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 מבוא:

הקורונה   ישראלפוקדת  המגפת  האחרונה  את  כלכל  ,בשנה  בריאותיים,  אתגרים  ם יימציבה 

שכיח    D  ויטמיןבחסר  .  חיסון יעיל כנגד הנגיףתרופות ו  בפיתוחמאמצים רבים  מושקעים    .וחברתיים 

לסייע בהפחתת הסיכון   עשויאשר  מהלך    ,חסרהמניעת    המליץ עלויש מקום ל  מאד במדינת ישראל

 .COVID19-מ לתחלואה

הקשר על    המדווחות   מכל רחבי העולם   רבות דמיולוגיות  יפורסמו עבודות אפ  ,האחרונים בחודשים  

מתווספות לנתונים קודמים  הקורונה. עבודות אלה    בנגיף  לחלות   הסיכון  ביןל  D  ויטמיןבשבין חסר  

ויטמין של  יעילותו  את  הוכיחו  העליונות   D  אשר  הנשימה  בדרכי  דלקות   נתונים   .(1)  במניעת 

ה בדקים אשר ביצעו בדיקנ   190,779-שבדקו נתונים מ  ועמיתיו  M Hollick  מארה״ב שפורסמו ע״י

הבדיקות החיוביות   מוכות לבין שיעורנ   D  מות ויטמין חזק בין רהפוך  מתאם  וכיחו  ה  SARS-CoV-2  ל

((R2 = 0.96  דומים  נתונים  (.2)  מוצא אתניגיל, מין ומתאם דומה גם בחלוקה לתתי קבוצות ע״פ  ו

ביניהן   שונות  אירופאיות  ממדינות  יותר  קטנים  במחקרים  ועוד אירלנד התפרסמו  בלגיה  שוויץ,   , .  

מצא כי רמות ויטמין נ מטופלים    107ועקב אחר נתוני  פרסם במאי השנה  ת במחקר השוויצרי אשר ה

D בנבדקים אשר נמצאו חיוביים להיו נמוכות באופן מובהק-SARS-CoV-2  (p<0.004)  (3 .) 

עבודות   דומים.    ות ומציג  לאחרונהפורסמו    מישראלשתי  בוצע  מחקר  נתונים  חולים  אשר  בקופת 

  ומצא כי   נבדקים   7807כלל    ד״ר יבגני מרזון ועמיתיוע״י  לאומית בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן  

 קשר  הודגם ו  בדקים אשר נמצאו חיוביים לנגיףבקבוצת הנ היו נמוכות באופן מובהק    Dרמות ויטמין  

ויטמין   של  נמוכות  רמות  )לבין    Dבין  להדבקות  יותר  גבוה   ,OR1.58, 95% CI:1.24-2.01סיכוי 

p<0.001)    מהמחלה כתוצאה  עבודה   .(4)  (OR2.09, 95% CI:1.01-4.3, p<0.05)ולאשפוז 

נתוני    אריאל ישראל ועמיתיוד"ר    שפורסמה ע״י משרותי בריאות  נבדקים    1,359,339עקבה אחר 

היו בסיכון גבוה    D  עם חסר חמור של ויטמין  נבדקים שהדגימה    ,חולי קורונה  52,405מתוכם    כללית 

בקורונה.  1.817פי   ויטמין    לחלות  חמור של  חסר  כי  נמצא  באוכלוס  Dבנוסף  יותר  שכיח  יה  יהיה 

 (. 5) הערבית והחרדית 
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הסידן   Dויטמין   במשק  תפקיד  לו  ויש  לבריאות  החיוני  בשומן,  מסיס  ויטמין  הינו  נגזרותיו,  על 

רמה   בעצם.  הסידן  ורככת ובתחלופת  שברים  למניעת  חיונית  שלו,  וויטמין  ,  תקינה  מאחר    Dזאת 

יש   Dמגביר את ספיגת הסידן והזרחן מהמזון ומזרז מינרליזציה של עצם. בנוסף, לנגזרות של ויטמין  

בינ  בגוף  נוספות  מערכות  על  נרחבת  רמות  יהשפעה  הדם.  וכלי  הלב  ומערכת  החיסון  מערכת  הן 

הויטמין    Dויטמין   רמת  על  השפעה  השמש  לקרני  ולחשיפה  מאחר  עונתית,  בתנודות  מתאפיינות 

מרבית    באוכלוסייה נמצא בשפל.  Dלכן בסוף החורף ותחילת האביב מצב רמת הוויטמין    ,בפלסמה

דהידרו כולסטרול, -7מהשמש ההופכות את    UV-Bנוצר מסינתזה בעור בהשפעת קרני    Dהוויטמין  

לפרה  בעור,  וויטמין  D3טמין  וי-הנמצא  הופך  בכבד   .D3   וויטמין  -הידרוקסי  -25  -לD.    בכליות

  10%  -. מאחר ורק כ Dויטמין  -דהידרוקסי  25,  1מתרחשת הידרוקסילציה נוספת לצורתו הפעילה:  

