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Dvitamiinitasot voivat lisätä
lapsen ms-taudin riskiä
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tanskalaistutkimuksesta, jonka mukaan odottavan äidin matalat
D-vitamiinitasot ja lapsen riski sairastua ms-autiin myöhemmin
elämässä korreloivat. Raskausajan matalat D-vitamiinitasot
voivat lisätä lapsen ms-taudin riskiä.
Multippeli skleroosi (MS) on usein arvaamaton invalidisoiva
sairaus, jota maailmanlaajuisesti sairastaa noin 2,3 miljoonaa
ihmistä. Taudin perimmäinen syy on yhä arvoitus, eikä tautiin
tunneta parantavaa hoitoa.
Tuore tanskalaistutkimus arvioi, että raskausaikaiset
riittävän korkeat D-vitamiinitasot laskevat syntyvän lapsen
riskiä sairastua ms-tautiin myöhemmin elämässä.
Myös Alberto Ascharion johtama laajasti uutisoitu tutkimus
päätteli, että odottavan äidin alhaiset D-vitamiinitasot
korreloivat lapsen lisääntyneen ms-tautiriskin kanssa.
Alberto Ascherion johtamaan tutkimukseen voit tutustua
tästä>>
Ms-taudin tarkkaa syytä ei tunneta, mutta tiedetään, että
sairastuminen edellyttää perinnöllistä alttiutta sairastua
sekä taudin laukaisevia ympäristötekijöitä.
Autoimmuunisairauden laukaisevista ympäristötekijöistä on
käyty kiivasta keskustelua. Tiedetään, että rokotukset voivat
pahimmassa tapauksessa laukaista mm. narkolepsian (vrt.
Pandemrix) ja viljojen sisältämä gluteeni voi laukaista
keliakian.
Kasvava tutkimusnäyttö viittaa siihen, että ms-taudin (yhtenä)

laukaisevana tekijänä voi olla odottavan äidin
vastasyntyneen lapsen alhaiset D-vitamiinitasot.

ja

Kommentti: D-vitamiini on elimistölle välttämättömän
immunomodulatorisen eli immuunijärjestelmää säätelevän
sekosteroidin – kalsitriolin esiaste. D3-vitamiini
hydroksyloidaan ensin maksassa kalsidioliksi, josta
hydroksyloidaan munuaisissa edelleen hormonin tavoin
vaikuttavaa
kalsitriolia.
Kalsitrioli
vaikuttaa
sekosteroidina arvioiden mukaan jopa 2000 geenin toimintaan.
D-vitamiinin yhteys ms-tautiin, jossa immuunijärjestelmän
toiminta on häiriintynyt, selittyykin ehkä D-vitamiinin
immuunijärjestelmää säätelevien ominaisuuksien avulla.
Tiedetään, että ms-tautia sairastavilla on muutoksia CYP27B1geenissä, joka säätelee kalsidiolin hydroksylaatiota
munuaisissa. Ehkäpä ms-tautia sairastavien kyky tuottaa
elimistön tarvitsemaa immuunijärjestelmää säätelevää
kalsitriolia
on
alentunut,
minkä
seurauksena
immuunijärjestelmä
on
villiintynyt.
D-vitamiinin
toimintamekanismeista laajemmin täällä >>
Laskeeko odottavan äidin korkeammat D-vitamiinitasot lapsen
riskiä sairastua myöhemmin ms-tautiin?
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Copenhagen) ja hänen tutkijaryhmänsä toteuttivat populaatioon
pohjautuvan
tapaus-verrokkitutkimuksen
määritelläkseen
vastasyntyneen 25hydroksivitamiini D-tasojen (25OHD) ja mstaudin riskin korrelaatiota.
Tutkimuksessa hyödynnettiin Tanskan kansallista MS-arkistoa ja
vastasyntyneiden verinäytteitä säilyttävää biopankkia (Danish
Newborn Screening Biobank).
Tutkimusaineistosta valikoitiin kaikki henkilöt, jotka olivat
syntyneet 30.4.1981 jälkeen, ja joille oli kehittynyt ms-tauti
vuoteen 2012 mennessä. Nämä kriteerit täyttyivät 521 ms-tautia
sairastavan kohdalla.
Näiden 521 ms-tautiin sairastuneen vastasyntyneinä otettuja
verinäytteitä verrattiin tämän jälkeen samana ajanjaksona
syntyneiden, samaa sukupuolta olevien 972 ms-tautia
sairastamattoman verrokkihenkilön DNSB:ssä säilytettäviin
verinäytteisiin. Näytteistä tarkastettiin vastasyntyneiden Dvitamiinitasot.
Neurology-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti 30-50 nmol/l Dvitamiinitasot (25OHD) riittämättömiksi ja yli 50 nmol/l tasot
riittäviksi suojaamaan myöhemmin kehittyvältä ms-taudilta.
Tutkittavat jaettiin D-vitamiinitasojen perusteella viiteen
ryhmään. Alimmassa ryhmässä D-vitamiinitasot olivat alle 21
nmol/l ja korkeimmassa ryhmässä 49 nmol/l tai sitä korkeammat.

Raskausajan matalat D-vitamiinitasot
voivat lisätä lapsen ms-taudin riskiä
Tutkimus osoitti, että riski sairastua ms-tautiin oli 47 %
pienempi
niillä,
joiden
D-vitamiinitasot
olivat
vastasyntyneinä 49 nmol/l tai korkeammat.

Riski sairastua ms-tautiin myöhemmin elämässä laski sitä
enemmän, mitä korkeammat vastasyntyneen D-vitamiinitasot
olivat. Tutkimusnäytön perusteella vastasyntyneiden Dvitamiinitasojen jokaista 25 nmol/l lisäystä kohden ms-taudin
riski aleni edelleen 30 %.
Tekijöiden mukaan tutkimus osoittaa, että vastasyntyneen
riittävät D-vitamiinitasot suojaavat myöhemmin elämässä
kehittyvältä ms-taudilta, ja että odottavan äidin matalat Dvitamiinitasot kasvattavat lapsen riskiä sairastua ms-tautiin.
”More research is needed to confirm these results, but
considering that a high percentage of pregnant women
worldwide have low levels of vitamin D our results may
provide important information to the ongoing debate about
vitamin D supplements for pregnant women.”
Dr. Nete Munk Nielsen
Nielsen painottaa kuitenkin, että tutkimus ei osoita suoraa
kausaalisuhdetta matalien D-vitamiinitasojen ja ms-taudin
kehittymisen
korrelaation.

välillä.

Tutkimus

vahvistaa

tunnetun

Nielsen huomauttaa edelleen, että tutkimuksessa mukana olleet
olivat noin 30-vuotiaita, ja että myös ms-tautia
sairastamattomille tutkittaville saattaa kehittyä ms-tauti
myöhemmin
elämässä
varhaislapsuuden
korkeista
Dvitamiinitasoista huolimatta.
Myöskään sattumaa ei voida
täysin sulkea pois D-vitamiinitasojen ja ms-taudin
korrelaation suhteen.
Lähde: Medical News Today

