 

svyravo trūkumo ar nepakankamumo ribose, o pakankama (25(OH)D ≥30 

ng/ml (75 nmol/l)) vitamino D koncentracija kraujo serume, kurią 

rekomenduoja Tarptautinės endokrinologų draugijos 2011 metais paskelbtos 

vitamino D kiekio vertinimo, gydymo ir prevencijos gairės [130], nustatyta 

tik keletui tiriamųjų. Vitamino D trūkumas nustatomas, kai vitamino D – 

25(OH)D koncentracija kraujyje yra maţesnė nei 20 ng/ml (50 nmol/l), o 

nepakankamumas, kai vitamino D 25(OH)D koncentracija yra 20–29 ng/ml 

(50–72,5 nmol/l) [130]. Tyrimo pradţioje vitamino D trūkumas nustatytas 

95 proc. jaunuolių, tarp jų ypač ţemą vitamino D koncentraciją (≤10 ng/ml) 

turėjo 28,2 proc. vaikinų. Pakankama (≥30 ng/ml) vitamino D koncentracija 

nustatyta tik vienam asmeniui. 

Po vienerių karinės tarnybos metų vitamino D trūkumas reikšmingai 

padidėjo ir buvo nustatytas 96,7 proc. tiriamųjų, tarp kurių labai didelis trū-

kumas ≤10 ng/ml nustatytas beveik pusei (47,7 proc.) tirtųjų, o pakankama 
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vitamino D koncentracija konstatuota tik 1,3 proc. Mūsų tyrimo rezultatai 

artimi kitose šalyse atliktų mokslinių analizių duomenims, kurie rodo, kad 

nesaulėto sezono metu vitamino D nepakankamumas ir trūkumas nustatomi 

ne tik rizikos grupių kontingentui, bet ir jauniems sveikiems asmenims [7, 

55, 103, 105, 129, 175, 177, 267, 274, 278]. Kaimyninėse bei geografine 

padėtimi artimose Lietuvai šalyse vitamino D trūkumas ar nepakankamumas 

konstatuojamas įvairaus amţiaus grupėse [161, 175, 205, 297]. Estijoje, 

vienoje iš Lietuvai artimiausių savo geografiniu išsidėstymu šalyje, atlikus 

epidemiologinį vitamino D kiekio vertinimo tyrimą 200 moterų ir 167 

vyrams, kurių amţiaus vidurkis buvo 48,9 metai, vitamino D trūkumas ar 

nepakankamumas konstatuotas ne tik ţiemą, bet ir vasarą. Vasarą, vitamino 

D vidurkis buvo 59,3 nmol/l (23,7 ng/ml), jo trūkumas nustatytas 1 proc. 

tirtųjų, o nepakankamas kiekis rastas 29 proc. atvejų. Ţiemą vitamino D 

koncentracija ţenkliai sumaţėjo, 25(OH)D vidurkis buvo 43,7 nmol/l (17,48 

ng/ml) ir net 73 proc. tirtų asmenų buvo nustatytas nepakankamas vitamino 

D kiekis (<50 nmol/l (20 ng/ml)) bei 8 proc. rastas vitamino D trūkumas. 

Mūsų atliktame tyrime vitamino D trūkumo ir nepakankamumo procentinės 

išraiškos didesnės, tačiau pabrėţtina, kad Estijoje atliktame tyrime naudotos 

kitokios vitamino D kiekio vertinimo normos. Jų tyrime vitamino D 

trūkumas konstatuotas, kai vitamino D koncentracija buvo maţesnė 10 

ng/ml, o nepakankamumas – kai vitamino D koncentracija buvo maţesnė 20 

ng/ml. Paţymėtina, kad, šio kaimyninėje šalyje atlikto tyrimo vitamino D 

koncentracijos rodiklius įvertinus pagal naujausias Tarptautinės endokri-

nologų draugijos 2011 metais paskelbtas vitamino D kiekio vertinimo, gy-

dymo ir prevencijos gaires [130], vitamino D trūkumas ir nepakankamumas 

būtų ţenkliai didesnis ir artimesnis mūsų tyrime gautiems rezultatams [161]. 

Kitoje panašios geografinės padėties šalyje Vokietijoje atliktas gausus 

imtimi ir amţiaus įvairove vitamino D kiekio vertinimo tyrimas 615 vyrų ir 

728 moterims, kurių amţius buvo 20–99 metų. 25(OH)D vidurkis buvo 16,2 

ng/ml (40,5 nmol/l). Maţesnė <20 ng/ml (50 nmol/l) vitamino D kon-

centracija, vertinama kaip vitamino D trūkumas, nustatyta 65 proc. atvejų, o 

<30 ng/ml (75 nmol/l) koncentracija, vertinama kaip vitamino D nepakan-

kamumas, konstatuota 92 proc. tiriamųjų [297].  

Lyginant su Vokietijoje atliktu tyrimu, mūsų tirtiems jauniems vyrams 

nustatytas ţenkliai didesnis vitamino D trūkumas (95 proc.). Labiausiai 

mūsų tyrimo rezultatus atitinka kaimyninėje Lenkijoje atliktas tyrimas, ku-

riame vitamino D trūkumas (<20 ng/ml) nustatytas 83,2 proc. tirtųjų 

asmenų. Tačiau šiame tyrime, skirtingai nuo mūsų, tirtos tik vyresnio am-
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ţiaus (69,1 metai) moterys, kurių tyrimų rezultatus galėjo įtakoti įvairūs su 

jų amţiumi susiję faktoriai [205].  

Mūsų tirtų jaunų vyrų vitamino D koncentracija buvo ypač maţa, lygi-

nant su Europos šiaurinėje geografinėje platumoje esančių valstybių (Nor-

vegija, Švedija, Suomija) gyventojų vitamino D koncentracijomis [45, 194, 

224], tai galima sieti su reguliariu ţuvies, ţuvų taukų bei vitamino D pa-

pildų vartojimu [45]. 

