
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Katedra i Klinika Neurologii  

Rozprawa doktorska w zakresie neurologii – Streszczenie  

Lek. Véronique Petit 

Analiza wybranych czynników ryzyka dla rzutu choroby u pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym 

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak 

Lublin 2019 

 

Wstęp 

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą, pierwotną zapalną chorobą 

ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym o nieznanej przyczynie i 

zmiennym przebiegu. SM przebiega z wieloogniskową demielinizacją i procesem 

zwyrodnieniowym. W 1868 roku SM po raz pierwszy zostało opisane przez neurologa Jean-

Marie Charcot we Francji. Choroba ta stanowi częstszą przyczynę niepełnosprawności u 

młodych osób. Najczęściej występuje między 20 a 40 rokiem życia. Na SM zapada na całym 

świecie około 2,5 miliona osób, z czego około 630 000 osób choruje w Europie. Choroba ta w 

Polsce dotyczy około 40-50 tysięcy osób, a co roku notuje się około 2000 nowych 

zachorowań. Objawy kliniczne SM są zróznicowane, wśród nich występują niedowłady, 

zaburzenia czucia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej, widzenia, 

mowy, zaburzenia w oddawaniu moczu oraz zaburzenia poznawcze. Diagnostyka SM jest 

aktualnie oparta na kryteriach McDonalda z 2010 roku, które zostały zaktualizowane przez 

Thompsona i wsp. w 2017 roku.  Istnieją trzy główne postacie kliniczne SM: postać rzutowo-

remisyjna (RRSM), wtórnie postępująca (SPSM) oraz pierwotnie postępująca (PPSM). W SM 

mogą występowac okresy rzutu choroby i okresy remisji. Uznano, że rzut choroby stanowi 

pogorszenie stanu zdrowia trwające więcej niż 24 godz. Okresy remisji to okresy braku 

aktywności klinicznej choroby. Ogólny stan funkcjonowania ruchowego każdego pacjenta był 

oceniany za pomocą Rozszerzonej Skali Niepełnosprawności (EDSS) opracowej przez 

Kurtzego. Etiologia choroby nie jest dobrze poznana. Wśród czynników ryzyka zachorowania 

na SM przewaga czynników środowiskowych nad genetycznymi jest coraz bardziej 



rozpowszechniona. Istotne znaczenie odgrywają takie czynniki środowiskowe jak: niedobór 

witaminy D oraz zakażenie wirusowe.  

Pierwsze doniesiena dotyczące związku między witaminą D, ekspozycją na słońce a 

SM zostały przedstawione w latach 70-tych. Witamina D występuje w przyrodzie pod 

postacią witaminy D2 (ergokalcyferolu) oraz witaminy D3 (cholekalcyferolu). W organizmie 

człowieka 10-20% witaminy D pochodzi ze źródeł pokarmowych, natomiast 80-90% 

witaminy D pochodzi ze skórnej produkcji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego B. 

W wątrobie dzięki 25-hydroksylazy cholekalcyferol staje się 25-hydroksycholekalcyferolem 

(25(OH)D3). Stężenie metabolitu witaminy D: kalcydiolu (25(OH)D) jest sumą stężeń 

25(OH)D2 oraz 25(OH)D3. Kalcydiol stanowi podstawową formę witaminy D krążącą w 

organizmie oraz jest biologicznie nieaktywny. Kolejny etap metabolicznej przemiany 

zachodzi zazwyczaj w nerkach. 25(OH)D3 staje się 1,25-dihydroksycholekalcyferol 

(1,25(OH)2D3), stanowiąc aktywną formę witaminy D3.  