 יםוהקל ים חוהנ  ם האמצעי מגיעה מהתזונה הופכת החשיפה לשמש חיונית. Dמצריכת וויטמין 

וויטמין    סטטוס  חש  Dלשיפור  ונטילת הם:  לשמש  מבוקרת  מאד    תוספים.  יפה  רבים  מחקרים 

לוויטמין   החיסון  Dמייחסים  מערכת  בחיזוק  הנשימה ,  תפקיד  בדרכי  ויראליים  זיהומים  במניעת 

 . (6) ובהקטנת התגובה הדלקתית השניונית 

ויטמין  בנוגע   של  הרעילות  עלול,  Dלפוטנציאל  אשר  מאד  נדיר  של   מצב  מוגזמת  מנטילה  לנבוע 

מאון יבלבול, צ :שבין תסמיניהבהיפרקלצמיהולהתבטא  ויטמין לאורך זמןהרמות גבוהות במיוחד של 

מספר תיאורי מקרים    ים בספרות מתואר  עייפות יתר, וחולשת שרירים.יתר, השתנת יתר, הקאות,  

ובו מתואר  (7)  ועמיתיו Araki Tע״י  2011בשנת   אשר אחד מהם פורסם  חריגים שני מקרים  ם ה יבינ 

מאשר    Dיותר ויטמין    1000אירוע, במהלכו המשווק התבלבל במינון בין מ''גלמק''ג ובכך סיפק פי  

יועד לצרוך   יחב''ל, כאשר    4000קפסולות בסך של    4צוין על גבי האריזה. הצרכן של אריזות אלה 

מיליון יחב''ל, במהלך תקופה שבין מספר חודשים לשנה. במקרה אחר, אשר    4הלכה למעשה צרך  

ג  יצרן קנדי לא מהל את הויטמין  ,(8)ועמיתיו  Koutkia Pע״י  פורסם   ובכך  רם בצורתו הקריסטלית 

בשני המקרים   ל למשך שנה.ב״ליון יחיך בפועל מעל מול ,לצרב״יח  2000  תכנן לצרוךלצרכן אשר  

  Dצגו עם הרעלת ויטמין  ייהצרכנים הת ה עשרות מונים על המומלץ, חלק מעלת   Dויטמין    רמת הנ״ל  
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קלציום   רמות  בין    ורמות   (8.6-10.6)הנורמה:  מ''ג/ד'ל  16שכללה   מ''ג/ד'ל  5-6פוספט 

 . ל״נוגרם/ד נ  350-550בדמם הייתה  Dרמות ויטמין , (2.7-4.5)הנורמה

 המלצות:

 לבין תחלואה    Dלאור העדויות הרבות המתפרסמות בשבועות האחרונים על הקשר בין רמות ויטמין  

וועד מצא  COVID-19  ב חברי  קלינית ׳  נו  לתזונה  הישראלית  של   לנכון  ׳החברה  לשורה  להצטרף 

ידי, לכלל  יבאופן מ  D  המעודד תיסוף בויטמיןשפורסמו לאחרונה ולפרסם נייר עמדה,    ניירות עמדה

 יה.יהאוכלוס

יה על סמך מחקריים תצפיתיים בלבד הינו בעייתי  ייש לציין כי מתן המלצות גורפות לכלל האוכלוס

זאת  עם  כמוטעה.  להתברר  הצפוי  ,ועלול  הרבה  התועלת  בחודשי    יה ילאוכלוס ה לאור  בישראל 

 : לרעילות והסיכון הנמוך החורף

יחידות ביום לכלל   1000-4000במינון של    Dאנו ממליצים על נטילת תוסף יומי של וויטמין   .1

גיל  יהאוכלוס בהתאם להמלצות העדכניות שפרסם משרד   שבועות   12למשך    18יה מעל 

מכוונת )  הבריאות  זו  ונט  המלצה  שמש  לקרני  נמוכה  חשיפה  עם  לאוכלוסיות  יה יבעיקר 

 (. למשקל עודף 

לפני   D  אנו קוראים למשרד הבריאות לתמוך בקמפיין להעלאת המודעות של חסר בויטמין .2

 . בויטמין זה בסיכון לחסר יה יבקרב אוכלוס Dולעודד מדידת רמת ויטמין  החורף

 סיכום: 

הגענו  ,  יהיבאוכלוס  Dן  והיקף החסר בויטמי  ישראלב  -2SARS-CoVנגיף  בהתחלואה הגבוהה    לאור

כי   ויטמי  מיידית   להמליץיש  למסקנה  של  גורף  תיסוף  הלכ  D  ןעל  בישראליאוכלוסילל  הבוגרת   ה 

 .לפני החורף תקינות  Dבמטרה להשיג רמות ויטמין וזאת 

להדגיש הינו    לציבור  ראוי  זה  טיפול  נגיש  פשוט,  כי  לסיבוכים  זול,  מאד  נמוך  סיכון   ורעילות. ובעל 
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