
1. Streszczenie 

W okresie niemowlęcym, dziecko stosunkowo często badane jest przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika to chociażby z konieczności prowadzenia badań 

profilaktycznych i kwalifikacji do szczepień ochronnych. Podczas wizyty, lekarz jest 

zobowiązany do przeprowadzenia badania fizykalnego i pomiarów antropometrycznych, w 

tym pomiarów masy i długość ciała oraz obwodu głowy i wielkości ciemienia. Oceniany jest 

kształt głowy, twardość brzegów ciemiączka przedniego i kości czaszki, poszukuje się ognisk 

rozmiękania potylicy. Stwierdzenie zmian rodzi pytanie o prawidłowość suplementacji 

witaminy D. Dokładna odpowiedź możliwa jest po oznaczeniu stężenia 25(OH)D. W 

niektórych przypadkach wskazana jest również ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej.  

Aktualnie, istnieją wytyczne, co do suplementacji witaminy D u noworodków, 

niemowląt i dzieci starszych. Określone są również zakresy wartości stężeń 25(OH)D 

przyjętych za prawidłowe, zbyt wysokie czy zbyt niskie. Niekiedy, mimo optymalnego 

stężenia 25(OH)D we krwi, niemowlęta mają objawy kostne sugerujące krzywicę (lub jej 

przebycie) w tym duże ciemiączko, ognisko rozmiękania potylicy czy zmieniony kształt 

głowy. Nie można wykluczyć, że objawy te wynikają z polimorfizmu genu receptora witaminy 

D (VDR). Wykazano, że długość VDR, na którą mają wpływ polimorfizmy, może prowadzić 

do mniejszej aktywacji komórek docelowych. Istnieją doniesienia o związku pomiędzy 

polimorfizmem genu receptora witaminy D (VDR) a gęstością mineralną kości.  

Stąd też celem niniejszej pracy jest:  

1. Ocena częstości występowania niedoboru witaminy D u niemowląt ze zmianami w 

zakresie kości czaszki w postaci rozmiękania potylicy i/lub plagiocefalii. 

2. Określenie zależności między wielkością ciemienia przedniego a stężeniem 

25(OH)D. 

3. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej, aktywności fosfatazy alkalicznej oraz 

frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej i osteokalcyny u niemowląt ze zmianami w 

zakresie kości czaszki w postaci rozmiękania potylicy i plagiocefalii. 

4. Ocena zależności między odmianami polimorfizmu FokI, BsmI, TaqI oraz ApaI 

genu VDR a stężeniem 25(OH) i zmianami w zakresie kości czaszki u niemowląt. 

5. Określenie zależności między odmianami polimorfizmu FokI, BsmI, TaqI oraz 

ApaI genu VDR a wielkością ciemienia przedniego. 

Pacjenci i Metody 



Badaniami objęto 152 dzieci w pierwszym roku życia, hospitalizowanych w Klinice 

Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w okresie od 

stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku, z powodu ostrych infekcji dróg oddechowych i/lub 

podejrzenia krzywicy. Z badania zostały wykluczone dzieci, u których stwierdzono: wiek 

płodowy poniżej 37 tygodnia ciąży, hipotrofię wewnątrzmaciczną, zaburzenia w rozwoju 

somatycznym (pozycje poniżej 3. i powyżej 97. centyla na siatce centylowej WHO), zaburzenia 

w rozwoju psychomotorycznym, przewlekłą, niewyrównaną niewydolność oddechowo-

krążeniową, choroby nowotworowe, niewydolność nerek, wrodzone choroby metaboliczne, 

zespoły genetyczne, pierwotne i nabyte niedobory odporności, istotne klinicznie, zagrażające 

życiu odchylenia w badaniach laboratoryjnych, leczenie sterydami, brak zgody rodziców na 

udział dziecka w badaniu. 

U 83 spośród 152 dzieci zakwalifikowanych do badania stwierdzano ognisko rozmiękania 

kości czaszki i/lub odchylenia w kształcie czaszki w postaci plagiocefalii (Grupa I). Pozostałe 

dzieci w liczbie 69 nie miały nieprawidłowości w zakresie kości czaszki i stanowiły grupę 

kontrolną (Grupa II). Od matki uzyskiwano dane odnośnie kolejności ciąży, czasu jej trwania, 

masy urodzeniowej, sposobu aktualnego karmienia i ilości podawanej witaminy D3. Wszystkie 

zakwalifikowane do badania dzieci były mierzone, ważone, miały oceniany obwód głowy jej 

kształt, wielkość ciemienia przedniego i stan mineralizacji kości czaszki (obecność lub brak 

ogniska rozmiękania). 