Pomimo znaczących postępów w zakresie diagnostyki i leczenia, neuroinfekcje 

stanowią istotny problem kliniczny i epidemiologiczny. Nie poznano dokładnie związku 

między witaminą D a infekcjami. Podjęto badanie dotyczące wybranego zakażenia 

wirusowego, wirusem Johna Cunninghama (JCV) ze względu na nieliczne publikacje 

odnośnie do tego tematu. JCV jest bardzo rozpowszechnionym wirusem. Cechy przebytego 

zakażenia można stwierdzić u około 70-80% dorosłych populacji ogólnej. Po wtargnięciu do 

organizmu JCV przechodzi w stan latencji. Aktywacja JCV pojawia się najczęściej w 

przypadku osłabienia układu immunologicznego. Do jawnego klinicznie zakażenia przez 

JCV, powodując postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PWL), groźną i 

śmiertelną chorobę, może dochodzić głównie na skutek immunosupresji m.in. u pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym.  

 

Cele pracy 

Celem głównym wykonanego projektu badawczego była analiza wybranych 

czynników ryzyka dla rzutu choroby u pacjentów z SM przy uwzględnieniu w szczególności 

wpływu witaminy D. Dodatkowo analizowano rolę zakażenia JCV na rzut choroby u 

pacjentów z SM. W niniejszej pracy porównano wyniki u pacjentów z SM (SM cał) z 

wynikami u pacjentów z innymi wybranymi chorobami neurologicznymi (ICN), takimi jak 

bóle, zawroty głowy oraz zespół bólowy kręgosłupa lędzwiowo-krzyżowego. 

Założono, że cel główny pracy zostanie osiągnięty w oparciu o realizację celów 

szczegółowych: 



 Ocena różnicy w stężeniach metabolitów witaminy D: 25(OH)D i 1,25(OH)2D3 w 

surowicy pomiędzy pacjentami z SM a pacjentami z ICN. 

 Ocena różnic w stężeniach 25(OH)D w surowicy pomiędzy pacjentami z SM w 

okresie remisji a w okresie rzutu choroby. 

 Ocena związku suplementacji witaminy D3 na stężenie 25(OH)D w surowicy. 

 Ocena wpływu suplementacji witaminy D3 w SM uwzględniająca wpływ 

suplementacji na rzut choroby u pacjentów z SM.  

 Ocena korelacji stężenia 25(OH)D z czynnikami takimi jak: płeć, wiek, czas trwania 

choroby oraz postać SM. 

 Ocena związku pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy w zależności od miesięcy, 

a w rezultacie od ekspozycji na słońce u pacjentów z SM oraz z ICN. 

 Ocena korelacji pomiędzy liczbą rzutów a porą roku u pacjentów z SM. 

 Ocena korelacji stężeń 25(OH)D w surowicy z wynikiem skali EDSS oceniająca 

niewydolność ruchową u pacjentów z SM. 

 Ocena wpływu stężenia 25(OH)D w surowicy na ciężkość rzutu choroby u pacjentów 

z SM. 

 Ocena wpływu stężenia 25(OH)D na rzut choroby u pacjentów z SM w zależności od 

obecności oraz od miana przeciwciał przeciwko JCV w organizmie.  

 

Materiały i metody badań 

Badanie przeprowadzono wśród 552 pacjentów w tym 364 pacjentów grupy SM cał 

oraz 158 pacjentów grupy ICN, hospitalizowanych w Klinice Neurologii Uniwersytetu 

Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie od 1 

października 2014 do 30 września 2018 roku. Oznaczono dla wszystkich pacjentów grupy SM 

cał wynik skali EDSS jako EDSScał. W grupie pacjentów SM cał wyróżniono grupę 186 

pacjentów w trakcie remisji (SM rem) oraz 178 grupę pacjentów w trakcie rzutu choroby (SM 

rzut). Porównano pacjentów suplementujących witaminę D3 (D+) oraz niesuplementujących 

witaminy D3 (D-). W grupie SM rzut oznaczono trzy wartości EDSS: EDSSw1, EDSSw2, 

EDSSw3. Wynik skali EDSS miesiąc przed rzutem choroby określano jako EDSSw1. W 

trakcie hospitalizacji w Klinice Neurologii wynik skali EDSS w trakcie rzutu choroby 

określano jako EDSSw2, natomiast wynik EDSS miesiąc po rzucie choroby określano jako 

EDSSw3. Oznaczano stężenia metabolitów witaminy D: 25(OH)D (ng/ml) w surowicy 

pacjentów z pomocą aparatu cobas e601 firmy Roche, będącego analizatorem 



immunochemicznym oraz 1,25(OH)2D3 (pg/ml) w surowicy pacjentów metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Oznaczono miana przeciwciał przeciwko JCV za 

pomocą metody Elisa. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica v13.0 

(StatSoft).  

