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D-vitamiinin määrän elimistössä on havaittu vaikuttavan parodontiittiin ja moniin muihin sai-
rauksiin. D-vitamiinia esiintyy elimistössä neljässä eri muodossa, joista oleellisimmat ovat 
25(OH)D, joka on vitamiinin varastomuoto ja 1,25(OH)2D, joka on vitamiinin aktiivinen 
muoto. 1,25(OH)2D:n on havaittu toimivan immuunivastetta säätelevänä tekijänä varsinkin tu-
lehdussytokiinien osalta. D-vitamiinia saadaan mm. kalasta ja maitotuotteista, joissa on joko 
luonnostaan D-vitamiinia tai sitä on lisätty niihin valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosi-
tuksen perusteella. D-vitamiinia muodostuu myös auringonvalon vaikutuksesta iholla koleste-
rolista. Näiden lisäksi voidaan käyttää lisäravintovalmisteita, joiden avulla D-vitamiinin puu-
tetta voidaan estää.  
 
Lähtökohta 
Perustuen D-vitamiinin biologisiin vaikutuksiin sekä luuston metaboliassa, että immuunivas-
teessa, on syytä olettaa, että D-vitamiinilla olisi vaikutusta parodontiumin terveydentilaan. 
 
Menetelmät 
Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään aiheeseen liittyviä julkaisuja D-vitamiinin perusai-
neenvaihdunnasta, arvioita mahdollisesti optimaalisesta D-vitamiinipitoisuudesta, sekä eri D-
vitamiinimuotojen biologisista vaikutuksista parodontiumin alueella.   
  
Tulokset 
Seerumin D-vitamiinin varastomuodon, 25(OH)D:n, tasojen havaittiin monessa tutkimuksessa 
olevan alhaisia. Tulokset varastomuodon ja parodontaaliterveyden välisestä yhteydestä ovat 
ristiriitaisia. D-vitamiinin aktiivisen metaboliitin yhteyttä parodontiumin terveydentilaan on 
tutkittu vain oululaistutkimuksessa ja alhaisen pitoisuuden havaittiin olevan yhteydessä kroo-
niseen parodontiittiin.  Monet tutkimukset pitävät D-vitamiinin varastomuodon, 25(OH)D:n, 
minimiarvona 50 nmol/l, yli 75 nmol/l tasoa tärkeänä terveyttä ajatellen ja optimaalisena tasona 
90-100 nmol/l parodontaalisen sekä yleisen terveydentilan kannalta.  
 
Johtopäätökset 
On ilmeistä, että D-vitamiinin aktiivisen muodon pitoisuus on yhteydessä parodontiumin ter-
veydentilaan siten, että seerumin alhainen 1,25(OH2)D -taso on ominainen parodontiittipoti-
laalle. Tulokset 25(OH)D-tason yhteydestä parodontimin terveydentilaan ovat ristiriitaisia. Yh-
tenä syynä saattaa olla tutkittujen väestöjen alhaiset seerumin D-vitamiinitasot, jotka ovat mer-
kittävästi alempia kuin terveyden kannalta optimaaliset tasot tai suositustasot. Lisätutkimuksia 
tarvitaan, jotta voitaisiin päätellä, voidaanko D-vitamiinilisällä myötävaikuttaa parodontiumin 
terveydentilaan.  
 
 
Avainsanat: D-vitamiini, 25(OH)D, 1,25(OH2)D, immuunivaste, parodontiitti  
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1. JOHDANTO 

 

 

Rasvaliukoisella D-vitamiinilla on tärkeä rooli kalsiumin homeostaasissa ja luuston metaboli-

assa. D-vitamiini säätelee ekstrasellulaaritilan kalsiumin määrää munuaisten, luuston, lisäkilpi-

rauhasen ja suoliston yhteistoiminnan avulla. (Dusso ym. 2005) Viime vuosikymmeninä on 

lisäksi huomattu, että D-vitamiinilla on tärkeä rooli myös biologisissa tapahtumissa, kuten so-

lujen kasvussa ja erikoistumisessa, immuunipuolustuksessa sekä hormonijärjestelmien sääte-

lyssä.  

Ravitsemuksen laadulla on suuri merkitys seerumin D-vitamiinipitoisuuteen; vihannesten, he-

delmien, marjojen ja ruistuotteiden syönnin on havaittu parantavan seerumin 25(OH)D -pitoi-

suutta (Jääskeläinen ym. 2013). 25(OH)D –pitoisuuteen vaikuttaa suuresti myös iholle saatu 

auringonvalon määrä (Dietrich ym. 2004). On esitetty, että jopa miljardi ihmistä maailmassa 

kärsisi D-vitamiinin puutteesta (Garcia ym. 2011, Miley ym. 2009). On myös arveltu, että iän 

myötä iho ei pysty tuottamaan D-vitamiinia yhtä hyvin kuin nuorempana (Miley ym. 2009). 

Toisaalta ravintotottumuksissa on eroja eri ikäryhmien välillä; vanhemmat ihmiset syövät 

enemmän esimerkiksi kalatuotteita verrattuna nuorempiin.  

Parodontiitti on yleinen krooninen tulehdussairaus, jonka esiintyvyys kohoaa keski-ikäisillä ja 

vanhoilla ihmisillä. Parodontiitissa menetetään hampaiden säikeistä ja luista kiinnitystä ja se on 

eräs tärkeimmistä syistä hampaiden menetykseen (Dietrich ym. 2004). Erään katsauksen mu-

kaan huono luun laatu (osteoporoosi ja alhainen luuntiheys) voi lisätä  parodontiitin riskiä (Diet-

rich ym. 2004). 1,25(OH2)D:n on huomattu inhiboivan sytokiinien tuotantoa (Dietrich ym. 

2004). 1,25(OH2)D:n on havaittu vaikuttavan myös bakteerien elinolosuhteiseen, sillä se vai-

kuttaa monosyyttien/makrofagien antibakteeristen peptidien tuottoon niitä lisäävästi (Miley 

ym. 2009). Myös genetiikalla on vaikutusta D-vitamiinin hyödyntämisessä ihmiselimistössä ja 

esimerkiksi D-vitamiinireseptorin mutaatiot voivat vaikuttaa parodontiumin alueella ja edes-

auttaa parodontiitin alkamista ja etenemistä (Miley ym. 2009).  

1.1 D-vitamiinin metabolia  

D-vitamiinia saadaan joko ruokavaliosta (kasviperäinen ergokalsiferoli D2 ja eläinperäinen ko-

lekalsiferoli D3) tai sitä muodostuu iholla (D3). UV-säteily muuntaa 7-dehydrokolestrolin pre-

vitamiini D3:ksi, joka muuntuu edelleen iholla D3-vitamiiniksi. D3-vitamiini kuljetetaan mak-

saan seerumissa vitamiini-D:tä sitovan proteiinin avulla. D3-vitamiinin muutos kohti aktiivista
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muotoa alkaa hydroksylaatiolla hiileen numeroon 25, joka tapahtuu pääasiassa maksassa ent-

symaattisesti ja muodostuva metaboliitti on nimeltään 25-hydroksikolekalsiferoli [25(OH)D]. 

25(OH)D:n pitoisuutta seerumissa käytetään kuvaamaan yksilön D-vitamiinitasoa. (Dusso ym. 

