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D vitamīnam ir pierādīta neatņemama loma cilvēka organisma normālai
funkcionēšanai.
Tas ir vienīgais vitamīns šobrīd, kura papildus uzņemšanas nepieciešamība ir
pierādīta, un atsevišķos reģionos ārstu asociācijas atbalsta to lietot regulāri,
ievērojot konkrētā formulējuma lietošanas ieteikumus un kontrolējot D vitamīna
līmeni asinīs [1,2]. Jau vairākus gadus turpinās debates par D vitamīna labāko
formu, kas jāuzņem papildus, t.sk. formām, kas uzsūcas mutes dobumā. Šīs debates
kļuvušas aktuālas, kopš komerciāli pieejami kļuvuši dažādi D vitamīna produkti.

Formas izvēle īpaši svarīga ir pacientiem
ar malabsorbcijas sindromu, neatkarīgi no
tā ģenēzes. Ir veikti vairāki pētījumi dažādās
valstīs, lai izvērtētu dažādu formu efektivitāti, un daļa no tiem ir atspoguļota šajā
rakstā.
Neskatoties uz D vitamīna malabsorbciju
pacientiem ar kuņģa-zarnu trakta vai aknu
slimībām, šo pacientu vitamīnu līmenis organismā bieži tiek atstātas novārtā. Lai gan
D vitamīns tiem bieži tiek nozīmēts, nepieciešamā zāļu absorbcija nav dokumentēta. [3]
Ir zināms, ka D vitamīns ir taukos šķīstošs. Tā relatīvā biopieejamība, lietojot to cietā formā (kapsulā), var izraisīt nelabvēlīgus
apstākļus, jo tā izdalīšanās process ir faktors,
kas ierobežo absorbcijas ātrumu. Jāņem vērā, ka biopieejamība ir saistīta ne tikai no farmakoloģiski aktīvām molekulām, bet arī no
izmantotajām formulām un palīgvielām.
Tiek lēsts, ka, izsmidzināti mutes dobumā, smalkie D3 vitamīna mikropilieni ātri
un pilnīgi uzsūcas caur vaiga gļotādu daudzos kapilāros un vēnās, kas atrodas tuvu
audu virsmai.
MC Satia ar līdzautoriem salīdzināja D3
vitamīna absorbciju iekšķīgi lietojamas mīkstas želatīna kapsulas formai (1000 SV vienā kapsulā) un bukālo aerosolu formai
(500 SV/vienā šāviendevā) veseliem cilvēkiem un pacientiem ar zarnu malabsorbcijas
sindromu. Darba grupa iekļāva pētījumā 40
cilvēkus, ieskaitot 12 kontrolei. Pētījums sa-

stāvēja no 2 etapiem:
1. etapā pacienti tika randomizēti vienā
no grupām un 30 dienu laikā saņēma kādu
no D3 vitamīna formām (kopējā dienas deva
bija 1000 SV), tad sekoja 30 dienu izvadīšanas periods;
2. periodā dalībnieki tika mainīti grupās,
proti – tie, kas saņēma kapsulas, tika novirzīti uz bukālā aerosola grupu un otrādi, turpinot saņemt D3 vitamīnu vēl 30 dienas.
Rezultātā autori secināja, ka bukālā
aerosola forma spēj ievērojami palielināt vidējo D vitamīna koncentrāciju serumā salīdzinājumā ar mīksto želatīna kapsulu gan
veseliem cilvēkiem (1,9 reizes), gan pacientiem ar zarnu malabsorbcijas sindromu (2,6
reizes). [4]
Neskatoties uz to, ka tas ir komerciāli
pieejams, maz ir zināms par perorālā D vitamīna efektivitāti, kas galvenokārt uzsūcas
no mutes dobuma, caur zemmēles un aukslēju gļotādu, nevis kuņģa-zarnu traktā. [5]
Jaunākie pētījumi liecina, ka šādi lietojams
D3 vitamīns var nodrošināt paātrinātu absorbciju salīdzinājumā ar kapsulām un var
būt efektīvs tiem, kam ir gremošanas trakta
malabsorbcija. [4] Sakarā ar D vitamīna lipofilo dabu, iekšķīgi lietojamie aerosoli, kuri
satur šo mikronutricientu, parasti satur TAG
nesēju vielu, kā arī solubilizējošas palīgvielas, (piemēram, α-tokoferolu un oleīnskābi),
kas veicina mikroemulgētā šķīduma pasīvu
absorbciju sistēmiskajā cirkulācijā. [6] Tas
iespējams, vitamīnam uzsūcoties bagātīgajā