Epideminį vitamino D kiekio trūkumą įvairiose šalyse įvairių asmenų 

grupėse, taip pat ir Lietuvoje tirtų jaunuolių grupėje, įtakoja pasikeitusios 

rekomenduojamos didesnės vitamino D koncentracijos normos [130]. 

Ekspertai sutaria, kad vaikų rachito ir suaugusių osteomaliacijos profilak-

tikai pakankama vitamino D koncentracija yra 15 ng/ml (37,5 nmol/l), 

tačiau, norint uţtikrinti teigiamą poveikį įvairioms organizmo sistemų funk-

cijoms, siekiant prevencijos nuo įvairių kitų ligų, su kuriomis pastaraisiais 

metais siejamas vitaminas D, optimali 25(OH)D koncentracija kraujo seru-

me turėtų būti didesnė nei 30 ng/ml (75 nmol/l) [30, 121, 130, 277]. Pa-

brėţiama, kad daug laiko be apsauginių priemonių saulėje natūraliai pra-

leidţiantiems asmenims nustatomi 25(OH)D koncentracijos kiekiai būna 

didesni nei 100 nmol/l (40 ng/ml) [16, 25, 181]. Visgi, vitamino D perdo-

zavimas yra pavojingas ţmogaus organizmui, nes gali pasireikšti hiperkal-

cemija, vidaus organų ir audinių sukalkėjimu [277], tačiau nurodoma, kad 

naudojant cholekalciferolį (vitaminą D3), o ne ergokalciferolį (vitaminą D2) 

ar vitamino D aktyvios metabolinės formos analogus, suaugusiems šalutiniai 

reiškiniai ir toksiškumas pasireiškia, tik kai 25(OH)D koncentracija viršija 

88 ng/ml (220 nmol/l) [138, 277]. Vartojant net 4000–10000 IU vitamino 

D3 per dieną, hiperkalcemijos ir kitų toksiškumo reiškinių neatsiranda [118, 

121, 275]. 

 Mūsų tirtiems jauniems vyrams vitamino D koncentracijos buvo 

reikšmingai maţesnės nei kitose kaimyninėse šalyse ir vyravo vitamino D 

trūkumas, o ne nepakankamumas. Tokiems rezultatams galėjo turėti įtakos 

tikslingai pasirinktas tyrimo laikas – sausio–vasario mėnesiai, kurie yra 

saulės spinduliuotės trūkumo sezono mediana. Vertinant jaunuolių vitamino 

D koncentracijos pokyčių šansus per karinės tarnybos metus, vitamino D 

koncentracijos intervaluose nuo 4 iki 9 ng/ml, rodančiuose didelį vitamino 

D trūkumą, proporcinis atvejų skaičius padidėjo, kai daugumoje didesnės 

vitamino D koncentracijos intervalų proporcinis tirtųjų skaičius sumaţėjo. 

Tai rodo, kad po tarnybos metų vitamino D trūkumas ţenkliai paryškėjo, kas 

galėjo būti įtakojama įvairių išorinių veiksnių – saulės trūkumo, aprangos ir 
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mitybos [127, 129], tačiau šiame mūsų tyrime klausimynai, siekiant įver-

tinanti šiuos veiksnius, nebuvo numatyti ir atitinkami tyrimai neatlikti. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad mūsų tirtiems jau-

niems vyrams nustatytas ţenklus vitamino D koncentracijos trūkumas (95 

proc.), netgi didesnis nei kitose geografine padėtimi artimose Lietuvai ša-

lyse [161, 175, 205, 297]. 

 

8.2. Vitamino D, prieskydinių liaukų hormono ir osteokalcino 

koncentracijų sąsajos 

 

Ţinoma, kad dėl ilgalaikio vitamino D trūkumo gali didėti kompensacinė 

PTH sekrecija [129, 171], kuri skatina kaulinio audinio apykaitos greitį ir, 

mobilizuodama kalcį iš kaulinio audinio, didina kaulų patologijos riziką 

[175]. Yra mokslinių tyrimų duomenų, kurie patvirtina PTH koncentracijos 

didėjimą, esant vitamino D trūkumui ar nepakankamumui, ne tik vyresnių, 

bet ir jaunų asmenų grupėse [4, 11, 74, 107, 124, 182, 194, 234]. Sai ir kt. 

pateiktoje 70 tyrimų, vertinančių vitamino D ir PTH koncentracijų ryšį, 

apţvalgoje teigiama, kad kompensacinis PTH koncentracijos didėjimas 

stebimas ne visada ir priklauso ne tik nuo vitamino D koncentracijos, bet ir 

nuo išorinių veiksnių [245]. Mūsų kontingento asmenys buvo sveiki pana-

šaus amţiaus jauni vyrai, kurie nevartojo vaistų ir kalcio papildų, todėl 

galimos išorinių veiksnių įtakos jų tyrimo rezultatams buvo išvengta. Tirtų 

sveikų jaunų vyrų PTH koncentracija svyravo normos ribose, o vertinant 

vitamino D bei PTH koncentracijų tarpusavio sąsajas, nustatyta reikšminga 

neigiama, nors ir silpna, koreliacija tyrimo pabaigoje (r=–0,2). Be to, tiek 

tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje vitamino D koncentracijos diskretiniuose 

intervaluose, didėjant vitamino D koncentracijai, stebėtas PTH koncentra-

cijos maţėjimas. Tokie rezultatai panašūs į kitose pasaulio šalyse atliktų 

tyrimų duomenis [4, 11, 74, 107, 124, 182, 234]. Tačiau tyrimo pradţioje 

vitamino D ir PTH koncentracijų reikšmingų ryšių nenustatyta, o tai atitinka 

kitų mokslinių tyrimų rezultatus [53, 194], vadinasi, vienareikšmiškai 

spręsti apie vitamino D ir PTH sąsajas negalima. Neigiama vitamino D ir 

PTH koncentracijų koreliacija galėjo atsirasti po vienerių karinės tarnybos 

metų dėl reikšmingo vitamino D trūkumo padidėjimo. Prieţastys ir mecha-

nizmai, kodėl PTH koncentracija svyruoja, esant vitamino D trūkumui, 

išlieka neaiškūs: jie gali būti siejami su amţiumi, rase, lytimi, inkstų funk-

cija, kalcio papildų vartojimu [245], magnio trūkumu [244] ir lytinių hor-

monų sąlygotais metaboliniais procesais [110], tačiau šioms hipotezėms 

patvirtinti reikalingi tolimesni moksliniai tyrimai.  