2005)  

Kuva 1: D-vitamiinin metabolia Dusso ym. (Dusso ym. 2005)  mukaillen 

 

25(OH)D muutetaan aktiiviseksi metaboliitiksi 1,25-dihydroksikalsiferoliksi [1,25(OH)2D] 

pääasiassa munuaisissa 1α-hydroksilaasin avulla, mutta aktivointi voi tapahtua myös esimer-

kiksi paikallisesti tulehdusalueella, raskauden aikana, kroonisen munuaisvaurion, sarkoidoosin, 

granulomaattisen sairauden, tuberkuloosin tai reumaattisen artriitin seurauksena. Munuaisten 

1α-hydroksylaasin aktiivisuus on tarkoin säädeltyä. Entsyymin toimintaa säädellään suoraan 

seerumin kalsiumpitoisuuden avulla ja epäsuorasti muuntamalla parathormonin pitoisuutta. Eri 

kudoksista tiedetään eturauhasen, rintakudoksen, paksusuolen, keuhkojen, haiman β-solujen ja 

lisäkilpirauhasen voivan aktivoida D-vitamiinia. Paikallisesti tuotetulla 1,25(OH)2D:lla on 

auto/parakriinistä vaikutusta solujen toimintoihin. Se esimerkiksi estää solujen lisääntymistä, 

aktivoi niiden erilaistumista ja vaikuttaa vastustuskyvyn säätelyyn lisäten monosyytti-makro-

fagien, antigeeniä esittelevien solujen, dendriittisolujen ja lymfosyyttien erikoistumista. Munu-

aisten ulkopuolisissa soluissa ja kudoksissa 1,25(OH)2D:n synteesiä säätelevät paikalliset teki-

jät, kuten sytokiinit sekä kasvutekijät. Näiden tekijöiden säätely on vielä osittain selvittämättä. 

(Dusso ym. 2005)  

1,25(OH)2D inaktivoituminen aktiivisesta muodosta inaktiiviseen tapahtuu kohdekudoksissa 

24-hydroksylaasin katalysoidessa sarjan hapetusreaktioita hiiliin 23 ja 24. 24-hydroksylaasi ak-

tivoituu seerumin kalsiumin ja fostaatin määrien noustessa johtaen sivuketjun katkeamiseen ja 

1,25(OH)2D:n inaktivoitumiseen. (Dusso ym. 2005) 
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1.2 D-vitamiinin pitoisuudet, saanti ja vaikutukset 

D-vitamiini mitataan ja ilmoitetaan yleensä seerumissa olevan 25(OH)D –pitoisuutena; yksik-

könä käytetään nanomooli/litra (nmol/l), mutta myös nanogramma/millilitra (ng/ml). Yksi na-

nogramma/millilitra vastaa 2.5 nanomoolia litrassa (1 ng/ml = 2.5 nmol/l). Ravinnosta ja lisä-

annostuksena annettu D-vitamiini ilmoitetaan Suomessa mikrogrammoina (µg). Myös termi 

kansainvälinen yksikkö (International Unit = IU) esiintyy varsinkin Yhdysvaltalaisissa julkai-

suissa ja Suomessa siitä käytetään lyhennettä KY. Yksi kansainvälinen yksikkö vastaa 0.025 

mikrogrammaa D-vitamiinia (1 IU = 0.025 µg) (Nordic council of ministers editor 2012). On 

oletettu että 1 µg lisäys D-vitamiinia nostaa seerumin 25(OH)D -pitoisuutta n. 0,7nmol/l (Gar-

cia ym. 2011, Miley ym. 2009). 

Seerumin 25(OH)D:n tavoitearvosta ei ole olemassa tutkijoiden välillä täydellistä yksimieli-

syyttä, mutta on yleisesti hyväksytty, että 25(OH)D:n arvon tulisi olla vähintään 50 nmol/l 

(Paakkari 2013). 50nmol/l arvon voidaan katsoa takaavan  luun riittävää uusiutumista ja mine-

ralisoitumista (Henry ym. 2010). Ilman tätä tavoitearvoa ihminen kärsii 25(OH)D:n puutteesta, 

joka johtaa lapsilla riisitautiin, aikuisilla osteomalasiaan ja vanhuksilla nostaa riskiä osteopo-

roosiin syntymiseen. Hoitotutkimuksissa osteoporoosiin liittyvät luunmurtumat vähenivät kun 

25(OH)D:n arvo seerumissa saavutti 75 nmol/l rajan (Paakkari 2013). 

Suomessa viimeisimmät ravitsemussuositukset on annettu tammikuussa 2014 ja ne on julkais-

sut valtion ravitsemusneuvottelukunta (Fogelholm ym. 2014). Suomen kansalliset ravitsemus-

suositukset perustuvat pohjoismaisiin suosituksiin, joita päivitetään laajan asiantuntijaryhmän 

toimesta noin kahdeksan vuoden välein. Tammikuun 2014 suositus perustuu siis syksyllä 2013 

hyväksyttyyn versioon pohjoismaisesta ravitsemussuosituksesta. Alla olevassa taulukossa on 

suositeltava kokonaissaanti ruuasta, sekä mahdollisen vitamiinilisän tarve. 18-74 vuotiaille li-

sätarvetta suositellaan, kun ei käytetä paljon D-vitamiinia sisältäviä ruokavalmisteita loka-mar-

raskuun aikana. Yli 75 vuotiailla pienempikin lisäannos (10 µg/päivä) voi riittää, mikäli henkilö 

käyttää säännöllisesti ja runsaasti D-vitamiinia sisältäviä valmisteita. 

 

Taulukko 1: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan päivitetyt suositukset D-vitamiinin saannille 

(mukaillen) (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) 

Ikäryhmä Suositeltava ko-

konaissaanti 

Lisäravinnetarve (ruuasta saata-

van D-vitamiinin lisäksi) 

2 viikko – 2 vuotta 10 µg/päivä 10 µg/päivä ympäri vuoden 

2 – 17 vuotta 10 µg/päivä 7,5 µg/päivä ympäri vuoden 
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18 – 74 vuotta 10 µg/päivä 10 µg/päivä tarvittaessa 

≥ 75 vuotiaat 20 µg/päivä 10 µg/päivä ympäri vuoden 

Raskaana olevat/imettävät 10 µg/päivä 10 µg/päivä ympäri vuoden 

 

Ravitsemusneuvottelukunta on myös määritellyt turvallisen saannin ylärajat, jotka ovat alle 1 

vuotiailla 25 µg/päivässä, 1-11 vuotiailla 50 µg/päivässä, sekä nuorilla ja aikuisilla 100 

µg/päivässä. Nämä turvallisen saannin ylärajat perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituk-

siin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) 

Bischoff-Ferrarin ym. (Bischoff-Ferrari ym. 2006) tutkivat meta-analyysissään seerumin  

25(OH)D-pitoisuuden vaikutuksia kalsiumin imeytymiseen, luuntiheyteen, kaatumisriskiin ja 

alaraajojen liikkuvuuteen, hampaiden kiinnityskudosmenetykseen, luunmurtumiin ja kolorek-

taalisyöpään. Parhaat myönteiset vaikutukset edellämainituihin tekijöihin saavutettiin keski-

määrin 25(OH)D-pitoisuudella 90-100 nmol/l, joskin edut alkavat näkymään jo 25(OH)D-pi-

toisuudella 75 nmol/l. Noin 100 nmol/l arvoja saavutettiin koehenkilöillä joiden 25(OH)D-vi-

tamiinin alkupitoisuus ilman D-vitamiinilisää oli 44-77 nmol/l, jonka jälkeen heille annettiin 

lisäravinteena D3-vitamiinia 17.5-20 µg/päivässä. Samassa meta-analyysissä todettiin, että kon-

sentraation ollessa alle 44nmol/l D-vitamiiniannostuksen tarve on edellä mainittua suurempi. 