kapilāru tīklā perorālā zemgļotādā. [7]
Autoru kolektīvs no Īrijas veica randomizētu pētījumu, kurā tika iekļauti 22 veseli
dalībnieki un kuri saņēma 3000 SV (75 µg)
D3 vitamīnu (kapsulētā vai orālā aerosola
formā). Līdzīgi kā iepriekšējā pētījumā, autori iedalīja dalībniekus kādā no D3 vitamīna grupām, un katra grupa saņēma kādu no
D3 vitamīna formām, tad sekoja 10 nedēļu
izvadīšanas periods, pēc kura šiem dalībniekiem tika mainīta D3 vitamīna forma uz
pretējo, ko viņi turpināja saņemt vēl 4 nedēļas. Autori secināja, ka D3 vitamīns orālā
aerosola formā ir vienlīdz efektīva alternatīva kapsulētām formām, un ir ļoti piemērots
veseliem pieaugušajiem indivīdiem. [8]
Papildus izceļams pētījums, ko ir veikuši
kolēģi no ASV – Salvia-Trujillo ar līdzautoriem, pētot in vitro un in vivo lipīdu pilienu
lieluma ietekmi uz D2 vitamīna iekapsulētās
emulsijas perorālo biopieejamību. Tika modulētas un analizētas dažādas kuņģa-zarnu
trakta daļas: mutes dobums, kuņģis, tievā
zarna. Interesanti, ka in vitro pētījums parādīja, ka mazāki lipīdu pilieni tika sagremoti
ātrāk, tādējādi izraisot ātrāku jauktu micellu
veidošanos, kas spēj šķīdināt vitamīnu. Šo
efektu var mēģināt skaidrot ar novēroto D2
vitamīna bioloģiskās pieejamības palielināšanos, samazinoties pilienu lielumam. Un
otrādi, in vivo pētījums apliecināja, ka D2
vitamīna absorbcija bija lielāka emulsijām
ar vislielākajiem pilieniem [9].
Šo pētījumu rezultāti pārliecināja, ka D3
vitamīna uzsūkšanās faktoru izvērtēšanai
mums ir nepieciešami papildus pētījumi, iekļaujot lielāku pētījuma dalībnieku skaitu.

Latvijā veikts pētījums
Ir svarīgi atspoguļot Latvijā šogad veikta
pētījuma rezultātus. In vitro pētījuma mērķis
bija izpētīt dažādu tirgū pieejamu D3 vita-
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mīna aerosola formas produktu uzsūkšanos
un drošumu mutes gļotādas audos, dažādos
laika intervālos un pierādīt aktīvās vielas
holekalciferola (D3 vitamīna) absorbciju bukāli-sublingvālā veidā. Pētījums tika veikts,
izmantojot Latvijas Universitātes Bioloģijas
fakultātes Bioanalītisko un biodozimetrijas
metožu laboratoriju un InCell SIA, ar SIA
pharm&med atbalstu.

Audu kultūras un to
kultivēšanas barotnes
Pētījuma izpildei tika izmantotas audu
kultūras EpiOral (MatTek, Kat.nr. ORL-212
ver.3.0, Lot.nr. 31634 un Kat.nr. ORL-200
ver.3.0, Lot.nr. 31634, lai kopā iegūtu 36
audu paraugus). Audu kultūras tika kultivētas ražotāja rekomendētā kultivēšanas barotnē ORL-200 Assay Media (MatTek, Kat.
nr. ORL-200-ASY, Lot.nr. 112919TVKD), izmantojot 6-lauciņu sterilas audu kultivēšanas plates (MatTek, Kat.nr. MW-15-0030027). Visas ar audu kultivēšanu un testējamo paraugu aplicēšanu saistītās darbības
tika veiktas laminārās plūsmas boksā. Audi
kultivēti inkubatorā Binder, pie 37oC, 5%
CO2.