78 

 

Siekiant išsamiau įvertinti galimą neigiamą vitamino D trūkumo poveikį 

kauliniam audiniui bei antriniam PTH koncentracijos padidėjimui, kai 

kuriuose moksliniuose tyrimuose yra tiriami kaulinio audinio metabolizmo 

greitį atspindintys biocheminiai ţymenys [245]. Tyrimų duomenys ir 

rezultatai yra prieštaringi: pvz. Viljakainen bei Meier atliktuose intervenci-

niuose tyrimuose, kur buvo skiriami vitamino D papildai, kaulų apykaitos 

ţymenys (kaulų šarminė fosfatazė, piridolinas ir dezoksipiridolinas) 

sumaţėjo [193, 279]; tačiau Barnes bei Seamans tyrimuose, skiriant cho-

lekalciferolį ir kalcio papildus jauniems suaugusiems vyrams, poveikio kau-

lų apykaitos ţymenims nerasta [17, 250]. Mūsų atliktame tyrime, įvertinus 

kaulų formavimosi ţymens osteokalcino sąsajas su vitamino D koncentra-

cija, nustatėme, kad tiek tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje osteokalcino 

koncentracija svyravo normos ribose ir momentinių koreliacijų su vitamino 

D koncentracija nekonstatuota, kaip tai buvo aprašyta Barnes bei Seamans 

atliktuose tyrimuose [17, 250]. Lyginant didesnės ir maţesnės koncent-

racijos vitamino D grupių skirtumus, nei PTH, nei osteokalcino kiekių 

reikšmingų skirtumų nenustatyta, tačiau šiuose palyginimuose nebuvo 

tiriamųjų, kurių vitamino D koncentracija atitiktų rekomenduojamas normas 

[130]. Vertinant PTH ir osteokalcino koncentracijų pokyčius per metus 

sąryšyje su vitamino D koncentracija, bei galimus skirtumus tarp maţesnės 

ir didesnės vitamino D koncentracijos grupių, reikšmingų ryšių nenustatyta. 

PTH koncentracijos didėjimas ir kaulinių markerių pokyčiai yra stebimi, 

esant ilgalaikiam procesui, o mūsų tyrimo atveju vitamino D trūkumo tęs-

tinumas buvo neaiškus. Nors ir nustatytas neigiamas vitamino D ir PTH 

koncentracijų koreliacinis ryšys leidţia galvoti apie galimą neigiamą vita-

mino D trūkumo ar nepakankamumo poveikį kauliniam audiniui ir yra 

panašus į kitus pasaulyje atliktus tyrimus [4, 11, 74, 107, 124, 182, 193, 

234, 279], tačiau sąsajų su kūno sandaros mineralinių medţiagų procentiniu 

kiekiu, kuris yra kaulinės masės atitikmuo, nenustatėme, o siekiant išsamiau 

išanalizuoti galimus kaulinio audinio struktūrinius pokyčius, reikėtų 

tikslesnio kaulų tankio matavimo DEXA (dvisrautės radioabsorbciometrijos 

tyrimo) metodo. Be to, tiek tyrimo pradţioje (r=0,19), tiek ir pabaigoje 

(r=0,25) buvo nustatytas teigiamas PTH ir osteokalcino tarpusavio ryšys, 

rodantis galimai kompensacinį kaulinio audinio metabolinio greičio padi-

dėjimą [245].  

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad mūsų tirtiems jaunuo-

liams, kuriems nustatytas ryškus vitamino D koncentracijos trūkumas, 

kompensatoriškai didėja PTH koncentracija, tačiau sąsajų su osteokalcino – 

kaulinio audinio formavimosi ţymens – koncentracija nenustatyta. 
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8.3. Vitamino D, kūno sandaros ir testosterono koncentracijų sąsajos 

 

Įvairiais tyrimais nustatyta, kad vitamino D trūkumas ar nepakanka-

mumas gali turėti neigiamą poveikį ne tik kauliniam audiniui, bet ir 

raumeninio audinio kiekiui ir struktūrai [99, 160, 227, 280], kliniškai sukelti 

raumenų silpnumą, galūnių skausmus, sutrikdyti raumeninių skaidulų kon-

trakcinę funkciją, didinti griuvimų ir kaulų lūţių riziką [27, 28, 51]. Tie-

sioginis vitamino D poveikis raumeniniam audiniui pasireiškia naujų balty-

mų sintezės skatinimu, raumenų masės augimu, didėjant antro tipo raume-

ninių skaidulų dydţiui [51, 223, 247]. Sąsajas tarp vitamino D koncentra-

cijos ir raumeninio audinio būklės analizuojantys tyrimai yra daugiausiai 

atlikti vyresnio amţiaus ţmonėms [10, 28, 77, 99, 160, 211, 227, 247, 280], 

o jaunų asmenų tyrimų rezultatai yra prieštaringi bei jų kiekis ypač ribotas. 