Dzieci z grupy I podzielono na dwie podgrupy (A i B). Podgrupę IA stanowiło 52 dzieci w 

wieku od 2 do 5 miesięcy, ze stwierdzonym ogniskiem rozmiękania kości czaszki (w tym 9 

dzieci z plagiocefalią). Podgrupę IB stanowiło 31 dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy, które 

miały deformację kości czaszki, w postaci plagiocefalii (w tym 3 z rozmiękaniem potylicy). 

Dzieci z grupy II, z prawidłowym kształtem głowy bez ognisk rozmiękania również podzielono 

na dwie podgrupy (A i B). W grupie IIA było 37 dzieci odpowiadających wiekowo dzieciom z 

grupy IA (od 2 do 5 miesięcy), a w grupie IIB 32 dzieci odpowiadającym wiekowo dzieciom z 

grupy IB (od 6 do 12 miesięcy).  

Od wszystkich dzieci (n=152), w ramach rutynowych badań diagnostycznych, w godzinach 

rannych (między godz. 07 a 10), pobrano krew z dostępnej żyły obwodowej. Próbkę pełnej krwi 

w ilości 0,5 ml umieszczano w probówce z EDTA celem izolacji DNA genomowego do badania 

polimorfizmów genu kodującego receptor witaminy D. Pozostałą krew wykrzepiano w 

temperaturze pokojowej, a następnie przez 10–15 minut wirowano z prędkością 2000–3000 

obrotów na minutę pozyskując surowicę do rutynowych badań diagnostycznych. W ramach 



tych badań, u dzieci z grup IA, IIA i IB (n=120) oznaczano stężenia 25(OH)D, wapnia, 

fosforanów, parathormonu, kreatyniny oraz określano aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP). 

W pozostałej części surowicy oznaczano stężenie osteokalcyny (u dzieci z grup IA, IIA i IB) i 

stężenie frakcji kostnej fosfatazy zasadowej (u dzieci z grup IA i IIA). Od dzieci z grup IA, IB 

oraz IIA, w godzinach porannych, pobierano mocz (do woreczka), w którym oznaczano 

stężenie wapnia, fosforanów i kreatyniny. Obliczono wskaźnik wapniowo-kreatyninowy i 

fosforanowo-kreatyninowy. 

U wszystkich 152 dzieci określono cztery typy polimorficzne receptora witaminy D 

(FokI, BsmI, TaqI, ApaI). Genomowe DNA izolowano z leukocytów krwi obwodowej z 

wykorzystaniem zestawu GenElute™ Blood Genomic DNA Kit (Sigma-Aldrich/Merck). Ilość 

i jakość uzyskanego DNA sprawdzano poprzez elektroforezę agarozową.  

Polimorfizmy analizowano wykorzystując metodę PCR-RFLP. Fragmenty DNA 

genomowego obejmujące badane miejsca polimorficzne amplifikowano metodą łańcuchowej 

polimerazy wykorzystując następujące startery:  

 VDRFokIFw: 5’-CAGCTGGCCCTGGCACTGAC-3’ i VDRFokIRv: 5’-

ACACGTGGGTTGGTGTAGGAGGC-3’ dla polimorfizmu FokI 

 VDRBsmIFw: 5’-CCTCACTGCCCTTAGCTCTGCCT-3’ i VDRBsmIRv: 5’-

GGGCACAGGCCACTAGCACAG-3’ dla polimorfizmu BsmI 

 VDRApaITaqIFw: 5’-CCAAAGGATCAGTAAGAGTCTGG-3’ i VDRApaITaqIRv: 

5’-GATCATCTTGGCATAGAGCAGGT-3’ dla polimorfizmów ApaI i TaqI 

Produkty PCR trawiono odpowiednimi restryktazami a genotyp ustalano na podstawie 

obrazu rozdziału produktów trawienia w 1,5 - 2% elektroforezie agarozowej: 

 SNP rs2228570, trawienie enzymem FokI (Thermo Scientific): CC (499 pz), CT (499 

pz, 439 pz, 60 pz), TT (439 pz, 60 pz) 

 SNP rs1544410, trawienie enzymem BsmI (Mva1269I, Thermo Scientific): AA (401 

pz), AG (401 pz, 298 pz, 103 pz), GG (298 pz, 103 pz) 

 SNP rs731236, trawienie TaqI (EURx): TT (506 pz), TC (506 pz, 409 pz, 97 pz*) i CC 

(409 pz, 97 pz*) 

 SNP rs7975232, trawienie enzymem ApaI (EURx): AA (506 pz), AC (506 pz, 330 pz, 

176 pz) i CC (330 pz, 176 pz)  

 

Porównano częstość występowania poszczególnych typów polimorficznych między grupami. 