Dokonano przeglądu piśmiennictwa naukowego krajowego i zagranicznego, 

przeszukując m.in. bazy danych: Pubmed oraz Polską Bibliotekę Lekarską. 

 

Wyniki  

1) Obniżone stężenie 25(OH)D w surowicy występuje u 74% pacjentów grupy SM cał oraz u 

87% pacjentów grupy ICN, natomiast u 91% pacjentów w grupie SM cał D- i 90% pacjentów 

w grupie ICN D-. 

2) Wśród badanych pacjentów grupy SM cał 63% nie suplementowało witaminy D3, 

natomiast wśród grupy ICN 89% nie suplementowało witaminy D3.  

3) Wykazano istotnie statystycznie wyższe stężenie 25(OH)D w surowicy w grupie pacjentów 

ICN D+ w porównaniu do grupy pacjentów ICN D- (p < 0,05) oraz istotnie statystycznie 

wyższe stężenie 25(OH)D w surowicy w grupie SM cał D+ w porównaniu do grupy SM cał 

D- (p < 0,001). 

4) Stwierdzono niższe stężenie 25(OH)D w surowicy w grupie SM cał D- (15,65 (± 0,62 

SEM) ng/ml), niż w grupie ICN D- (18,66 (± 0,77 SEM) ng/ml), jednak nie stwierdzono 

istotnej statystycznie różnicy. 

5) Niższe wartości witaminy D zaobserwowano u pacjentów w okresie rzutu choroby w 

przebiegu SM. Zaobserwowano niższe średnie stężenie 25(OH)D w surowicy w grupie SM 

rzut D- (14,93 (± 0,91 SEM) ng/ml) w porównaniu do grupy pacjentów SM rem D- (16,40 (± 

0,83 SEM) ng/ml), które były również niższe w porównaniu do grupy ICN D-.  

6) Nie stwierdzono istotnego wpływu interakcji pomiędzy badaną grupą (SM cał D-. SM cał 

D+, ICN D-, ICN D+) a suplementacją witaminy D3 na stężenie 1,25(OH)2D3 w surowicy, 

mimo że otrzymane wyniki dla pacjentów D- były niższe, niż u pacjentów D+.  

7) Witaminę D3 suplementowało więcej kobiet w porównaniu do mężczyzn, mimo że stężenie 

25(OH)D w surowicy u kobiet było wyższe niż u mężczyzn. Nie stwierdzono istotnego 

wpływu interakcji czynników: grupa oraz płci na stężenie 25(OH)D w surowicy.  

8) Wykazano istotną statystycznie słabą ujemną korelację pomiędzy 25(OH)D w surowicy a 

wiekiem w grupie SM cał (p < 0,001), poza tym w grupie SM rzut wykazano istotną 

statystycznie słabą ujemną korelację pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy a wiekiem 



(p < 0,001). Dodatkowo w grupie SM cał wykazano istotną statystycznie przeciętną dodatnią 

korelację pomiędzy wiekiem a EDSScał (p < 0,001).  

9) Wykazano istotną statystycznie słabą ujemną korelację pomiędzy stężeniem 25(OH)D w 

surowicy a czasem trwania choroby w grupie SM rzut (p < 0,05).  

10) Wyższe średnie stężenie 25(OH)D w surowicy zaobserwowano u pacjentów z postacią 

RRSM w porównaniu do pacjentów z postępującymi postaciami, jednak nie stwierdzono 

istotnej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy a postaciami SM.  