[38, 77, 52]. Mūsų tyrimo pabaigoje, kai paryškėjo vitamino D trūkumas, 

analizuotiems jauniems vyrams nustatytas reikšmingas teigiamas vitamino 

D koncentracijos ryšys su raumenų, LKM ir bendrų kūno skysčių procen-

tiniu kiekiu. Panašius rezultatus apie vitamino D koncentracijos ir LKM 

sąsajas pateikė Annemieke M. Boot ir kolegos, kurie ištyrė 347 moteris ir 

117 vyrų. Tirtieji buvo jauno amţiaus (amţiaus vidurkis 24,3 metai) as-

menys, kaip ir mūsų atliktame tyrime. Vitamino D koncentracijos ir LKM 

teigiamos sąsajos buvo nustatytos tik vyrams, moterims šių tarpusavio ryšių 

nerasta [38]. Be to, lyginant vitamino D koncentracijos diskretinius inter-

valus, vitamino D koncentracijai didėjant, nustatyta tendencija didėti rau-

menų ir LKM procentiniam kiekiui tiek tyrimo pradţioje, tiek ir pabaigoje. 

Tačiau mūsų tyrime nustatytos reikšmingos vitamino D koncentracijos ir 

LKM teigiamos sąsajos skiriasi nuo gausaus imtimi Lisa Ceglia ir kt. atlikto 

tyrimo, kuriame tirti plataus amţiaus spektro (30–79 metų) vyrai, kuriems 

vitamino D koncentracijos ryšių su LKM nenustatyta [52]. Pabrėţtina, kad 

Boot ir kt. bei Ceglia ir kt. tyrimuose LKM buvo vertinta DEXA metodu, o 

mūsų tyrime bioelektrinio impedanso analizės principu [38, 52].  

Testosteronas yra vienas svarbiausių anabolinių hormonų vyro organiz-

me, stimuliuojantis raumenų augimą ir yra siejamas su vyro kūno sandaros 

parametrais [197]. Pastarųjų metų vyresnių vyrų tyrimai rodo teigiamas 

sąsajas tarp vitamino D ir testosterono koncentracijų [289]. Šie duomenys 

siejami su VDR buvimu vyro reprodukcinėje sistemoje: sėklidėse, priešinėje 

liaukoje ir lytinėse ląstelėse [9, 111]. Kadangi testosterono, kaip ir vitamino 

D, kiekis teigiamai koreliuoja su raumenų mase, todėl vitamino D ir testo-

sterono tarpusavio ryšys pradėtas analizuoti įvairiuose moksliniuose tyri-

muose, kuriuose šios hipotezės patvirtintos įvairaus amţiaus vyrams [169, 
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228, 289]. Mūsų atliktame tyrime jauniems vyrams maţesnės vitamino D 

koncentracijos (≤10 ng/ml) grupėje nustatyta reikšmingai maţesnė testo-

sterono koncentracija tyrimo pabaigoje, kai tirtiems vyrams paryškėjo 

vitamino D trūkumas. Be to, karinės tarnybos pabaigoje stebėtas statistiniam 

reikšmingumui artimas maţesnis raumenų bei LKM procentinis kiekis 

ryškesnės vitamino D trūkumo koncentracijos grupėje. Vertinant vitamino D 

koncentracijos pokyčio per metus sąsajas su kūno sandaros rodikliais bei 

testosterono koncentracija, reikšmingų ryšių nenustatyta dėl galimai išliku-

sios ypač ţemos ir dinamiškai tik neţymiai pakitusios bei nesiekiančios 

rekomenduojamų normos ribų vitamino D koncentracijos. Analizuojant 

testosterono ir kitų tirtų hormonų kiekio tarpusavio ryšius, tiek tyrimo 

pradţioje, tiek ir pabaigoje jaunuoliams nustatyta reikšminga teigiama 

testosterono ir osteokalcino koncentracijų koreliacija. Osteokalcino stimu-

liuojantis poveikis testosterono kiekiui pirmą kartą ţmonėms konstatuotas 

šiuo metu vieninteliame tokio pobūdţio Anke Hannemann ir kt. tyrime, 

kuriame vertinti 110 18–85 metų vyrai [113]. 

Vertinant kūno sandaros ir vitamino D koncentracijos tarpusavio ryšį, 

ypač svarbus ir RKM kiekis, nes vitamino D atsargos kaupiamos rie-

baliniame audinyje [35, 129, 168]. Vyrams, kuriems būdinga didesnė rau-

menų ir maţesnė RKM, raumenų ląstelių funkcijai palaikyti yra reikalingas 

didesnis vitamino D kiekis, nes trūkstant UVB saulės spindulių, greičiau 

sunaudojamos vitamino D atsargos riebaliniame audinyje ir greičiau atsi-

randa vitamino D trūkumas [161]. Daugelio mokslinių tyrimų rezultatai apie 

jaunų ţmonių vitamino D ir RKM sąsajas yra negausūs ir prieštaringi [38, 

85, 91]. Mūsų atliktame tyrime tarp vitamino D koncentracijos ir procen-

tinio RKM kiekio reikšmingų tarpusavio ryšių nenustatyta. Panašūs rezul-

tatai pateikiami ir Kirsty L. Forsythe ir kt. bei Boot ir kt. atliktuose ty-

rimuose [38, 85]. Boot ir kt. jaunų ţmonių grupėje (amţiaus vidurkis 24,3 

metai) nustatė, kad jaunoms 347 moterims vitamino D koncentracija neigia-

mai koreliavo su RKM, tačiau 117 tirtų nenutukusių jaunų vyrų reikšmingų 

minėtų koreliacijų, kaip ir mūsų tyrime, nerasta [38]. Taip pat ir Forsythe ir 

kt. atliktame tyrime 110 jaunų suaugusių vyrų ir moterų (amţius 20–40 me-

tų) grupėje reikšmingų RKM ir vitamino D koncentracijos sąsajų nenusta-

tyta, tačiau 102 vyresnio amţiaus asmenims (≥64 metai) vitamino D kon-

centracija neigiamai koreliavo su RKM [85]. Priešingai mūsų ir anksčiau 

analizuotų tyrimų rezultatams, Danijoje gausiame Morten Frost ir kt. atlik-

tame 783 jaunų (20–29 metų) vyrų tyrime nustatytas neigiamas vitamino D 

koncentracijos ir RKM tarpusavio ryšys asmenims, kuriems buvo konsta-

tuotas vitamino D trūkumas (43,6 proc. – ţiemą; 6,3 proc. – vasarą) [91]. 
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Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad mūsų tirtiems jau-

niems vyrams didesnė vitamino D koncentracija teigiamai koreliuoja su 

didesne LKM ir raumenų mase, o tiems, kuriems nustatytas ryškus vitamino 

D trūkumas (≤10 ng/ml), būdinga maţesnė ir testosterono koncentracija. 