Eniten alhaisia 25(OH)D-pitoisuuksia löytyy vanhoilta ihmisiltä, pohjoisilla pituuspiireillä elä-

viltä, lihavilta ja tummaihoisilta ihmisiltä. Lisäksi tummemman ihopigmentin omaavilla poh-

joisilla pituususpiireillä elävillä henkilöillä matalat 25(OH)D-pitoisuudet ovat riskitekijä mm. 

hampaiden kiinnityskudostuholle. Meta-analyysin mukaan jopa 100-250 µg annokset päivässä 

ovat turvallisia. Hammasterveyden osalta tutkimuksista saatua dataa pidettiin rajoittuneena, 

mutta tutkimusryhmä suositteli meta-analyysin pohjalta seerumin 25(OH)D -pitoisuuden pitä-

mistä 90-100 nmol/l -tasolla. 
Reid ym. (Reid ym. 2014) tekivät meta-analyysin seerumin 25(OH)D -pitoisuuden ja luunti-

heyden välisestä yhteydestä eri tutkimuksista, joissa tutkittaville annettiin D-vitamiinilisä ja/tai 

kalsiumia vaihtelevia määriä tutkimuksesta riippuen. Vaikka D-vitamiinia annetaan lisäravin-

teena, se ei vaikuta kaikkialla elimistössä luuston vahvistumiseen. Reiden luustossa oli tapah-

tunut huomattavia muutoksia luuston vahvistumisessa, kun taas lonkan alueella samaa vahvis-

tumista ei tapahtunut. Reiden luut ovat hieman paksumpia ja tiheää luukudosta on enemmän 

kuin lonkan luissa, joten se voi osaltaan selittää eron. Meta-analyysissa oli mukana yhteensä 23 

tutkimusta, joissa kahdeksassa alkutilanteessa seerumin 25(OH)D –pitoisuuden keskiarvo oli 
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alle 50 nmol/l ja ainoastaan yhdessä australialaisessa tutkimuksessa päästiin yli 75 nmol/l kes-

kiarvon. Meta-analyysissa 25(OH)D:n alkuarvot olivat mukana 19 tutkimuksessa, joissa pai-

nottamaton seerumin D-vitamiinin keskiarvo vaihteli välillä 53nmol/l - 92nmol/l. Tutkimuk-

sissa lisäravinteena annetut 25(OH)D –annokset vaihtelivat päivittäisen/viikottaisen/kuukausit-

taisen oraalisen annostuksena nautitun lisäravinteen saannista jopa vuoden välein annettavaan 

lihakseen pistettävään D-vitamiinilisään. Näiden annostuksien keskiarvo vaihteli välillä 12,5-

20,0 µg/päivä.  Lisäksi eräissä meta-analyysin tutkimuksissa annettiin 25(OH)D:n lisäksi kal-

siumia ja kontrolliryhmälle saatettiin antaa vain pelkästään kalsiumia. Meta-analyysissa pää-

dyttiin siihen, että D-vitamiinin lisäannostus on luuntiheyden kannalta riittävä, kun lisäannostus 

on 10-20 µg/päivä. (Reid ym. 2014)  

D-vitamiinin ja kalsiumin saanti jää monella ihmisellä alle suositusten, jotka vaihtelevat mait-

tain kansallisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Yhdysvalloissa (Miley ym. 2009) suositeltu 

annostus 10-15µg D-vitamiinille ja 1000-1200mg kalsiumille alittuu monella ja vain 7% tutkit-

tavista täyttivät Yhdysvaltain ruoka- ja ravitsemusviraston suositukset kalsiumin ja D-vitamii-

nin osalta. Esimerkiksi Yhdysvaltain kansallinen osteoporoosijärjestö (Miley ym. 2009) suosit-

telee korkeampia 20-25µg/päivä saantisuosituksia 25(OH)D:lle. Matalan 25(OH)D –pitoisuu-

den yhteys osteoporoosiin (Jabbar ym. 2011) vaikuttaa aika selvältä.  

Suomessa Terveys 2000 -tutkimuksen pohjalta tehdyssä analyysissä, jossa oli mukana 30-79 

vuotiaita miehiä ja naisia, (Jääskeläinen ym. 2013) ihmisten saama D-vitamiinimäärä ravin-

nosta oli 6,87 µg/päivä ja se saatiin pääosin margariinista ja kalasta. Samassa tutkimuksessa 

suomalaisista 10,2% ottivat D-vitamiinilisän päivittäin, joka nosti heidän 25(OH)D -pitoisuut-

taan keskimäärin 9,1 nmol/l. Tutkimuksessa seerumin 25(OH)D:n  pitoisuuden keskiarvo oli 

45,3 nmol/l. Tutkimuksessa todettiin auringonvalon vaikutuksen seerumin 25(OH)D:hen ole-

van huomattavissa vuodenaikojen vaihtelujen mukaan; talvella (helmikuu) arvo oli 39,5 nmol/l 

ja kesällä (syyskuu) 52,2nmol/l. Oululaisessa (Antonoglou ym. 2013) tutkimuksessa tyypin 1 

diabetespotilaista yli 95%:lla seerumin 25(OH)D -pitoisuus oli alle 75 nmol/l, 61%:lla alle 50 

nmol/l ja 5%:lla alle 25 nmol/l. Tutkimuksessa huomattiin vuodenajan vaihtelun vaikuttavan 

D-vitamiinipitoisuuksiin samansuuntaisesti kuin Terveys 2000 tutkimuksessa. Samoja vaiku-

tuksia vuodenajan vaikutukseen mittauksissa on löydetty myös muissa tutkimuksissa (Anto-

noglou ym. 2013, Boggess ym. 2011). Sen sijaan 1,25(OH)2D –pitoisuuksiin vuodenaikojen 

vaihtelu ei näytä vaikuttavan (Antonoglou ym. 2014). 
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Myös sosiodemografiset tekijät kuten esimerkiksi ikä, asuinpaikka, koulutus ja perhesuhteet 

ovat yhteydessä seerumin 25(OH)D:n pitoisuuteen; korkeampi 25(OH)D -pitoisuus on yhtey-

dessä   suotuisampaan painoindeksiin, fyysiseen aktiivisuuteen, korkeampaan koulutukseen, 

sekä vähäisempään tupakointiin ja vähempään alkoholin käyttöön. Myös ulkoliikunnan on ha-

vaittu vaikuttavan suotuisasti seerumin 25(OH)D –pitoisuuteen. Matala 25(OH)D -pitoisuus on 

yhdistetty korkeaan ikään, yksineläjiin, talvivuodenaikaan, lihavuuteen, fyysiseen inaktiivisuu-

teen ja tupakointiin, sekä tietysti alhaiseen D-vitamiinin saatiin. (Jääskeläinen ym. 2013) 

1.3 D-vitamiinin aktiivisen metaboliitin 1,25(OH2)D vaikutukset  

1,25(OH)2D vaikuttaa ohutsuolessa ruuan mukana tulleen kalsiumin ja fosfaatin imeytymiseen. 

1,25(OH)2D säätelee luuston uusiutumista, kalsiumin takaisinottoa munuaisissa, sekä vähentää 

lisäkilpirauhasen toimintaa supressoimalla parathormonin synteesiä sekä rajoittaa lisäkilpirau-

hassolujen kasvua (Dusso ym. 2005). Hiirillä tehtyjen kokeiden perusteella heikosti toimiva D-

vitamiinin reseptori (VDR), 1α-hydroksylaasi ja/tai kummatkin vaikuttavat heikentävästi kal-

siumin imeytymiseen ohutsuolessa ja siten riisitaudin ilmentymiseen (Dusso ym. 2005). Riit-

tävä elimistön kalsiumpitoisuus ei kuitenkaan takaa tehokasta luun kasvua ja uusiutumista, vaan 

vaatii toimivan 1,25(OH)2D ja VDR:n yhteistoimintaa.  (Dusso ym. 2005)  

1,25(OH)2D:n on havaittu antavan suojaa monissa epidemilogisissa tutkimuksissa syöpää vas-

taan, erityisesti paksusuolen-, rinta- ja eturauhassyöpätapauksissa (Dusso ym. 2005). Tutki-

muksen mukaan suojaava vaikutus perustuu solujen kasvun rajoittamiseen, solujen erikoistu-

misen vähenemiseen ja apoptoosin lisääntymiseen. 1,25(OH)2D:n on todettu vaikuttavan inhi-

boivasti monien sairauksien etenemiseen, (esim. kokeellinen autoimmuunienkefalomyeliitti 

(EAE), kilpirauhasen tulehdukset, insuliini-riippuvainen diabetes, krooninen koliitti (IBD), sys-

temaattinen lupus erythematosys (SLE) ja sekä kollageeni-indusoituva että Lymen –antriitti). 