Testējamie paraugi un
kontroles
Pētījumā izmantotos paraugus skatīt
1. tabulā.
Papildus, kā kontroles savienojums, tika
izmantots flouresceīna diacetāts – FDA
(Sigma, 7378), kā arī negatīvai kontrolei –
audi, kam konkrētais parauga tilpums tika
aizvietots ar fosfāta buferi – PBS (pH 7.4).
Visi paraugi tika lietoti vienādās devās.

Testējamo paraugu aplicēšana
uz EpiOral audiem
Saņemot audus, atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tie tika atdalīti no agara un
pārlikti iepriekš uzsildītā barotnē (tilpums
1 ml), kas ienesta 6 lauciņu platē. Audus inkubēja pa nakti (12–16 h) 37°C, 5% CO2.
Pēc nakts inkubācijas tika nomainīta svaiga
1 ml barotne. Audu apikālo virsmu divas reizes skaloja ar 400 mkl PBS (MatTek,
TC-PBS, fosfātu buferēta šķīduma, pH 7.4).
Audu paraugi pēc šīm manipulācijām bija pilnībā sagatavoti paraugu testēšanai.
Pirms paraugu uzklāšanas audiem, katrs no
produkta veidiem tika izsmidzināts 1,5 ml
stobriņos. Katrs paraugs, izmantojot mikro-
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pipeti, tika uznests 40 mL apjomā, lai pārklātu visu audu apikālo virsmu. Kā negatīvā
kontrole pētījumā tika iekļauti audi bez pārklājuma, pievienojot 40 mkl fosfāta buferšķīduma, bet kā salīdzinošās kontroles – audi, kam aplicēts fluoresceīna diacetāts (šķīdināts dimetilsulfoksīdā – DMSO). Pēc divām stundām audu paraugi tika fotografēti,
izmantojot digitālo fotoaparātu Canon EFS
ar 18–55 mm objektīvu, kā arī papildus
veikta mikroskopiskā novērtēšana, izmantojot mikroskopu Leica DMI4000B un iegūti
fotoattēli ar mikroskopā iebūvēto kameru un
programmu – Axio Vision 4.8. Pēc 30 minūtēm un divām stundām tika savākta audu
barotne alikvotās pa 0,5 ml turpmāko D3
vitamīna absorbcijas kvantitatīvo analīžu
veikšanai. Eksperiments tika veikts trīs atkārtojumos – katrs no testējamajiem paraugiem, kā arī arī kontroles tika aplicētas uz
trim audu paraugiem.

Audu dzīvotspējas
novērtējums
Audu dzīvotspēja tika novērtēta pēc audu
piegādātāja rekomendētā protokola, izmantojot MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolija bromīda) reducēšanas testu.
Testa veikšanai tika izmantots MTT reaģenta
koncentrāts (MatTek, Kat. nr. MTT-100CON, Lotes Nr. 102219TVKA), šķīdinātājs
(MatTek MTT-100-DIL) un MTT ekstrakcijas
šķīdums (MatTek, MTT-100-EXT) un 24-lauciņu plates (MatTek, MW-15-003-0028).
Laminārās plūsmas boksā sagatavoja MTT
darba šķīdumu, pārnesot MTT koncentrātu
šķīdinātājā. Ienesa 300 mL MTT darba šķīduma katrā 24 lauciņu plates lauciņā, bet
plati ievietoja 37°C. Pēc 6 h inkubēšanas ar
pārklājumu veidojošiem paraugiem un kontroles paraugiem audu materiālu skaloja trīs