 

8.4. Vitamino D koncentracijos sąsajos su psichologine būkle ir 

gyvenimo kokybe, bei stresinių hormonų – tireotropinio hormono, 

prolaktino ir kortizolio – koncentracijomis 

 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad pakankama vitamino D koncentracija 

svarbi ne tik fizinei, bet ir emocinei ţmogaus organizmo būklei, todėl 

vitaminas D vis daţniau siejamas su neuroprotekciniu, neuroimunomo-

duliaciniu ir neurotransmisiniu poveikiu centrinei nervų sistemai [46, 149]. 

Kadangi VDR yra randami migdoliniame kūne, kuris yra limbinės sistemos 

centras, reguliuojantis emocijas bei nuotaiką, taip pat hipokampe, kuris 

susijęs su paţinimo (kognityviniais) procesais [142], todėl vitamino D 

trūkumas ir nepakankamumas gali būti siejamas su susilpnėjusiomis pa-

ţintinėmis funkcijomis [39, 47, 71, 170, 218, 258, 259] bei depresiškumo 

simptomais ir depresija [92, 131, 140, 195, 264]. Mokslinių tyrimų rezul-

tatai yra prieštaringi tiek vertinant paţintines funkcijas [47, 71, 140, 170, 

218, 258, 259], tiek ir skiriant vitamino D papildus asmenims, kurie serga 

depresija ar turi depresiškumo simptomų [72, 139, 195, 246]. Dauguma 

paţintines funkcijas analizuojančių tyrimų atlikti vyresnio amţiaus asme-

nims, o jauni suaugusieji analizuoti tik dviejuose tyrimuose, kuriuose vita-

mino D trūkumo sąsajų su paţintinėmis funkcijomis nenustatyta; nenu-

statyta ir šių funkcijų, skiriant vitamino D papildus, pagerėjimo [67, 189]. 

Dean ir kt. 2011 metais atliktame atsitiktinės atrankos, placebo kontro-

liuojamame intervenciniame klinikiniame tyrime, kuriame jauniems suaugu-

siems skirti vitamino D papildai, reikšmingo poveikio paţintinėms funkci-

joms nenustatyta [67], tačiau akcentuotina, kad tyrimas tęstas gana trumpai 

(tik 6 savaites) ir tik dešimčiai asmenų iš 128 tirtųjų buvo nustatytas vita-

mino D trūkumas, o kitiems stebėta tik nepakankama vitamino D koncent-

racija. Mūsų tirtiems jauniems vyrams, kaip ir Dean tyrime [67], reikšmingų 

vitamino D koncentracijos ir paţintinių funkcijų vienmomentinių bei jų 

pokyčių per metus sąsajų nenustatyta. Taip pat ir John McGrath ir kt. 

atliktame tyrime, išanalizavus gausias 12–17 metų (1676 asmenys), 20–60 

metų (4747 asmenys) ir 60–90 metų (4809 asmenys) tiriamųjų grupes, 

reikšmingos paţintinių funkcijų (atminties, dėmesio, išmokimo gebėjimų) ir 

vitamino D koncentracijos teigiamos sąsajos nustatytos tik vyriausio 
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amţiaus asmenų grupėje, o kitose tiriamųjų grupėse, kaip ir mūsų atliktame 

tyrime, reikšmingų šių rodiklių tarpusavio ryšių nekonstatuota [189]. 

Psichologinės būklės įvertinimui svarbūs ne tik paţintinių funkcijų, bet ir 

emocinės būklės tyrimai. Vertinant emocinę būklę, daţniausiai vitamino D 

trūkumas siejamas su depresiškumo simptomais ir depresija [22, 92, 125, 

131, 139, 152, 153, 195, 264]. Naujausi jaunų ţmonių tyrimai šiuo klausimu 

yra negausūs ir prieštaringi [67, 92]. Mūsų atliktame tyrime tiek tyrimo 

pradţioje, tiek ir jo pabaigoje tirtiems jaunuoliams, nustatytos reikšmingos 

vitamino D koncentracijos ir emocinės būklės rodiklių sąsajos, tačiau reikš-

mingų pokyčių po vienerių tarnybos metų, didėjant, maţėjant ar nekintant 

vitamino D koncentracijai, nenustatyta. Karinės tarnybos pradţioje nustatyta 

neigiama vitamino D koncentracijos koreliacija su įtampa–nerimu ir artima 

reikšmingai (p=0,07) neigiama koreliacija su depresija–liūdesiu, o karinės 

tarnybos pabaigoje vitamino D koncentracija reikšmingai neigiamai kore-

liavo su depresiškumu–liūdesiu bei stebėta artima reikšmingai (p=0,08) 