11) Wyższe średnie stężenie 25(OH)D w surowicy zaobserwowano od czerwca do września, 

natomiast niższe zaobserwowano od stycznia do kwietnia. 

12) Uwzględniając rzuty wymagające leczenia ambulatoryjnego i rzuty wymagające 

hospitalizacji najmniej rzutów zaobserwowano w lecie, uwzględniając wyższy stopień 

nasłonecznienia, a w konsekwencji wzrost syntezy witaminy D przez skórę i wzrost stężenia 

25(OH)D w surowicy. 

13) Wykazano istotną statystycznie słabą ujemną korelację pomiędzy stężeniem 25(OH)D w 

surowicy a wartością EDSScał w grupie SM cał (p < 0,01). Wykazano również istotną 

statystycznie słabą ujemną korelację pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy a wartością 

EDSSw2 w grupie SM rzut (p < 0,01). Im stężenie 25(OH)D w surowicy jest większe, tym 

mniejszy jest wynik EDSS, co wiąże się z niższą niepełnosprawnością u pacjenta. 

14) W grupie SM rzut wykazano natomiast istotną statystycznie słabą ujemną korelację 

pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy a wartością Δ2 (Δ2 = EDSSw3 - EDSSw1) (p < 

0,01). Niższe było stężenie 25(OH)D w surowicy w trakcie rzutu, większy był wynik w skali 

EDSS po rzucie, w konsekwencji większa będzie niesprawność pacjenta po rzucie. 

15) Wśród pacjentów grupy SM cał 69% miało dodatnie miano przeciwciał przeciwko JCV, 

natomiast wśród grupy ICN 73% miało dodatnie miano przeciwciał przeciwko JCV, jednak 

nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy występowaniem JCV a grupą. 

Obecność JCV jest bardzo rozpowszechniona. 

16) Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w stężeniu 25(OH)D w surowicy pomiędzy 

badanymi grupami a obecnością JCV.  

17) Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy stężeniami 25(OH)D w surowicy 

a mianami przeciwciał przeciwko JCV w badanych grupach. 

 

Wnioski 

1) Wśród pacjentów z SM, niedobór witaminy D jest bardzo rozpowszechniony i stanowi 

istotny problem zdrowia publicznego. 



Niższe stężenie 25(OH)D w surowicy zaobserwowano u pacjentów z bardziej zaawansowaną 

chorobą, z postępującymi postaciami choroby oraz ze starszym wiekiem. Nie stwierdzono, 

jakoby płeć miała istotny wpływ na stężenie 25(OH)D w surowicy. 

2) Większość pacjentów z SM nie suplementowała witaminy D3, co skłania do uświadamiania 

populacji o potrzebie suplementacji witaminy D3. 

3) Wykazano tendencje do zmienności w stężeniach 25(OH)D w surowicy związanej z 

porami roku, co wiąże się ze stopniem nasłonecznienia.  

4) Zaobserwowano tendencje do zwiększonego ryzyka rzutu choroby u osób z obniżonym 

stężeniem 25(OH)D w surowicy. 

Ciężkość rzutu koreluje ze stężeniem 25(OH)D w surowicy. Im stężenie 25(OH)D w 

surowicy jest mniejsze, tym cięższy jest rzut choroby w oparciu o wynik skali EDSS. 

5) Obecność infekcji JCV jest bardzo rozpowszechniona w populacji ogólnej oraz w populacji 

z SM. Nie stwierdzono związku infekcji JCV w SM ze stężeniami 25(OH)D w surowicy u 

pacjentów oraz z aktywnością choroby pod postacią rzutu. 

 

Pogłębienie wiedzy medycznej dotyczącej ryzyka zwiększonej aktywności SM może 

mieć istotny wpływ na lepszą jakość pomocy udzielanej pacjentom oraz na zmniejszenie 

kosztów hospitalizacji. Dlatego też przydatna jest prewencja odnośnie do zdrowej diety i 

ważne jest wdrożenie strategii zapobiegania niedoboru witaminy D3 jako modyfikujący 

czynnik ryzyka niekorzystnego przebiegu SM. Warto na koniec dodać, że witamina D 

stanowi „gorący temat” nie tylko w neurologii, ale również w innych dziedzinach medycyny. 

