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NAMEN RAZISKAVE

Vitamin D je eden izmed ključnih vitaminov

človeškega organizma, ki igra pomembno vlogo pri

številnih fizioloških in posledično tudi patoloških

procesih.

Namen raziskave je bil ugotoviti korelacije in razlike v

vrednostih vitamina D med skupinami prekomerno

težkih otrok z arterijsko hipertenzijo, otrok z normalno

telesno težo in arterijsko hipertenzijo in kontrolno

skupino zdravih otrok z normalno telesno težo.

METODE

Določanje vrednosti vitamina D v krvi po standardnih

metodah, antropometričnih meritev (telesna teža,

višina in indeks telesne mase), spola in starosti. Kot

prekomerno težke smo klasificirali otroke, ki so imeli

indeks telesne mase nad 95. percentilo.

Merjenje krvnega tlaka (KT) po priporočilih Second

Task Force. Pri otrocih diagnostično merilo za

arterijsko hipertenzijo temelji na normalni razporeditvi

KT pri zdravih otrocih. Višina KT je opredeljena s

starostjo, spolom in telesno višino otroka. Kot

hipertonike smo klasificirali otroke, ki smo jim izmerili

KT nad 95. percentilo za spol, starost in telesno

višino.

Analiza s statističnim orodjem SPSS z uporabo testa

t za neodvisne vzorce in Pearsonovega

korelacijskega testa.

REZULTATI

V raziskavi je sodelovalo 120 otrok, starih med 4 in

18 let, od tega 46 otrok z arterijsko hipertenzijo in

prekomerno telesno težo (skupina A), 40 otrok z

arterijsko hipertenzijo in normalno telesno težo

(skupina B) ter 34 otrok brez povišanega krvnega

tlaka in telesno težo v mejah normale (skupina C), ki

so predstavljali kontrolno skupino.

Rezultati so pokazali razliko v vrednostih vitamina D

med adipoznimi otroci s povišanim krvnim tlakom in

normalno težkimi hipertoniki, ki ni dosegla statistične

signifikantnosti (p=0,084), kjer so bile povprečne

vrednosti vitamina D skupine A 61,2 nmol/l, skupine B

pa 69,3 nmol/l. Med kontrolno skupino (povprečna

vrednost vitamina D 77,7 nmol/l) in skupino adipoznih

hipertonikov smo dokazali statistično pomembno

razliko (p=0,001). Rezultati so pokazali tudi razliko v

vrednostih vitamina D med kontrolno skupino in

skupino B, ki pa ni bila signifikantna (p=0,117).

Dokazali smo tudi korelacijo med vrednostjo vitamina

D in sistoličnim krvnim tlakom (r=-0,288; p=0,01) oz.

vitaminom D in težo (r=-0,155; p=0,045). Znotraj

posameznih skupin smo največjo korelacijo dokazali

pri hipertonikih z normalno telesno težo in sicer med

vrednostjo vitamina D in sistoličnega tlaka (r=-0,338;

p=0,033).

ZAKLJUČEK

Pilotna študija kaže, da se vrednosti vitamina D v krvi med vsemi skupinami razlikujejo, signifikantno pa se

med skupino pretežkih otrok z arterijsko hipertenzijo in kontrolno skupino.

Največjo korelacijo smo dokazali med vrednostmi vitamina D in sistoličnega tlaka.

Rezultati nakazujejo na pomembnost dodajanja vitamina D pri pediatrični populaciji s povišanim krvnim tlakom

in tudi adipoznostjo.
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