neigiama koreliacija su įtampa–nerimu. Be to, tiek tyrimo pradţioje, tiek ir 

pabaigoje vitamino D koncentracijos diskretiniuose intervaluose stebėta 

tendencija depresiškumui–liūdesiui ir įtampai–nerimui maţėti, didėjant vita-

mino D koncentracijai. Vertinant skirtingų vitamino D koncentracijų grupių 

vidurkius, reikšmingi rezultatai vėlgi buvo gauti po vienerių karinės tar-

nybos metų: kuo ţemesnė vitamino D koncentracija, tuo didesnė pykčio–

priešiškumo reikšmė bei artimai reikšmingumui maţesnė įtampos–nerimo 

reikšmė. Tarp kitų emocinės būklės rodiklių ir vitamino D koncentracijos, 

reikšmingų skirtumų nenustatyta. Mūsų tyrimo rezultatai skiriasi nuo Dean 

ir kt. atlikto jaunų asmenų tyrimo duomenų [67], kuriame vitamino D kon-

centracijos ir emocinės būklės rodiklių – depresiškumo, pykčio ir nerimo – 

sąsajų nenustatyta. Tačiau mūsų tyrimo rezultatai yra panašūs į kitus 

tyrimus, kuriuose buvo vertinti įvairaus amţiaus suaugusieji [92, 125, 136, 

139, 152, 153, 195]. Vijay Ganji ir kt. jaunų asmenų (15–39 metų) tyrime 

depresijos epizodai buvo daţnesni tiems, kurių vitamino D koncentracija 

buvo ≤20 ng/ml nei tiems, kurių koncentracija buvo ≥30 ng/ml, tačiau 

pabrėţtina, kad šiame tyrime buvo vertinami depresijos epizodai, tuo tarpu 

mūsų tyrime analizuotas depresiškumas [92].  

Galima teigti, kad vitamino D koncentracijos kiekis gali būti susijęs su 

jauno amţiaus vyrų emocine būkle, o ypač depresiškumo, liūdesio, nerimo 

ir įtampos simptomais. 

Yra prieštaringų duomenų, kad vitamino D kiekis ir jo papildų vartojimas 

gali turėti reikšmės gyvenimo kokybės parametrams vyresnio amţiaus 

asmenims [200, 292]. Apţvelgę medicinos literatūrą, konstatavome, kad 
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tyrimų, vertinančių vitamino D koncentracijos ir gyvenimo kokybės rod-

menų sąsajas, jauniems asmenims neatlikta. Mūsų tyrime jaunų vyrų 

vitamino D koncentracija reikšmingai teigiamai koreliavo su gyvenimo 

kokybės vertinimo skalėmis. Tyrimo pradţioje vitamino D koncentracija 

reikšmingai teigiamai koreliavo su fizine sveikata ir stebėta artima statis-

tiniam reikšmingumui (p=0,08) silpna teigiama koreliacija su psichologine 

sveikata. Karinės tarnybos pabaigoje vitamino D koncentracija taip pat 

reikšmingai teigiamai koreliavo su gyvenimo kokybės fizine ir psichologine 

sveikata. Be to, reikšmingi skirtumai konstatuoti maţesnės ir didesnės 

vitamino D koncentracijos grupėse, t. y. kuo maţesnis buvo vitamino D 

kiekis, tuo blogiau tiriamasis vertino savo fizinę būklę. Be to, tiek tyrimo 

pradţioje, tiek ir pabaigoje nustatytas psichologinio ir fizinio gyvenimo ko-

kybės rodiklių didėjimas vitamino D koncentracijos diskretiniuose interva-

luose, didėjant vitamino D koncentracijai, bei nustatyti reikšmingi skirtumai 

gyvenimo kokybės psichologinės ir fizinės sveikatos skirtinguose vitamino 

D koncentracijos intervaluose tyrimo pabaigoje.  

Per pastarąjį dešimtmetį, aktyvėjant gyvenimo ritmui ir keičiantis gyve-

nimo sąlygoms, daugėjant įvairių išorinių dirgiklių, vystosi neįprasti funk-

ciniai ir morfologiniai prisitaikomųjų struktūrų pokyčiai, kurie yra apibū-

dinami kaip stresinės būsenos ar stresas [61, 162, 222], todėl vis daugiau 

dėmesio skiriama jų sąlygotiems pokyčiams ţmogaus organizme. Kadangi 

VDR yra ir hipofizėje, ir hipokampe, ir pogumburyje, vitaminas D gali būti 

siejamas su įvairių reguliacinių neuroendokrininių ašių funkcijos ir 

struktūros sutrikimais [81, 143, 225]. Be to, vitaminas D yra siejamas su 

neuroprotekciniais mechanizmais, todėl gali turėti teigiamą poveikį neuronų 

išlikimui dėl įvairaus pobūdţio paţeidimų, taip pat ir streso [46]. Bet kurios 

rūšies stresas keičia hormonų ir kitų biocheminių efektorių lygius ir tar-

pusavio ryšius [61, 122, 162, 186, 233]. Antinksčių ţievės gliukokortikoidas 

kortizolis yra vienas iš aktyviausių į stresą reaguojančių hormonų, kuris 

atspindi adaptacinį organizmo atsaką į stresinius veiksnius bei per katabolinį 

mechanizmą veikia darbingumą ir kontroliuoja medţiagų apykaitą [61, 

122]. Ilgalaikis gliukokortikoidų padidėjimas lėtinio streso metu sukelia 

neuronų atrofiją ir mirtį [111]. Organizmo reakcijos į stresinius dirgiklius, 

siekiant mobilizuoti energijos šaltinius, taip pat siejamos ir su padidėjusia 

PRL sinteze [114, 271] bei trikdo gonadotropinų ir TTH sekreciją [61, 114]. 

Mūsų atliktame tyrime analizuotų stresinių hormonų (kortizolio, PRL, TTH) 

koncentracijos svyravo normos ribose, reikšmingas teigiamas (r=0,16) 

tarpusavio ryšys nustatytas tik tarp kortizolio ir PRL koncentracijų. Tokios 
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stresinių hormonų (kortizolio, adrenokortikotropinio hormono ir PRL) są-

sajos randamos ir kituose moksliniuose tyrimuose [174]. 