1,25(OH)2D:n auttaa myös siirtokudosten/elinten sopeutumisessa uuteen isäntäelimistöön hii-

rikokeissa. Samoin sen on havaittu vaikuttavan estävästi psoriaasin, melanooman ja sclero-

derma syntymiseen. Hiusten kasvuun se vaikuttaa edistävästi ja ja ihossa se edistää keratino-

syyttien erilaistumista. (Dusso ym. 2005) 

1,25(OH)2D on havaittu vaikuttavan monissa kliinisissä kokeissa myös reniini-angiotensiinijär-

jestelmään niin, että alhainen 1,25(OH)2D -pitoisuus voi nostaa verenpainetta, jolloin re-

niinientsyymin määrä seerumissa on koholla. Monissa tutkimuksissa (Jääskeläinen ym. 2013, 

Bischoff-Ferrari ym. 2004, Antonoglou ym. 2013) on esitetty oletuksia 1,25(OH)2D:n ja diabe-

teksen yhteydestä. D-vitamiinin on arveltu (Jääskeläinen ym. 2013) vaikuttavan insuliinin si-
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toutumisherkkyyteen stimuloimalla insuliinireseptorien ilmentymistä, joka johtaa insuliinivas-

teen nousuun glukoosin siirrossa soluihin. 1,25(OH)2D vaikuttaa myös lihasten ja hermoston 

hallintaan, kuten myös niiden voimaan ja kasvuun.  (Dusso ym. 2005) Lihasten voiman kasvu 

perustuu 1,25(OH)2D:n ja VDR-kompleksin yhteistyöhön, joka johtaa proteiinien de novo –

synteesiin, lihassolujen kasvuun ja tätä myötä parantuneisiin lihasliikkeisiin (Bischoff-Ferrari 

ym. 2006) ja edelleen vähentyneeseen tapaturma-alttiuteen vanhemmilla henkilöillä. 

Dusso ym. (Dusso ym. 2005) on esittänyt että 1,25(OH)2D:n vaikutukset immunologisissa vas-

teissa perustuvat eri solujen erikoistumiseen, esimerkiksi monosyytti-makrofagien, antigeenejä 

esittelevien dendriittisolujen ja lymfosyyttien erilaistumiseen. Dusso ym. (Dusso ym. 2005) 

esittävät myös että 1,25(OH)2D toimii immuunivastetta vähentävänä tekijänä lymfosyyteille. 

Parodontiitissa 1,25(OH)2D:n oletetaan vaikuttavan tulehduksen välittäjäaineisiin synnynnäi-

sessä immuniteetissa, samoin  opittuun immuniteettiin (Antonoglou 2015). 1,25(OH)2D sup-

pressoi synnynnäisessä immuniteetissa tulehdusta aktivoivien (proinflammatoristen) välittäjä-

aineiden, kuten esimerkiksi interleukiini-1α [IL-1α], IL-6 ja tuumorinekroositekijä alfa [TNF-

α], tuottoa monosyyteissä, joita stimuloidaan bakteerien lipopolysakkarideilla. 1,25(OH)2D li-

sää myös aiemmin mainittujen monosyyttien/makrofagi-linjan solujen tuottamia antibakteerisia 

peptidejä (Miley ym. 2009). 1,25(OH)2D vähentää myös IL-12 ja IL-17 tuottoa dendriittiso-

luissa (Antonoglou 2015). Opitussa immuniteetissä 1,25(OH)2D:n vaikutukset eivät ole niin 

suoraviivaisia ja yksinkertaisia. 1,25(OH)2D vaikuttaa opitussa immuniteetissä vähentämällä 

aktivoituneiden B-solujen lisääntymistä, lisäämällä niiden apoptoosia ja muuttumista plasma-

soluiksi sekä vähentämällä IgG:n ja IgM:n tuottoa. Lisäksi B-muistisolujen erikoistumista ra-

joitetaan. T-soluissa 1,25(OH)2D vaikuttaa muuttamalla T-solulinjaa suotuisammaksi tuleh-

dusta ajatellen (TH1/TH17 à Th2/TREG). Edellä mainittu vähentää proinflammatoristen sytokii-

nien määrää ja lisää anti-inflammatoristen sytokiinien tuottoa.   

 

2. D-VITAMIINI JA PARODONTIITTI 

 

 

Krooninen ientulehdus on yleinen hammasterveyden ongelma ikään katsomatta  (Dietrich ym. 

2005). Ientulehdus etenee alttiilla yksilöllä parodontiitiksi, johon liittyy hampaan säikeisen ja 

luisen kiinnityksen menetystä. (Dietrich ym. 2005) Ientulehdus edeltää aina parodontiittia, 

mutta kaikki ientulehdus ei muutu parodontiitiksi (Jabbar ym. 2011). Primaarinen etiologinen 

tekijä kiinnityskudosten tulehdukselle on bakteeriplakki (Jabbar ym. 2011).  Myös tupakointi, 
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geneettinen alttius, sekä hormonaaliset tekijät ja syöty ravinto vaikuttavat kiinnityskudostuleh-

duksiin ja samat tekijät ovat havaittavissa myös osteoporoosin synnyssä (Jabbar ym. 2011).  

Parodontiitin patogeneesi perustuu bakteerien aikaansaamaan krooniseen tulehdukseen, joka 

johtaa kudostuhoon joko suoraan bakteerituotteiden toimesta tai epäsuorasti tulehdusvälittäjä-

aineiden vaikutuksesta kudoksessa. D-vitamiinin varastomuodolla ja sen aktiivisella metabolii-

tilla 1,25(OH)2D on estäviä vaikutuksia tulehdussytokiinien tuotantoon ja se vaikuttaa myös 

bakteerien lisääntymiseen ja eliminointiin. (Miley ym. 2009) Myös D-vitamiinia sitovan resep-

torin (VDR) geenin mutaation on epäilty yhdistyvän parodontiittiin, alveoliluukatoon, kliini-

seen kiinnityksen menetykseen ja/tai hampaiden menetykseen (Miley ym. 2009)  

Tulehdusta aktivoivia (proinflamatorisia) sytokiineja ovat mm. edellä mainitut IL-6, IL-1β ja 

TNF-α, joita pidetään tärkeimpinä sytokiineinä parodontiitin patogeneesissä. Nämä sytokiinit 

ovat pääroolissa tulehdusvasteen käynnistämisessä, säätelyssä ja ylläpidossa. Sytokiineja tuo-

tetaan monissa eri soluissa, kuten esim. neutrofiileissä, leukosyyteissä, makrofageissa ja lym-

fosyyteissa, sekä lisäksi parodontiumin kudosten soluissa, kuten fibroblasteissa ja epiteeliso-

luissa. Sytokiinit indusoivat fibroblasteja ja osteoklasteja tuottamaan proteolyyttisiä entsyy-

meitä (esim. MMP:tä = matrix metalloproteinases), jotka hajottavat kiinnityskudosta. MMP:tä 

on useita erilaisia ja jokainen niistä on erikoistunut tietyn rakenteen hajottamiseen (esim. MMP-

1 ja MMP-8 hajottavat kollageeniä). Vastavaikuttajana MMP:lle toimii kudoksissa toimivat in-

hibiittorit (TIMP:t = tissue inhibitors of metalloproteinases). Anti-inflammatorisia sytokiineja 

tunnetaan useita, esim. IL-10, TGF-β, IL-1Ra (IL-1 reseptoriantagonisti), IL-1F5 (Interleukiini 

1F5) sekä mahdollisesti IL-1F10 (Interleukiini 1F10). Anti-inflammatoriset sytokiinit toimivat 

immunosupressiivisesti heikentäen tulehdusvastetta. (Newman ym. 2015) 

OPG:n (osteoprotegeriini) ja RANKL:n yhteys parodontiittiin on esitetty. RANKL on yksi pää-

molekyyleistä, jotka aktivoivat osteoklasteja ja siten voivat vaikuttaa parodontiitissa alveoli-

luukatoon (Jabbar ym. 2011). 

2.1 D-vitamiinin varastomuodon [25(OH)D] yhteys parodontaaliterveyteen 

 

Parodontiitin ja seerumin D-vitamiinitason välisestä yhteydestä on tehty useita tutkimuksia. 