 

                                                                                                                                

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, witamina D3, wirus John Cunningham 
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Introduction 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic, primary inflammatory disease of the central 

nervous system of autoimmune origin with an unknown cause and variable course. MS goes 

on with multifocal demyelination and a degenerative process. In 1868, MS was first described 

by neurologist Jean-Marie Charcot in France. This disease is a more common cause of 

disability in young people. Most often occurs between 20 and 40 years of age. About 2.5 

million people worldwide suffer from MS, of which around 630,000 are sick in Europe. 

About 40-50 thousand people are affected by this disease in Poland, and about 2,000 new 

cases are reported every year. Clinical manifestations of MS are varied, including paresis, 

sensory disturbances, dizziness, balance disorders, motor coordination, vision, speech, 

urination disorders and cognitive impairment. Diagnosis of MS is currently based on the 

McDonald criteria of 2010, which were updated by Thompson et al. In 2017. There are three 

main clinical forms of MS: relapsing-remitting (MSRR), secondary progressive (MSSP) and 

primary progressive (MSPP). There may be periods of relapse and periods of remission in 

MS. The relapse was considered to be a deterioration of health for more than 24 hours. 

Remission periods are periods when the disease is not clinically active. The general state of 

motor functioning of each patient was assessed using the Expanded Disability Status Scale 

(EDSS) developed by Kurtze. The etiology of the disease is not well understood. Among the 

risk factors for developing MS, the predominance of environmental over genetic factors is 

becoming more widespread. Environmental factors such as vitamin D deficiency and viral 

infection play an important role. 



 The first reports about the relationship between vitamin D, sun exposure and MS were 

presented in the '70s. Vitamin D occurs in nature in the form of vitamin D2 (ergocalciferol) 

and vitamin D3 (cholecalciferol). In the human body, 10-20% of vitamin D comes from food 

sources, while 80-90% of vitamin D comes from skin production under the influence of 

ultraviolet radiation B. In the liver, thanks to 25-hydroxylase, cholecalciferol becomes 25-

hydroxycholecalciferol (25(OH)D3). The concentration of the vitamin D metabolite: 

calcididiol (25(OH)D) is the sum of the concentrations of 25(OH)D2 and 25(OH)D3. 

Calcididiol is the basic form of vitamin D circulating in the body and is biologically inactive. 

The next stage of metabolic transformation usually occurs in the kidneys. 25(OH)D3 becomes 

1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D3), being the active form of vitamin D3. 

 Despite significant advances in diagnosis and treatment, neuroinfections are a 

significant clinical and epidemiological problem. The relationship between vitamin D and 

infections has not been well established. A study was undertaken regarding a selected viral 

infection, including John Cunningham virus (JCV) due to the few publications on this topic. 

JCV is a very common virus. Traits of previous infection can be found in about 70-80% of 

adults in the general population. After entering the body, JCV goes into a state of latency. 

Activation of JCV occurs most often when the immune system is weakened. Clinically overt 

infection by JCV, causing progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), a serious and 

fatal disease, can occur mainly due to immunosuppression, including in patients with multiple 

sclerosis. 

 

The aim of dissertation 

 The main objective of the research project was to analyze selected risk factors for 

relapse in patients with MS, taking into account in particular the effect of vitamin D. In 

addition, the role of JCV infection in relapse in patients with MS was analyzed. This study 

compares the results in patients with MS (total MS) with the results in patients with other 

selected neurological diseases (OND) such as headaches, dizziness, and lumbosacral spine 

pain syndrome. 

 It was assumed that the main goal of the work would be achieved based on the 

implementation of specific objectives: 

• Assessment of the difference in serum vitamin D metabolites: 25(OH)D and 1,25(OH)2D3 in 

serum between MS patients and OND patients. 