Określono zależności między typami polimorficznymi VDR a stężeniem witaminy D i 



wielkością ciemienia oraz zależności między typami polimorficznymi VDR a obecnością 

zmian kostnych w postaci rozmiękania potylicy i deformacji kości czaszki. 

Metody statystyczne. 

Zależności między cechami jakościowymi badano przy pomocy testu Chi2. 

Sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w badanych grupach wykonano za pomocą testu 

normalności Shapiro-Wilka. Do zbadania różnic pomiędzy dwiema grupami zastosowano test 

t-Studenta, a w przypadku niespełnienia warunków do jego zastosowania - test U Manna-

Whitneya. Ocenę różnic pomiędzy trzema lub więcej grupami wykonano przy pomocy testu 

Kruskala-Wallisa. Do oceny zależności liniowej pomiędzy zmiennymi wykorzystano test 

korelacji Spearmana. Przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych 

statystycznie różnic lub zależności. 

Potwierdzono, że częstość alleli i genotypów w populacji kształtowała się zgodnie z 

przewidywaniami prawa Hardy’ego-Weinberga. 

Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 

 

Wyniki 

Analizując wiek i wielkość cech somatycznych stwierdzono, że dzieci z grupy IA i IIA były 

w podobnym wieku, miały podobną długość ciała, obwód głowy, jednakże różniły się pod 

względem masy ciała. Niemowlęta z rozmiękaniem potylicy były lżejsze (p=0,039). Miały też 

niemal istotnie większe ciemię przednie (p=0,05) niż dzieci z grupy IIA. Nie odnotowano 

istotnej statystycznie różnicy pomiędzy średnią urodzeniową masą, długością ciała, kolejnością 

ciąży, sposobem karmienia, dawką podawanej witaminy D3, czy rozkładem płci dzieci z grupy 

IA i IIA. Porównując dzieci z grupy IB i IIB stwierdzono, że one również miały podobny wiek 

płodowy, podobne były kolejność ciąży, sposób karmienia, ilość podawanej witaminy D3 czy 

liczebność chłopców i dziewcząt w grupie, ale dzieci z grupy IIB miały większą masę 

urodzeniową niż dzieci z grupy IB (p=0,014).  

Wśród 120 dzieci, u których oznaczono stężenie 25(OH)D, znaczny niedobór (>10-20 

ng/ml) stwierdzono u pięciorga z nich (4,17%). W grupie IA, tylko jedno dziecko (1,92%) miało 

stężenie 25(OH)D poniżej 20ng/ml a 4 (7,69%) stężenie suboptymalne (>20-30). Natomiast 25 

dzieci (48,08%) miało stężenie optymalne (>30-50 ng/ml) a 24 (46,15%) wyższe niż 

optymalne, w tym 18 (34,62%) stężenie wysokie (>50-100 ng/ml) a 4 (7,69%) toksyczne (>100 



ng/ml). W grupie IIA, znaczny niedobór witaminy D odnotowano u dwojga dzieci (5,41%). 

Sześcioro dzieci (16,22%) miało stężenie suboptymalne. Stężenie optymalne miało 9 (24,32%) 

dzieci, a 20 (54,05%) wyższe niż optymalne w tym 18 (48,65%) stężenie wysokie, a 2 (5,41%) 

toksyczne. W grupie IB również były dzieci ze stężeniem 25(OH)D powyżej rekomendowanej 

normy, w tym u 12 (38,71%) stężenie było wysokie a u 3 (9,68%) toksyczne. W tej grupie, 

stężenie suboptymalne witaminy miało jedno dziecko (3,23%) a znaczny niedobór dwoje 

(6,45%) dzieci. Optymalne stężenie 25(OH) stwierdzono u 13 (41,94%) dzieci. Rozkład 

określonych zakresów stężeń 25(OH)D w trzech badanych grupach był zbliżony (χ2=9,168, 

p=0,328). Średnie stężenia witaminy 25(OH)D w surowicy u dzieci w poszczególnych w 

grupach były podobne. 