Boggess ryhmineen (Boggess ym. 2011) tutki raskaana olevia naisia, joilla oli keskivaikea tai 

vaikea parodontiitti ja parodontaalisesti terveitä verrokkeja (jotka olivat myöskin raskaana). 

Tutkimuksessa etsittiin yhteyttä 25(OH)D:n seerumipitoisuuden ja parodontaalisen terveyden 

väliltä. Verrokkiryhmällä todettiin 25(OH)D –pitoisuuksien olevan korkeammalla, kuin tutkit-
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tavalla ryhmällä. Tutkittavat jaettiin seerumin 25(OH)D –pitoisuuden mukaan riittävästi D-vi-

tamiinia saavaan ryhmään, jossa seerumin 25(OH)D –pitoisuus oli yli 75nmol/l ja ryhmään, 

jossa pitoisuus oli alle 75 nmol/l. Kaikille tutkimuksessa mukana olleille annettiin D-vitamii-

nilisää 10 µg päivässä. Tutkimuksessa havaittiin, että matala, alle 89 nmol/l 25(OH)D –pitoi-

suus oli yhteydessä parodontiitin pahenemiseen keskivaikeasta vaikeaksi. Tutkimusryhmän 

mukaan riittävä D-vitamiinin saanti on tärkeää raskauden aikana parodontaaliterveyden ylläpi-

don kannalta. Parodontiitti voi olla yhteydessä ennenaikaiseen synnytykseen, alhaiseen synty-

mäpainoon, raskausmyrkytykseen tai keskenmenoon (Boggess ym. 2011). 

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimusessa (NHANES III, kolmas kansallinen terveys- ja ravitse-

muskyselytutkimus, n=noin 12 000) (Dietrich ym. 2004) tarkasteltiin seerumin 25(OH)D pitoi-

suuden yhteyttä parodontiumin terveydentilaan ja todettiin, että yli 50 vuotiailla, mutta ei sitä 

nuoremmilla, 25(OH)D:n pitoisuudella on merkittävä käänteinen, luustotiheydestä riippumaton 

yhteys parodontaaliseen kudostuhoon. Toisessa raportissa ilmeni käänteinen yhteys seerumin 

25(OH)D:n ja ienverenvuodon välillä (Dietrich ym. 2005). 

Joissakin tutkimuksissa seerumin 25(OH)D -pitoisuudet ovat matalat, mikä saattaa johtaa sii-

hen, että yhteyksiä parodontiitin ja seerumin 25(OH)D -pitoisuuden väliltä ei löydetä. Esimer-

kiksi edellä mainitussa Garcian ym. (Dusso ym. 2005) tekemässä tutkimuksessa, jossa 

25(OH)D –pitoisuuden ei havaittu vaikuttavan periodontaaliseen terveyteen, tutkimuksessa ei 

mitattu yli 80 nmol/l 25(OH)D pitoisuuksia. Myöskään suomalaisessa aikuisväestössä 

(46.3±13.5 vuotta) ei havaittu yhteyttä seerumin 25(OH)D pitoisuuden ja ≥ 4mm taskuhampai-

den lukumäärän välillä, mikä saattaa osittain johtua siitä, että tutkimukseen osallistuneiden D-

vitamiinitasot olivat alhaiset (41.9±16.3 nmol/l). (Antonoglou ym. 2014) Samassa tutkimuk-

sessa eroja seerumin 25(OH)D:n keskiarvopitoisuuksissa ei löydetty verrokkiryhmän ja paro-

dontiittiryhmän välillä.  

Jabbar työtovereineen totesi parodontiitin olevan yleisempää naisilla, joilla on osteoporoosi 

(Jabbar ym. 2011). Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 185 naista, jotka olivat ohittaneet vaih-

devuodet.  Heillä oli joko aktiivinen tai aiemmin sairastettu parodontiitti. Tutkimuksessa ha-

vaittiin selkärangan ja reisiluun luuntiheyden olevan huomattavasti matalampi henkilöillä, 

joilla oli ollut parodontiitti tai he sairastivat sitä. Tutkimuksessa osteoporoosin nähtiin jakavan 

samat geneettiset, hormonaaliset, ravinnolliset ja elämäntyylilliset riskitekijät, kuin parodontii-

tin. Tutkimuksessa havaittiin osteoporoottisilla naisilla alentuneet estradiolitasot, joka vaikut-

taa suoraan luukatoon. 
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2.2 D-vitamiinin aktiivisen muodon [1,25(OH2)D] yhteys parodontaaliterveyteen  

 

Seerumin 1,25(OH)2D:n ja parodontaaliterveyden välistä yhteyttä on raportoitu kahdessa eri 

työssä, molemmat Oulusta (Antonoglou ym. 2013, Antonoglou ym. 2014). Tyypin 1 diabeeti-

koilla tehdyssä tutkimuksessa (Antonoglou ym. 2013) mukana oli 80 henkilöä. Tutkittavat ja-

ettiin kahteen ryhmään; joko keskivaikeaa tai vaikeaa parodontiittia sairastaviin ja niihin, joilla 

parodontiittia ei esiintynyt tai se oli lievä. Iältään jälkimmäinen ryhmä oli 32.3±8.6 vuotta ja 

parodontiittia sairastavat olivat iältään 44.8±12.3 vuotta. Tuloksia raportoitiin baseline-tilan-

teessa ennen anti-infektiivistä hoitoa 25(OH)D:n ja 1,25(OH)2D:n osalta ja anti-infektiivisen 

hoidon jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että 25(OH)D:n ja 1,25(OH)2D –pitoisuuksissa ei 

ollut eroja tupakoitsijoiden ja ei-tupakoitsijoiden välillä. 1,25(OH)2D –pitoisuudet nousivat 

anti-infektiivisen hoidon jälkeen (74%:lla verrokkiryhmällä ja 89% parodontiittia sairastavilla). 

Seerumin 25(OH)D:n pitoisuuksiin anti-infektiivisellä hoidolla ei ollut vaikutusta. Alkutilan-

teessa seerumin 1,25(OH)2D-pitoisuus oli verrokkiryhmällä 86.5±24.4, joka nousi arvoon 

113.8±41.7 ja parodontiittiryhmällä alkutilanteessa 1,25(OH)2D-pitoisuus oli 64.1±20.8, josta 

se nousi arvoon 92.4±27.6. 

Toisessa tutkimuksessa sama oululainen tutkimusryhmä kartoitti  (Antonoglou ym. 2014)  see-

rumin 25(OH)D:n ja 1,25(OH)2D:n yhteyttä krooniseen parodontiittiin. Tutkimuksessa oli mu-

kana 55 kroonista parodontiittia sairastavaa henkilöä (ikä 46.3±13.5 vuotta, 34% naisia) ja 30 

parodontaalisesti tervettä verrokkia (ikä 41.9±12.7 vuotta, 19% naisia). Mukana oli myös tupa-

koitsijoita, mutta aineistosta oli rajattu pois immunosupressiivista tai antibioottilääkitystä (vii-

meisen 3 kk aikana) käyttävät henkilöt sekä diabeetikot, reumaatikot, astmaatikot ja kardiovas-

kulaarisia sairauksia sairastavat henkilöt.  Korkeat 1,25(OH)2D –pitoisuudet yhdistettiin tutki-

muksessa periodontaalisesti terveisiin ja matalat 1,25(OH)2D –pitoisuudet taas parodontiittia 

sairastavaan ryhmään.  