• Assessment of differences in serum 25(OH)D concentrations between patients with MS 

during remission and during relapse. 



• Assessment of the relationship of vitamin D3 supplementation to serum 25(OH)D levels. 

• Assessment of the impact of vitamin D3 supplementation in MS including the effect of 

supplementation on relapse in MS patients. 

• Assessment of the correlation of 25(OH)D concentration with factors such as: sex, age, 

duration of the disease and form of MS. 

• Assessment of the relationship between serum 25(OH)D concentration depending on the 

month and, as a result, sun exposure in patients with MS and OND. 

• Assessment of the correlation between the number of relapses and the time of year in MS 

patients. 

• Assessment of correlation of 25(OH)D concentrations in serum with EDSS score assessing 

motor failure in patients with MS. 

• Assessment of the effect of serum 25(OH)D concentration on the severity of relapse in 

patients with MS. 

• Assessment of the effect of 25(OH)D concentration on relapse in patients with MS 

depending on the presence and titre of anti-JCV antibodies in the body. 

 

Materials and methods 

 The study was conducted among 552 patients, including 364 patients in the total MS 

group and 158 patients in the OND group, hospitalized in the Clinic of Neurology at the 

Medical University in the Independent Public Clinical Hospital in Lublin from October 1, 

2014 to September 30, 2018. The total EDSS score as EDSS total was determined for all MS 

patients. In the group of MS patients, the group of 186 patients during remission (rem MS) 

and 178 group of patients during relapse (relapse MS) were distinguished. Comparing patients 

supplementing vitamin D3 (D+) and not supplementing vitamin D3 (D-). In the MS group, 

three EDSS values were marked: EDSSr1, EDSSr2, EDSSr3. The EDSS score one month 

before relapse was defined as EDSSr1. During hospitalization at the Department of 

Neurology, the EDSS score during the relapse was defined as EDSSr2, while the EDSS score 

one month after the relapse was defined as EDSSr3. Vitamin D metabolites concentrations: 

25(OH)D (ng/ml) in patients' serum were determined using Roche's cobas e601 instrument, an 

immunochemical analyzer or 1,25(OH)2D3 (pg/ml) in patients' serum by high-performance 

liquid chromatography. The anti-JCV antibody titres were determined by the Elisa method. 

Statistical analysis was performed using Statistica v13.0 (StatSoft). 

 A review of domestic and foreign scientific literature was conducted, searching 

different databases such as Pubmed and the Polish Medical Library. 



 

Results 

1) Reduced serum 25(OH)D concentration is present in 74% of patients in the total MS group 

and in 87% of patients in the OND group, while in 91% of patients in the total MS D- group 

and 90% of patients in the OND D- group. 

2) Among the studied patients of the total MS group, 63% did not supplement vitamin D3, 

while among the OND group 89% did not supplement vitamin D3. 

3) Statistically significantly higher serum 25(OH)D concentration in the OND D+ group 

compared to the OND D- group (p < 0.05) and statistically significantly higher serum 

25(OH)D concentration in the total MS D+ group compared to the total MS D- group (p < 

0.001). 

4) A lower 25(OH)D serum concentration was found in the total MS D- group (15.65 (± 0.62 

SEM) ng/ml) than in the OND D- group (18.66 (± 0.77 SEM) ) ng/ml), but no statistically 

significant difference was found. 

5) Lower vitamin D values were observed in patients with relapse in the course of MS. A 

lower average serum 25(OH)D concentration was observed in the relapse MS D- group (14.93 

(± 0.91 SEM) ng/ml) compared to the group of patients rem MS D- (16.40 (± 0.83 SEM) 

ng/ml), which were also lower compared to the OND D- group. 

6) There was no significant impact of interaction between the study group (total MS D-, total 

MS D+, OND D-, OND D+) and vitamin D3 supplementation on serum 1,25(OH)2D3 

concentration, despite the results obtained for patients D- were lower than in D+ patients. 