1. tabula

reizes ar 400 mL PBS (MatTek, TC-PBS), lai
atbrīvotos no pārklājuma. Laminārās plūsmas boksā noskalotos audus pārvietoja iepriekš uzsildītajā 24 lauciņu platē ar MTT
reaģentu un inkubēja 3 stundas 37°C, 5%
CO2. Šķīdums iekrāsojās violetā krāsā proporcionāli dzīvo šūnu daudzumam audos.
Neilgu laiku pirms inkubācijas laika beigām
citā 24 lauciņu platē ienesa pa 2 ml MTT
ekstrakcijas šķīduma katrā lauciņā. Izņemot
audus no MTT šķīduma, nosusināja tos ar
filtrpapīru un pārnesa audus ekstrakcijas
šķīdumā. Audus inkubēja ekstrakcijas šķīdumā pa nakti – 12–16 h istabas temperatūrā, nodrošinot, lai plate būtu pasargāta no
gaismas piekļuves. Pēc inkubācijas audus
izņēma no ekstrakcijas šķīduma un utilizēja,
labi samaisot ekstrakcijas šķīdumu un pārnesot to 96 lauciņu platē pa 200 mL lauciņā
3 tehniskajos atkārtojumos (atbilstoši katram atsevišķajam audu paraugam veica trīs
mērījumus). Nolasīja optisko blīvumu pie
viļņa garuma 570 nm, izmantojot mikroplašu lasītāju TECAN 200 Pro. Fona korekciju
veica, atņemot absorbciju pie viļņa garuma
650 nm.

Holekalciferola (D3 vitamīna)
difūzijas novērtējums,
izmantojot membrānas
Difūzijas novērtēšanai caur membrānām
(0,45 mm Kat. nr. PR04114, Lot. nr.
R8EA76013 no Millipore) tika izmantota
automātiska 6 vertikālo šūnu transdermālās
difūzijas
sistēma.
Ražotājs:
Hanson
Research Corporation, modelis: 6 cell
„Vision Microette diffusion test system”.
Vertikālajās difūzijas šūnās kā uztvērējšķīdums tika izmantots 70% etanola/ūdens
maisījums ar kopējo tilpumu 10 ml, parauga uznešanas tilpums 100 ml, mebrānas

Testējamie paraugi
Kodējums

Testējamo paraugu sastāva atšifrējums

LYL EFFUSIO® formula placebo

Placebo – ūdens bāze bez aktīvās vielas

LYL EFFUSIO® formula

Ūdens bāze, nano daļiņās iestrādāts holekalciferols

LYL COMPOSITUM® formula placebo

Placebo – ūdens bāze bez aktīvās vielas

LYL COMPOSITUM® formula

Ūdens bāze, holekalciferols

LYL BASIS® formula placebo

Placebo – eļļas bāze bez aktīvās vielas

LYL BASIS® formula

Eļļas bāze, holekalciferols

LYL EXCELSIS® formula placebo

Placebo – ūdens bāze bez aktīvās vielas

LYL EXCELSIS® formula

Liposomās iestrādāts holekalciferols uz ūdens bāzes

LYL MICRO® formula placebo

Placebo – ūdens bāze bez aktīvās vielas

LYL MICRO® formula

Ūdens bāze, mikroemulsijā iestrādāts holekalciferols
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laukums saskarei ar paraugu – 0,64 cm².
Sistēma tika iestatīta 0,5 ml paraugu paņemšanai pēc 30 minūtēm, 3 stundām un
16 stundām ar pastāvīgu 37°C temperatūras režīmu un maisīšanu 100 apgriezieni
min. Paraugi tika ievākti automātiski hromatogrāfijas pudelītēs tūlītējai holekalciferola
(D3 vitamīna) kvantifikācijai.