Oululaisten tutkimusten perusteella (Antonoglou ym. 2013, Antonoglou ym. 2014) tutkimus-

ryhmä päätteli, että 1,25(OH)2D –pitoisuus  nousee, kun tulehdusreaktio on eliminoitu. Mata-

lalla oleva 1,25(OH)2D –pitoisuus parodontiitissa voi olla merkki immuunipuolustusreaktiosta, 

jossa sitä käytetään enemmän tulehdusta hillitsemässä. 1,25(OH)2D on havaittu vaikuttavan 

myös muihin infektioihin ja tulehduksiin, joten tutkimusryhmän mukaan on loogista, että se 

vaikuttaa myös peridontaalisen kudoksen terveyteen. 
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2.3 D-vitamiini ja kalsiumlisän yhteys parodontiumin terveydentilaan 

 

D-vitamiinin, kalsiumin ja parodontaalisen terveyden yhteyksistä on tehty muutamia tutkimuk-

sia. Miley ym. (Miley ym. 2009) tutkivat D-vitamiini- ja kalsiumlisän vaikutuksia krooniseen 

parodontiittiin. Tutkittavassa ryhmässä oli 51 henkeä, jotka ottivat lisäravinteita (D-vitamiinia 

(10 µg) ja kalsiumin (1000 mg) päivittäin 18 kuukauden ajan ja verrokkiryhmässä oli henki-

löitä, joilla D-vitamiinin  ja kalsiumin saanti oli edellämainittuja arvoja alemmat. Eräillä tutkit-

tavilla kuitenkin joko kalsiumin tai D-vitamiinin saantimäärä ylittyi jo normaaliravinnosta saa-

duilla vitamiineilla, mutta kenelläkään näistä viidestä henkilöstä ei kumpikin arvo ylittynyt. 

Kliiniset mittaustulokset paranivat niin että mittaustulokset olivat suuremmat koeryhmällä 

kontrolleihin verrattuna: ientaskusyvyys 7%, kiinnityskato 12% ja kiillesementtiraja (CEJ)-al-

veoliluunharjanteen (AC) 19%. Tutkimuksessa ei mitattu seerumin 25(OH)D-arvoja. 

Garcia ym. (Garcia ym. 2011) tutkivat D-vitamiini- ja kalsiumilisän vaikutuksia samoilla tut-

kittavilla kuin edellä esitettiin ja samoin ryhmäjaoin vuoden ajan. Mukaan oli otettu myös 3 

kuukauden välein tapahtuva parodontaalinen ylläpitohoito (plakin ja hammaskiven poisto sub- 

sekä subgingivaalisesti sekä hammashygieniavalistuksen antaminen). Parodontaaliset kriteerit 

olivat jopa 23% paremmat vitamiinilisän ottajilla verrattuna verrokkiryhmään. Tutkimuksessa 

kaikilla mukana olevilla henkilöillä ei ollut yhdelläkään yli 80 nmol/l 25(OH)D -arvoja tutki-

muksen aikana. Vaikka tutkimusryhmä esitti, että säännöllinen ylläpitohoidon onnistuminen on 

riippumaton D-vitamiini- ja kalsiumlisän käytöstä, se esitti silti, että D-vitamiini- ja kalsiumli-

sän käytöllä voidaan saavuttaa parempi parodontaalinen terveys.  

Krall ym. (Krall ym. 2001) tutkivat D-vitamiini- ja kalsiumlisän vaikutuksia hampaiden mene-

tykseen ≥ 65 vuotiailla. Tutkimus jaettiin kahteen osaan: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 

kesti 3 vuotta ja vapaaehtoinen jatkotutkimus sen jälkeen 2 vuotta. Jatkotutkimuksessa lisära-

vinteiden käyttö perustui henkilön omaan valintaan lisäravinteiden käytöstä, 63% käyttivät kal-

siumia lisäravinteena ja 54% D-vitamiinia. Kolmen vuoden seurantajaksolla koeryhmästä 13% 

menetti yhden tai useamman hampaan, kun taas kontrolliryhmässä hampaan menetys tapahtui 

27%:lla. Tutkimusryhmä havainto oli jatkotutkimuksessa, että ainoastaan kalsiumin saannilla 

oli merkittävästi vaikutusta hampaiden menetykseen. 
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3. YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

D-vitamiinin tiedetään yhdessä kalsiumin kanssa vaikuttavan elimistössä luuston terveyteen. 

D-vitamiini vaikuttaa myös moneen sairauteen kuten esimerkiksi syöpiin ja niissä solujen ja-

kautumiseen (kolorektaali-, rinta- ja eturauhassyövät. Tämän päivän tutkimustieto viittaa sii-

hen, että D-vitamiinin seerumitasojen yhteys parodontiumin terveydentilaan on riippuvainen 

siitä, mitä D-vitamiinin muotoa tutkitaan. 

D-vitamiinin aktiivisen metaboliitin 1,25(OH)2D:n pitoisuuden on havaittu olevan alhaisempi 

kroonista parodontiitta sairastavilla verrattuna parodontiumiltaan terveisiin verrokkeihin ja dia-

beetikoilla seerumitason todettiin nousevan parodontaali-infektion eliminoinnin myötä (Anto-

noglou ym. 2013, Antonoglou ym. 2014), mikä viittaa aktiivisen muodon rooliin immuunipuo-

lustuksessa. Alhainen aktiivisen D-vitamiinin taso tulehduksen aikana saattaa viitata sen lisään-

tyneeseen käyttöön infektioalueella, sen vähentyneeseen tuottoon tai lisääntyneeseen hajoami-

seen tulehdustilanteessa. 

Tutkimustulokset seerumin D-vitamiinin varastomuodon, 25(OH)D:n ja parodontiumin tervey-

dentilan välillä ovat jossain määrin ristiriitaisia. Tutkimuksissa eri väestöjen D-vitamiinitasot  

(Jabbar ym. 2011, Boggess ym. 2011, Antonoglou ym. 2014)  vaihtelevat suuresti ja alhaiset 

tasot saattavat estää em. yhteyden löytymisen. Tasot jäävät yleensä runsaasti alle 90 - 100 

nmol/l 25(OH)D, jota pidetään optimaalisena sekä luumetabolian että tulehduksen kannalta 

(Bischoff-Ferrari ym. 2006). D-vitamiinin saanti on riippuvainen henkilön dieetistä, auringon-

valon määrästä sekä lisäravintovalmisteiden käytöstä. Pohjoisilla leveyksillä ihmiset saavat vä-

hemmän auringonvaloa talvikuukausina ja D-vitamiinin varastomuodon taso seerumissa näyt-

tää laskevan talvikuukausien aikana (Jääskeläinen ym. 2013, Antonoglou ym. 2013). Sen sijaan 

aktiivisen metaboliitin pitoisuuksiin vuodenajan vaihtelut eivät näytä vaikuttavan (Antonoglou 

ym. 2014). Terveyden kannalta D-vitamiinin minimipitoisuutena voidaan pitää 50 nmol/l 

(Henry ym. 2010), jolla luuston tiheyttä voidaan ylläpitää luukudosta menettämättä. Tätä taus-

taa vasten on huolestuttavaa, miten alhaisia pitoisuuksia suomalaisilta aikuisilta on mitattu Ter-

veys 2000 –tutkimuksessa: keskimäärin 44.6 nmol/l (Antonoglou ym. 2015). 

D-vitamiinia saadaan joko ruokavaliosta tai sitä muodostuu iholla 7-dehydrokolestrolista 

(Dusso ym. 2005). Pohjoismaisten ravitsemussuositusten (D-vitamiinivalmisteiden käyttösuo-

situksiin tarkennuksia 2014) mukaan ravinnosta saatava D-vitamiinin määrä vaihtelee (10-20 

µg/päivä)  ja lisäravinteen tarve riippuu D-vitamiinia sisältävien maito- ja kalatuotteiden käy-

töstä. 7.5-20 µg D-vitamiinilisää päivässä suositellaan alkaen 2vk iästä 17 ikävuoteen asti,  yli 
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75-vuotiaille sekä raskaana/imettämässä oleville naisille. 1 µg:n lisäyksen tiedetään nostavan 

seerumin 25(OH)D –pitoisuutta 0.7 nmol/l (Garcia ym. 2011, Miley ym. 2009).  Eräiden tutki-

musten (Bischoff-Ferrari ym. 2006) mukaan matalissa (< 44 nmol/l) pitoisuuksissa D-vitamii-

niannostuksen tarve voi olla myös edellä mainittua suurempi. Pohjoismaisten ravitsemussuosi-

tusten (D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksiin tarkennuksia 2014) mukaan aikuisilla D-vi-

tamiinin kokonaissaannin ylärajana voidaan pitää 100 µg päiväannosta, mutta esimerkiksi 