7) Vitamin D3 was supplemented by more women compared to men, despite the fact that the 

serum 25(OH)D concentration in women was higher than in men. No significant interaction 

of group and gender factors on 25(OH)D serum concentration was found. 

8) A statistically significant weak negative correlation between 25(OH)D in serum and age 

was shown in the total MS group (p < 0.001), besides in the relapse SM group a statistically 

significant weak negative correlation between concentration 25(OH)D in serum and age (p < 

0.001). In addition, the total MS group showed a statistically significant average positive 

correlation between age and EDSS total (p < 0.001). 

9) A statistically significant weak negative correlation was found between serum 25(OH)D 

concentration and disease duration in the relapse MS group (p < 0.05). 

10) Higher mean 25(OH)D serum concentrations were observed in patients with MSRR 

compared to patients with progressive forms, but no statistically significant relationship was 

found between serum 25(OH)D and MS forms. 



11) Higher average 25(OH)D serum concentrations were observed from June to September, 

while lower ones were observed from January to April. 

12) Considering relapses requiring outpatient treatment and relapses requiring hospitalization, 

the least relapses were observed in summer, taking into account the higher degree of 

insolation, and consequently an increase in vitamin D synthesis through the skin and an 

increase in serum 25(OH)D concentration. 

13) A statistically significant weak negative correlation was found between serum 25(OH)D 

concentration and EDSS total in the total SM group (p < 0.01). A statistically significant weak 

negative correlation between serum 25(OH)D concentration and EDSSr2 value in the relapse 

SM group was also shown (p < 0.01). The higher the 25(OH)D concentration in the serum, 

the lower the EDSS result, which is associated with a lower disability for the patient. 

14) In the relapse SM group, the projection showed a statistically significant weak negative 

correlation between serum 25(OH)D concentration and Δ2 value (Δ2 = EDSSr3 - EDSSr1) (p 

< 0.01). The serum 25(OH)D concentration was lower during a relapse, the EDSS score after 

the relapse was higher, and consequently the patient's disability after the relapse would be 

greater. 

15) Among the patients of the total MS group, a total of 69% had a positive anti-JCV 

antibody titer, while among the OND group 73% had a positive anti-JCV antibody titer, 

whilebut no statistically significant difference was found between JCV and the group. The 

presence of JCV is very widespread. 

16) There was no statistically significant difference in serum 25(OH)D concentration between 

the tested groups and the presence of JCV. 

17) No statistically significant correlation was found between serum 25(OH)D concentrations 

and anti-JCV antibody titers in the study groups. 

 

Conclusions 

1) Among MS patients, vitamin D deficiency is very common and is a major public health 

problem.  

Lower serum 25(OH) D levels have been observed in patients with more advanced disease, 

with progressive disease, and with older age. There was no evidence that gender had a 

significant effect on serum 25(OH)D levels. 

2) Most MS patients did not supplement vitamin D3, prompting the public to become aware of 

the need for vitamin D3 supplementation. 



3) There was a tendency to change in serum 25(OH)D levels associated with the seasons, 

which is associated with the degree of sun exposure. 

4) There was a trend towards an increased risk of relapse in subjects with reduced 25(OH)D 

serum levels. 

The severity of relapse correlates with serum 25(OH)D concentration. The lower the 

25(OH)D concentration in the serum, the more severe the disease relapse based on the EDSS 

score. 

5) The presence of JCV infection is very common in the general population and in the MS 

population. There was no association of JCV infection in MS with serum 25(OH)D levels in 

patients or with relapsed disease activity. 

 

Extending medical knowledge regarding the risk of increased MS activity may have 

a significant impact on the better quality of assistance provided to patients and on the 

reduction of hospitalization costs. Therefore, prevention of a healthy diet is useful and it is 

important to implement a strategy to prevent vitamin D3 deficiency as a modifying risk factor 

for the adverse course of MS. It is worth adding that vitamin D is a "hot topic" not only in 

neurology, but also in other fields of medicine.  
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