Hromatogrāfiskās analīzes dati
Holekalciferola (D3 vitamīna) kvantificēšanai izmantoja ultra augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (UHPLC) iekārtu
Agilent 1290 Infinity series ar diožu matricas detektoru (DAD), kas saslēgta ar augstas izšķirtspējas masas spektrometru
Agilent 6230 TOF LC/MS). Hromatogrāfisko
analīzi veica, izmantojot Kinetex C18,
3,00×100 mm, 2,6 μm (Phenomenex) kolonnu. Kustīgā fāze sastāvēja no 0,1%
skudrskābes ūdenī (A) un 0,1% skudrskābes metanolā (B). Plūsmas ātrums bija
0,3 mL min−1 un sekojoša izmantotā gradienta programma: 0 min, 50% B; 3,0 min,
50% B; 5,0 min, 98% B; 10 min, 98% B;
11 min, 50% B; 15 min, 50% B. Kolonnas
termostata temperatūra bija 40 °C un parauga injekcijas tilpums – 5 μL. Analītu
detektēja ar DAD pie 265 nm un masas spektrometru. Masspektrometrijas dati:
elektronu izsmidzināšana pozitīvajā režīmā
(ESI+), žāvējošās gāzes temperatūra 325 °C
un plūsmas ātrums 12 mL/min, fragmentēšanās spriegums 130 V, izsmidzināšanas
spiediens 40 psi, skenēšanas diapazons m/z
100–1000. Iekšējais masu kalibrācijas šķīdums – 121,050873 m/z un 922,009798
m/z (G1969-85001 ES-TOF Reference
Mass Solution Kit, Agilent Technologies) tika izmantots visu analīžu laikā. Iegūtās hromatogrammas tika apstrādātas, izmantojot

1. attēls

MassHunter Qualitative Analyses B.07.00
datu apstrādes programmu.

2. attēls

EpiOral mikroskopijas analīze 2 h
pēc testējamo paraugu
aplicēšanas, 40 reizes un
100 reizes palielinājumā

Paraugu sagatavošana un to
analīze
Lai varētu veikt kvantificēšanu, pagatavoja sešus D3 vitamīna standartšķīdumus ar
attiecīgām koncentrācijām: 0,1; 0,5;
1,0; 5,0; 10,0; 25,0 µg mL-1. Sākumā,
izmantojot analītiski tīru holekalciferola
standartvielu (Sigma-Aldrich) un 96% etanolu (Sigma-Aldrich), pagatavoja izejas
standartšķīdumu ar koncentrāciju 1000 µg
mL-1.

Rezultāti
Pārklājumu ietekme uz audu
dzīvotspēju
Rezultāti parāda, ka atšķirības starp paraugiem ir nelielas un liecina par to, ka testējamajiem paraugiem nav nozīmīgas ietekmes uz audu dzīvotspēju. Iegūtie rezultāti
atspoguļoti 1. attēlā. Neviens no paraugiem
neuzrāda citotoksisku ietekmi, kopumā dzīvotspējas izmaiņas testētajiem paraugiem ir
nelielas, lai pieņemtu, ka testējamais materiāls nav citotoksisks. Rezultātu nelielas
svārstības būtu skaidrojamas ar konkrētās
kompozīcijas blīvumu un nedaudz atšķirīgajām mehāniskajām īpašībām, kas varēja nedaudz ietekmēt gāzu apmaiņu audos un to
dzīvotspēju.

EpiOral audu kultūru mikroskopisks
un makroskopisks novērtējums.
Pēc inkubācijas ar D3 vitamīna saturošajiem paraugiem audu kultūras tika mikroskopētas un, izmantojot mikroskopā integrētu kameru, tika dokumentēta audu uzbūve.

EpiOral audu dzīvotspējas izmaiņas 2 h pēc testējamo paraugu aplicēšanas,
izmaiņas atspoguļotas, kā relatīvā izmaiņa (%) attiecībā pret negatīvo kontroli.
Negatīvā kontrole – audi bez pārklājuma. FDA – fluoresceīna diacetāts

Papildus tika digitāli fotografēta audu apikālā virsma, lai novērtētu un dokumentētu
makroskopiski novērtējamas audu struktūras izmaiņas. Gan mikroskopijas attēli, gan
makroskopisks audu apikālās virsmas novērtējums parādīja, ka testētajiem paraugiem nav ietekmes uz audu struktūru.
Mikroskopiskā analīze parādīja tipisku
EpiOral audiem raksturīgu bruģveida šūnu
morfoloģiju. Šie novērojumi apstiprināja jau
audu dzīvotspējas testā iegūtos datus, ka
testētajiem pārklājumu veidojošo komponentu paraugiem nav negatīvas ietekmes uz
audu dzīvotspēju, turklāt norādīja uz to, ka
paraugiem nav arī ietekmes uz audu struktūru un integritāti.