Bishoff-Ferrari et. al (Bischoff-Ferrari ym. 2006) meta-analyysissa jopa 250 µg:n päiväannok-

sia pidettiin turvallisina  

Matalat D-vitamiinipitoisuudet on yhdistetty matalaan koulutukseen, matalaan painoindeksiin, 

matalaan fyysiseen aktiivisuuteen, tupakointiin sekä runsaaaseen alkoholin käyttöön (Jääske-

läinen ym. 2013). Vaikka seerumin aktiivisella D-vitamiinilla näyttää olevan positiivinen kau-

saalinen yhteys parodontiumin terveyden tilaan, tarvitaan lisätutkimuksia siitä, voiko D-vita-

miinin varastomuodon korkealla pitoisuudella olla suojavaikutusta parodontiumin kudostuhoa 

vastaan. Niin ikään on epäselvää tällä hetkellä, voisiko parodontiittipotilas hyötyä D-vitamii-

nilisästä. 
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5. LIITTEET 

LIITE 2: Taulukko 2: Yhteenveto tutkimuksista, jotka käsittelevät D-vitamiinin ja parodontiumin terveydentilan välistä yhteyttä. 
Tutkimus Tutkimus-popu-

laatio 
Tutkittavat (ikä, sukupuoli) Paradontaalisen sairauden kriteerit Löydökset Muuta huomioitavaa 

Plasman D-vitamiinipi-
toisuuden sekä sytokii-
nien merkitys parodon-
tiitissa ja menopaussin 
jälkeisessä osteoporoo-
sissa (Jabbar ym. 2011) 
 

370 henkeä 
Haastattelututkimus. 185 henkilöä meno-
paussin ohittanutta naista (vähintään yli 
vuosi kuukautisista), joilla osteoporoosi (T-
score ≤ -2.5 lannerangassa ja/tai reisiluun 
kaulalla) ja 185 henkilön verrokkiryhmä  
(T-score > -2.5). Tutkittavat olivat kaukaa-
sialaisia ja kotoisin Pohjois-Englannista. 

Aiemmin hammaslääkärin tai ham-
mashygienistin diagnosoima parodon-
tiitti tai ientulehdus. Lisäksi kysyttiin 
olivatko vastaajat havainneet hampai-
den liikkuvan aiempaa enemmän  tai 
olivatko hampaiden juuret näkyvissä 
enemmän kuin aikaisemmin. 

Huomattavalla osalla osteoporoosista 
kärsivillä naisilla oli aktiivinen paro-
dontiitti tai he olivat sairastaneet paro-
dontiitin: 87.6% vs. 37.8% (p < 
0.0001). 25(OH)D pitoisuudet olivat 
pienemmät osteoporoottisilla ja paro-
dontiittia sairastavilla naisilla (66.6 ± 
43.8 vs. 97.2 ± 45.76 nmol/l)  

Myös estradiolipitoisuudet olivat huomattavasti alhaisem-
mat osteoporoosia sairastavilla naisilla, joilla oli joko aktii-
vinen tai ohimennyt parodontiitti verrattuna verrokkiryh-
mään. 
Parodontiitti mitattu epätarkasti (haastattelu) 

25(OH)D:n seerumipi-
toisuuden yhteys ientu-
lehdukseen (Dietrich ym 
2005) 

6700 henkeä  Yhdysvaltalaisväestö (Kolmas kansallinen 
terveys ja ravitsemustutkimus (NHANES 
III)). Iältään yli 13 ja alle 90 vuoden väliltä. 
2448 miestä ja 4252 naista monista eri etni-
sistä ryhmistä. Ei koskaan tupakoineita 
henkilöitä. 77 503 hammasta tutkittiin me-
siobukkaaliselta puolelta. 

Yli 2 mm kiinnityskudoskato. Lisäksi 
arvioitiin ienverenvuoto,  hammaskivi, 
kruunutus, hampaiden lukumäärä, dia-
betes, C-vitamiinin käyttö, hammas-
lääkärillä käyntien säännöllisyys, hor-
monaalisen ehkäisyn käyttö sekä hor-
moniterapia. 

Käänteinen yhteys matalan seerumin 
25(OH)D-pitoisuuden ja ienverenvuo-
don välillä löydettiin. Matalimman ja 
korkeimman 25(OH)D kvintiilin vä-
lillä oli 20% pienempi todennäköisyys 
ienverenvuodolle. 

Tutkimuksessa tutkittiin vain ientulehdusta, jolloin paro-
dontiittia sairastavat potilaat jäivät tutkimusaineiston ulko-
puolelle (eli yli 2mm taskusyvyiset potilaat olivat tutkimuk-
sen ulkopuolella). Plakin määrää ei arvioitu tutkimuksessa.  

25(OH)D:n seerumipi-
toisuuden yhteys paro-
dontiittiin (Dietrich ym. 
2005) 

11202 henkeä Yhdysvaltalaisväestö (Kolmas kansallinen 
terveys ja ravitsemustutkimus (NHANES 
III)). Haastattelututkimus ja kliiniset tutki-
mukset. Miehiä 5383 iältään 33-65 (±8-10) 
vuotiaita, jotka jaoteltu kahteen ikäryh-
mään 20-49v ja yli 50v. Naisia 5816 kpl sa-
malla ikäjakaumalla ja ryhmittelyllä. Tutki-
mushenkilöt  monista eri etnisistä ryhmistä. 

Kiinnityskatomittaus mesio-bukkaali-
selta ja keskibukkaali-puolelta, paitsi 
kolmannesta molaarista kaksi sattu-
manvaraista otosta hammassektorin 
tarkistus-pisteistä ylä- ja alaleuasta. 
Ienverenvuoto kevyessä mittauksessa. 

Alle 50 vuotiailla  kiinnityskudostuhon 
ja seerumin   25(OH)D:n välillä ei ha-
vaittu huomattavaa yhteyttä, mutta yli 
50 vuotiailla matala 25(OH)D-pitoi-
suus oli yhteydessä lisääntyneeseen 
kiinnityskudostuhoon. 

Tutkimuksessa mukana myös tupakoitsijoita, entisiä tupa-
koitsijoita ja diabeetikkoja. Naisten estrogeenilääkitys ja 
ehkäisypillereiden käyttö kartoitettiin. Kalsiumin saanti ei 
vaikuttanut huomattavasti parodontiitin esiintyvyyteen. 

25(OH)D:n yhteys paro-
dontiumin terveyteen 
Suomessa (Antonoglou 
ym. 2015) 

1262 henkeä. Kohorttitutkimusaineisto Terveys 2000 da-
tasta. 30-49 vuotiaita, ei-diabeetikkoja, 
jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. 

Ientaskujen syvyys ≥ 4mm (taskuham-
paiden lukumäärä) ja ienverenvuoto 
(sekstanteittain) 

Tilastollisesti merkittävää yhteyttä 
seerumin 25(OH)D:n tai D-vitamiinin 
saannin vaikutuksista ientulehdukseen 
tai ≥4mm taskuhampaiden määrään  ei 
löydetty. 

  25(OH)D pitoisuus oli 4,2% :lla ≥ 75nmol/l, 30.7% ≥ 50 
nmol/l ja 8.3% < 25 nmol/l. Keskimäärin D-vitamiinin 
saanti oli 6.3(±3.4) µg/päivässä. Ainoastaan 1.7% ylitti 10 
µg  arvon päivässä 

Tyypin 1 diabetestä sai-
rastavien 1,25(OH)2D 
taso nousee  parodontii-
tin hoidon jälkeen (Anto-
noglou ym. 2013) 
 

80 henkeä. Tapaustutkimus. 56 ei-tupakoitsijaa ja 24 
tupakoitsijaa (hoidon jälkeen 13 tupakoitsi-
jaa). Iän keskiarvo 38.6±12.3 vuotta. Naisia 
46, miehiä 34. 