Vertinant TTH, PRL ir kortizolio bei psichologinės būklės ir gyvenimo 

kokybės sąsajas, mūsų tyrime nustatyta reikšminga teigiama (r=0,21) TTH 

koncentracijos ir nuovargio–inercijos koreliacija bei neigiama (r=–0,17) 

TTH koncentracijos ir gyvenimo kokybės fizinės sveikatos koreliacija. Nu-

statyta, kad asmenims, kuriems trūksta skydliaukės hormonų ar diagno-

zuojama subklinikinė hipotirozė, lėtėja medţiagų apykaita, yra būdingas 

lėtinis nuovargis, vangumas, energijos trūkumas, blogėja paţintinės funkci-

jos, gyvenimo kokybė [65, 79]. Mūsų tyrime nustatyta, kad ir sveikiems 

jaunuoliams didėjanti TTH koncentracija siejasi su nuovargiu bei blogiau 

vertinama fizinė sveikata, tačiau sąsajų su paţintinėmis funkcijomis nenu-

statyta. Yra duomenų, kad skydliaukės hormonais gydomi pacientai geriau 

jaučiasi, kai TSH koncentracija yra maţesnė 2,5 mU/l, nors ir normos 

viršutinės ribos siekia 4–5 mU/l [268]. Vertinant mūsų tyrimo rezultatus, 

galima daryti prielaidą, kad ir jauni sveiki asmenys, kurių TTH koncent-

racijos yra maţesnės, jaučiasi aktyvesni ir energingesni, geriau vertina savo 

gyvenimo kokybę. 

Kadangi VDR yra hipofizėje ir pogumburyje vitaminas D gali būti 

siejamas su neuroendokrininių funkcijų sutrikimais [81, 143, 225], tačiau 

tyrimų, kuriuose nagrinėjamos vitamino D koncentracijos ir stresinių hor-

monų sąsajos, yra nedaug. Stresiniai hormonai aktyviai dalyvauja medţiagų 

apykaitos reguliacijoje ir sąlygoja kūno sandaros kaitą [61, 186], todėl jų 

svyravimai gali būti papildomi veiksniai, įtakojantys vitamino D koncentra-

cijos sąsajas su kūno sandara. Mūsų tyrime stresiniai dirgikliai dirbtiniu 

būdu sukelti nebuvo, tačiau šauktiniams radikaliai pasikeitė gyvenimo są-

lygos. Tyrimo metu stresinę būklę atspindinčių hormonų – kortizolio, PRL, 

TTH koncentracijos svyravo normos ribose ir reikšmingų sąsajų su vitamino 

D koncentracija nei tiriant vienmomentiškai, nei vertinant jų pokyčius per 

metus ar lyginant skirtingose vitamino D koncentracijos grupėse nenusta-

tyta. 

Apibendrinant mūsų tyrimo rezultatus, galima teigti, kad maţesnė vita-

mino D koncentracija susijusi su blogesne emocine būkle ir blogesne 

gyvenimo kokybe, tačiau reikšmingų vitamino D koncentracijos ir stresinių 

hormonų (TTH, kortizolio ir PRL) tarpusavio ryšių nenustatyta. 
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9. IŠVADOS 

 
1. Daugumai tirtų jaunų vyrų (Lietuvos kariuomenės šauktinių) nustatytas 

vitamino D trūkumas (95 proc. tyrimo pradţioje ir 96,7 proc. tyrimo 

pabaigoje).  

2. Tyrimo pabaigoje jauniems vyrams buvo nustatytas didesnis vitamino 

D trūkumas, kuris sąlygojo reikšmingą prieskydinių liaukų hormono 

koncentracijos padidėjimą, tačiau osteokalcino koncentracija reikšmin-

gai nesikeitė. 

3. Tyrimo pabaigoje jaunuoliams nustatytas didesnis vitamino D trūkumas 

reikšmingai siejosi su maţesniu kūno raumenų ir liesosios kūno masės 

procentiniu kiekiu. Maţesnės vitamino D koncentracijos (≤10 ng/ml) 

grupėje nustatyta reikšmingai maţesnė testosterono koncentracija. 

4. Nustatyta, kad maţesnė vitamino D koncentracija sąlygoja depresiš-

kumą–liūdesį ir įtampą–nerimą bei blogesnę psichologinę ir fizinę gy-

venimo kokybę. Reikšmingų vitamino D koncentracijos ir paţintinių 

funkcijų tarpusavio ryšių nenustatyta. 

5. Reikšmingų sąsajų tarp kortizolio, prolaktino, tireotropinio hormono ir 

vitamino D koncentracijų tirtiems vyrams nenustatyta. 
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10. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 
 

1. Tikslingi plataus masto gyventojų tyrimai, kurie įvertintų Lietuvos gy-

ventojų vitamino D koncentraciją ir jos tarpusavio ryšius su amţiumi, 

lytimi, profesija ir kitais gyvensenos veiksniais.  

2. Įdiegti ir skatinti vitamino D koncentracijos kraujyje tyrimus tikslinėse 

Lietuvos gyventojų grupėse.  

3. Karių mitybą praturtinti profilaktinėmis vitamino D papildų dozėmis. 

4. Skatinti visuomenės ir asmens sveikatos prieţiūros įstaigas aktyvinti 

aiškinamąjį darbą apie galimas vitamino D trūkumo pasekmes. 
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 13. PRIEDAI  
1 priedas 

 

ASMENS INFORMAVIMO FORMA 

(Protokolo versija Nr. 1) 2007 02 21 

 

Jūs pakviestas dalyvauti moksliniame tyrime „Lietuvos kariuomenės 

šauktinių kūno konstitucijos, psichoendokrininės būklės kaita karinės 

tarnybos metu“. Labai svarbu, kad Jūs perskaitytumėte ir suprastumėte pa-

grindinius principus: 

 Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas 

 Dalyvaujant tyrime asmeniškai Jūs turėsite arba neturėsite naudos, 

tačiau tyrimo metu gautos ţinios tikrai padės kitiems 

 Jūs bet kuriuo metu galite nuspręsti nedalyvauti tyrime 

 