Holekalciferola (D3 vitamīna)
difūzijas cauri mebrānām
kvantitātīvais novērtējums
Relatīvai holekalciferola (D3 vitamīna)
difūzijas efektivitātes salīdzināšanai starp
dažādajiem paraugiem tika izvēlēta vertikālo difūzijas šūnu automātiskā sistēma, kā
barjeru izmantojot celulozes membrānas,
kā teikts metodes aprakstā. Laika punkti tika izvēlēti – 30 minūtes un nedaudz palielināts – 2 stundas, kā arī 16 stundas.
Migrācijas iznākums aprēķināts, nosakot
D3 vitamīna koncentrāciju kontroles paraugos un analizējamos paraugos. Kontroles
paraugos noteiktā koncentrācija tika pieņemta kā 100% – maksimālā koncentrācija, kas var difundēt caur membrānām.
Rezultātiem veikta statistiskā apstrāde
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Holekalciferola koncentrācija
testējamajos paraugos

2. tabula

UV,
laukums

D3
γ, µg/mL

LYL EFFUSIO®

207,59

4,34

LYL COMPOSITIUM®

97,56

2,04

LYL BASIS®

162,85

3,41

LYL EXCELSIS®

2,94

0,06

LYL MICRO®

94,22

1,97

Kontroles paraugi

starp tehniskajiem atkārtojumiem, aprēķinot
standartnovirzes. Rezultāti liecina, ka labākie holekalciferola migrācijas iznākumi ir
paraugiem LYL EFFUSIO® un LYL MICRO®,
lai arī lielākie skaitliskie iznākumi tieši migrācijas procentuālajā attiecībā ir paraugam
LYL EXCELSIS®, tomēr šis rādījums nav vērtējams kā objektīvs, jo absolūtais holekalciferola daudzums, kas izgājis cauri membrānai ir ļoti niecīgs, kas pie mazākās detekcijas testējamajos paraugos rada lielu procentuālo iznākumu. Lai arī holekalciferola koncentrācija testējamajos paraugos krietni atšķiras, absolūtais holekalciferola daudzums,
kas varēja migrēt cauri membrānai un, salīdzinot LYL EFFUSIO® paraugu ar to pašu
LYL EXCELSIS®, redzams, ka atšķirība ir 72
reizes par labu pirmajam, kā arī vairāk kā
32 reizes par labu LYL MICRO®, kas rada
nesalīdzināmas vērtības. (skat. 2. tabulu).

Holekalciferola (D3 vitamīna) koncentrācija jeb absolūtais daudzums kontroles paraugos ir parādīts 3. attēlā.

Pētījumā gūtie secinājumi
Testētajām D3 vitamīnu saturošajām
kompozīcijām nav būtiskas negatīvas ietekmes uz mutes gļotādas epitēlijaudu
dzīvotspēju, kas liecina par formulāciju
drošumu.
Lai raksturotu liposomās ieslēgtu D3 vitamīna (LYL EXCELSIS® formula) migrācijas efektivitāti cauri celulozes membrānām, nepieciešams optimizēt testsistēmu, tostarp, izmantojot cilvēka siekalu

3. attēls

vidi modelējošus šķīdumus.
Labākos D3 vitamīna migrācijas iznākumus cauri celulozes membrānai visos
testētājos laika punktos uzrādīja LYL
EFFUSIO® un LYL MICRO® formulas.
Ņemot vērā, ka praktiski visi pētījumi in
vivo tiek veikti citās valstīs uz atšķirīgām populācijām, nākošā izdevumā sekos absorbcijas rezultātu publikācija par Latvijā veiktu in
vivo pētījumu, kur ir novērtētas dažādas D3
vitamīna orālās uzsūkšanas formas. Šis pētījums atspoguļo šo D3 vitamīna formu efektivitāti tieši Latvijas iedzīvotāju kontekstā un
atklāj to D3 vitamīna formu, kas spēj efektīvi paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs tikai
30 dienu laikā.

Holekalciferola (D3 vitamīna) migrācijas procentuālais iznākums paraugos
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