Ientaskun syvyys ≥ 4 mm, ienveren-
vuoto, kiinnityskato, plakki. Potilaat 
jaoteltiin kahteen ryhmään (ei paro-
dontiittia/lievä) ja (keskivaikea/vai-
kea). Kliiniset mittaukset neljältä pin-
nalta. 

Korkeat 1,25(OH)2D- pitoisuudet kuu-
luivat henkilöille, joilla ei ollut paro-
dontiittia tai he sairastivat lievästi. 
1,25(OH)2D:n havaittiin nousevan hoi-
don aikana kaikilla potilailla ja erityi-
sesti keskivaikeaa ja vaikeaa parodon-
tiittia sairastavilla potilailla (51.9% vs. 
37.8%) 

Potilaita ei ohjeistettu syömään D-vitamiinia ravintolisänä 
tutkimuksen aikana. Yli 95% potilaista 25(OH)D pitoisuus 
oli alle 75nmol/l, 61% alle 50nmol/l ja 5% alle 25nmol/l. 
Parodontiitin anti-infektiivinen hoito ei muuttanut seerumin 
25(OH)D pitoisuuksia. 
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Matala 1,25(OH)2D pi-
toisuus voidaan yhdistää 
krooniseen parodontiit-
tiin (Antonoglou ym. 
2015)  

55 parodon-
tiittipotilasa, 30 
parodontaalisesti 
tervettä henkilöä 

Tapaus-verrokkitutkimus.   Myös tupakoit-
sijat olivat mukana. Parodontiittia sairasta-
vista tupakoi 31 henkilöä ja verrokkiryh-
mästä 10. 

Kliiniset mittaukset neljältä pinnalta. 
Ienverenvuoto ientaskun syvyyttä mi-
tattaessa, ientaskun syvyys, kiinnitys-
kato sekä näkyvä plakki.  

Ero 25(OH)D:n seerumipitoisuudessa 
oli ryhmien välillä ei-merkitsevä (ter-
veet 52.3nmol/l vs. sairaat 56.9nmol/l). 
Sen sijaan ero 1,25(OH)2D:n pitoisuu-
dessa  oli merkitsevä (106.8±16.8 
pmol/l vs. 87.7±35 pmol/l) 

D-vitamiinin saanti lisäravinteena ei ollut tutkijoiden tie-
dossa. Ainoastaan syksyllä mitatut 25(OH)D-vitamiiniar-
vot otettiin mukaan.   Vain 10% terveistä ja 5% sairastu-
neista ylsi yli 75 nmol/l 25(OH)D-pitoisuuksiin 

D-vitamiinipitoisuus ja 
parodontiitti raskausai-
kana (Boggess ym. 
2011) 

235 henkeä Tapaustutkimus kohorttidatasta, jossa mu-
kana 117 tutkittavaa ja 118 kontrolliryh-
mään kuuluvaa naista eri etnisistä ryhmistä. 
Tutkimusdata kerättiin viikoilla 14 ja 26 
raskauden alkamisesta. Tutkittavilla ikä oli 
27±6 vuotta ja kontrolliryhmällä 31±6 
vuotta. 

Ientaskun syvyys ≥ 4mm. Keskivaikea 
ja vaikea parodontiitti määriteltiin jos 
syventyneitä taskuja oli ≥ 15. Kontrol-
liryhmällä ientaskun syvyys ≤ 4mm 
eikä yhtään verenvuotoa syvyyttä mi-
tattaessa 

Parodontiittiryhmällä 25(OH)D pitoi-
suudet olivat matalammat kuin verrok-
kiryhmällä (59 nmol/l vs. 100nmol/l). 
Yli 89 nmol/l 25(OH)D:n pitoisuutta 
pidettiin tärkeänä tekijänä periodon-
taalisen terveyden yllä-pitäjänä. 

Tutkittavat ohjeistettiin syömään 10µg D-vitamiinia päivit-
täin koko raskauden ajan. D-vitamiinilisän katsottiin voivan 
parantaa raskaana olevien naisten suunterveyttä. Mukana 
myös tupakoitsijoita.  

Kalsium ja D-vitamii-
nilisä pienentävät ham-
paiden menetystä van-
hempana (Krall ym. 
2001) 

145 henkeä 
Kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus, 
joka kesti kolme vuotta (sekä kahden vuo-
den jälkeinen seurantatutkimus). 62 miestä 
ja 83 naista. Keski-ikä 71±5 vuotta. Sekä 
placebo, että tutkittavalla ryhmällä 22±7 
hammasta jäljellä. Mukana myös tupakoit-
sijoita ja diabeetikkoja, 98% tutkittavista 
valkoihoisia. 

Hampaiden menetys 13% lisäravinteiden syöjistä menetti 
yhden tai useamman hampaan. Pla-
ceboryhmässä vastaava luku oli 27%. 
Nuorilla aikuisilla käänteinen yhteys 
ravinnosta saadusta kalsiumista oli pa-
rodontiitin syntymiseen (kiinnitysku-
dostuho suurempi kuin 1.5 mm). To-
dennäköisyys parodontiittiin sairastu-
miselle lähes kaksinkertaistui mikäli 
kalsiumin saanti oli alle 800 mg päi-
vässä. 

D-vitamiinia annettiin ravintolisänä päivässä 17.5g ja kal-
siumia 500mg. 93% tutkittavasta ryhmästä söi tarjotut lisä-
ravinteet säännöllisesti (placebo 92%). Seurantatutkimuk-
sessa ainoastaan kalsiumlisällä oli vaikutusta hampaiden 
menetykseen, eikä D-vitamiinilisä vaikuttanut. 

D-vitamiinin ja kal-
siumin yhteisvaikutus 
kroonisessa parodontii-
tissa (Miley ym. 2009) 

51 henkeä Kohorttitutkimus. Tutkittavat iältään 50-80 
vuotiaita ja naisilla vaihdevuosista oli kulu-
nut vähintään 5 vuotta. 23 henkilöä saivat 
lisäravinteita ja 28 kuuluivat verrokkiry-
hmään.  

Kliininen kiinnityskudostuho ≥ 3mm 
vähintään kahdessa interdentaali-vä-
lissä ja potilaalla täytyi olla yksi ylä-
leuan ja kaksi alaleuan molaaria tal-
lella. Ei aikaisempaa parodontaalista 
hoitoa 6 kuukauden sisään. 

Lisäravinteita saaneilla oli matalam-
mat ientaskut, vähemmän ienveren-
vuotoa, furkaatioita, kiinnityskudos- ja 
alveoliluutuhoa 

Tutkittavalle ryhmälle annettiin 10µg D-vitamiinia ja 
1000mg kalsiumia päivittäin 18 kuukauden ajan. Muuta 
luustolääkitystä ei käytetty, eikä D-vitamiinilisää otettu en-
nen koeryhmään pääsyä. 

D-vitamiinin vaikutus 
parodontaalisten leik-
kauksien lopputulokseen 
(Bashutski ym. 2011) 

40 henkeä  Tapaustutkimus. Miehiä ja naisia, iältään  
43-57 vuotiaita monesta eri etnisestä ryh-
mästä. D-vitamiinipuutteesta kärsivillä 
25(OH)D-pitoisuus seerumissa oli alle 20 
ng/mL (joka vastaa 50  nmol/l arvoa). 

Leikkaushoitoa vaativa parodontiitti. D-vitamiinin puutteesta kärsivät me-
nettivät kliinistä kiinnityskudosta leik-
kauksen jälkeen.  
12kk jälkeen kliininen kiinnitystaso oli 
-0.43mm vs. 0.92 mm ja ientaskun sy-
vyyden palautuminen oli 0.43 vs. 1.83 
mm eli kiinnityskudosta saatiin takai-
sin ja ientaskusyvyys pieneni. 

Mukana myös tupakoitsijoita. Osa tutkittavista sai 20µg te-
riparatidiä (parathormoni) ja kumpikin ryhmä sai 1000mg 
kalsiumia, sekä 20µg D-vitamiiniä 3 päivää  ennen leik-
kausta ja leikkauksen jälkeen 6 viikon ajan. 

 