Tyrimo esmė: karinės tarnybos metu, atliekant įvairias, susijusias su 

fiziniu krūviu bei emociniu stresu ir įtampa uţduotis, laikantis rėţimo, 

keičiasi fizinės ir psichinės asmens savybės, patiriamas lėtinis stresas, kuris 

įtakoja biologiškai aktyvių medţiagų – stresinių hormonų, kuriuos išskiria 

vidaus sekrecijos (endokrininės) liaukos pakitimus. Šie hormonai atspindi 

organizmo atsaką į stresinius faktorius, galimybes prisitaikyti ir atsistatyti 

po fizinių krūvių, įtakoja darbingumą, ištvermę, medţiagų apykaitos 

pasikeitimus. Tyrimo esmė karinės tarnybos pradţioje ir pabaigoje ištirti 

Jūsų kūno sandaros pokyčius, naudojant neskausmingą ir neintervencinį 

analizatorių, įvertinti Jūsų psichinę būklę (atmintį, dėmesio koncentraciją, 

orientaciją, emocinę būklę), atliekant psichologinius testus bei ištirti su kūno 

sandaros ir psichinės būklės pokyčiais susietus, lėtinį stresą atspindinčius 

hormonus. Tyrimas padės Jums geriau suprasti savo kūno sandarą, psichinę 

būklę bei jų pokyčius, atliekant numatytas fizinio krūvio apimtis, laikantis 

karinės tarnybos metu numatyto rėţimo, padės laiku perspėti galimą 

patologiją, atsiţvelgiant į kūno konstituciją bei psichologinę būklę, tinkamai 

parinkti fizinį krūvį bei socialinę aplinką, lengviau integruotis į esamą 

tvarką ir atlikti karinės tarnybos metu numatytas uţduotis, susietas su fiziniu 

krūviu bei emociniu stresu ir įtampa, siekti geresnės karinės parengties. 

Jūsų įtraukimas: Jums sutikus dalyvauti tyrime, bus pildomas 

protokolas, kuriame bus fiksuojami ūgio, svorio, kūno masės indekso, kūno 

tipo, kūno sandaros (riebalų masės, raumenų masės, liesosios kūno masės, 

mineralų masės, skysčių masės), bazinės medţiagų apykaitos pokyčiai, 

psichologinių testų, veninio kraujo hormonų koncentracijų rezultatai karinės 
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tarnybos metu. Kad galėtume nustatyti hormonų (testosterono, testosteroną 

surišančio baltymo, kortizolio, tireotropinio hormono, prolaktino, vitamino 

D, prieskydinių liaukų hormono, osteokalcino), lipidų kiekį kraujyje, reikia 

tyrimui paimti veninį kraują per adatą, įvestą į rankos veną. Bus naudojamos 

vienkartinės adatos ir kraujo paėmimo priemonės. Tyrimui bus paimta ~ 3 

ml veninio kraujo. 

Nepatogumai: vienintelis tikėtinas nepatogumas yra kraujo paėmimas 

tyrimui. Šis nepatogumas gali būti skausmas, mėlynė, trumpalaikis galvos 

svaigimas, maţiau tikėtina – vietinis uţdegimas, jautrumas, infekcija. 

Konfidencialumas:  visa Jūsų suteikta informacija bus konfidenciali, 

Jūsų tapatybė, vardas, pavardė nebus atskleista kitiems asmenims, tai ţinos 

Karo medicinos tarnybos gydytojai, Jūsų suteikta asmeninė informacija bus 

prieinama atitinkamos sveikatos prieţiūros institucijos ar etikos komiteto 

atstovams, kurie galės ją naudoti, tikrindami tyrimą. Tyrimo rezultatai gali 

būti pristatomi seminaruose ar leidiniuose, tačiau ir tais atvejais Jūsų 

tapatybė nebus atskleista. 

Savanoriškas dalyvavimas:  Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. 

Tai reiškia, kad niekas negali priversti jūsų dalyvauti tyrime. Nei dabar, nei 

ateityje jūs negausite jokios kompensacijos, financinės naudos ar privilegijų 

uţ dalyvavimą šiame moksliniame tyrime. Jūs  suprantate, kad gauta infor-

macija bus naudojama mokslui ir Jūsų naudai. Sutikęs dalyvauti tyrime Jūs 

neturėsite jokių papildomų išlaidų. 

 

Jei Jums kilo klausimų, galite susisiekti su mokslinio tyrimo tyrėju tel.: 

(+370 686) 40636 ar koordinatoriumi tel.: (+370 37) 798498 

Esant klausimų dėl Jūsų kaip tyrimo dalyvio teisių ar atsiradus sveikatos 

pakenkimui dėl dalyvavimo tyrime, galite kreiptis į Kauno regioninį biome-

dicininių tyrimų etikos komitetą: 

Adresas: Eivenių 2, 71 kab., II a., Kaunas, tel. 8 37 326243 

Pirmininkė: dr.I. Marchertienė 
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2 priedas 

 

INFORMUOTO ASMENS SUTIKIMO FORMA 

 

 

Pavardė, vardas_________________________________________ 

 

Sutinku, kad man būtų atliekami numatyti tyrimai pagal protokolą. 

Susipaţinau su „Asmens informavimo forma“ ir „Informuoto asmens 

sutikimo forma“. Mokslinio tyrimo tyrėjas informavo mane apie vykdomą 

mokslinį tyrimą ir atsakė į visus mano klausimus. Mano dalyvavimas 

moksliniame tyrime yra laisvanoriškas ir aš galiu bet kuriuo momentu 

nutraukti dalyvavimą jame. Kilus klausimams ar neaiškumams, galiu bet 

kada susisiekti su mokslinio tyrimo tyrėju  tel.: (+ 370 686) 40636)  ir 

koordinatoriumi tel.:  (+ 370 37) 798498. 

 

 

Tiriamojo parašas_____________ 

Data_________________ 
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  3 priedas 
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PADĖKA 

Dėkoju LSMU mokslo fondui uţ suteiktą finansinę paramą, atliekant 

mokslinį tyrimą. 

 