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością ciemienia a stężeniem 25(OH)D, ani w 

całej grupie liczącej 120 dzieci (test korelacji rang Spearmana: R=-0,125, p=0,173), ani w 

poszczególnych grupach.  

Średnie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy u dzieci w poszczególnych w grupach 

również były podobne. Dzieci z grupy IA istotnie częściej miały podwyższoną aktywność 

fosfatazy alkalicznej niż dzieci z grupy IIA, ale średnia wartość aktywności enzymu, stężenie 

jego frakcji kostnej a także stężenia osteokalcyny były podobne. Z kolei, średnia aktywności 

fosfatazy alkalicznej w surowicy u dzieci z grupy IB była istotnie mniejsza niż u dzieci z grupy 

IA (H=8,281, p=0,016), mniejsze było również stężenie osteokalcyny (H=14,477, p=0,0007), 

co wynikało z zależności tych parametrów od wieku. Dzieci z grupy IA (a także z grypy IB), 

miały niższe stężenia PTH niż dzieci z grupy IIA (H=15,268, p=0,0005). Nie stwierdzono 

natomiast istotnej różnicy pomiędzy stężeniami PTH w grupie IA i IB.  

Analizując wielkość wydalania wapnia i fosforanów z moczem stwierdzono, że grupie IA 

wartość wskaźnika wapniowo - kreatyninowego była wyższa (H=10,689, p=0,005) a wartość 

wskaźnika fosforanowo-kreatyninowego była niższa niż w grupie IIA. Ta ostatnia była również 

niższa w porównaniu do stwierdzanej w grupie IB (H=16,03, p=0,0003). Nie wykazano różnic 

między wielkościami wskaźnika wapniowo-kreatyninowego w grupach IA i IB jak również 

między wielkościami wskaźnika fosforanowo-kreatyninowego w grupach IIA i IB.  

Oceniając zależności między odmianami polimorfizmu FokI, BsmI, TaqI oraz ApaI genu 

VDR a stężeniem 25(OH) i zmianami w zakresie kości czaszki u niemowląt stwierdzono, że 

istnieje istotna statystycznie różnica w częstości występowania genotypów polimorfizmu FokI 

u dzieci ze zmianami (IA łącznie z IB) w porównaniu do dzieci bez zmian (IIA łącznie z IIB). 

W grupie ze zmianami dominowali nosiciele genotypu CC (50,60%) natomiast w grupie bez 



zmian nosiciele genotypu CT (46,38%).  W tej ostatniej, nosicieli FokI CC było istotnie mniej 

niż nosicieli FokI TT i CT łącznie. Istotna statystycznie okazała się różnica w częstości 

występowania poszczególnych genotypów w grupach dzieci starszych z plagiocefalią w 

porównaniu do dzieci bez deformacji czaszki (IB vs IIB). W grupie IB nosicieli genotypu CC 

było 51,61% podczas, gdy nosicieli genotypu TT 16,13% a genotypu CT 32,26%. Tymczasem, 

w grupie IIB nosicieli genotypu CC było 21,88%, genotypu TT 21,88% a genotypu CT 56,25%. 

Analiza częstości występowania pojedynczych alleli poszczególnych polimorfizmów genu 

VDR wykazała, że w grupie dzieci ze zmianami w zakresie kości czaszki (IA łącznie z IB) oraz 

bez nich (IIA łącznie z IIB) dominował allel C, ale u dzieci ze zmianami kostnymi częstość 

występowania tego allelu była statystycznie istotnie większa (69,28% vs 55,07%; p=0,011). 

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w częstości występowania alleli w grupie dzieci z 

deformacją kości czaszki (IB) i bez niej (IIB). W grupie IB statystycznie istotnie więcej dzieci 

było nosicielami allelu C (67,74%) niż T (32,26%). W grupie IIB częstość występowania alleli 

T i C była podobna. Przeprowadzając analogiczną analizę częstości występowania odmian 

polimorfizmu BsmI, TaqI czy ApaI genu VDR jak też pojedynczych alleli dla polimorfizmów 

BsmI, TaqI oraz ApaI istotnych statystycznie różnic nie stwierdzono. 

Nie stwierdzono zależności między wielkością ciemienia a typem polimorficznym genu 

VDR ani w całej badanej grupie, ani oddzielnie w grupach IIA, IB czy IIB, ale u dzieci z grupy 

IA, nosiciele genotypu TT FokI mieli istotnie większe ciemię niż nosiciele genotypu CT FokI 

(H= 10,157, p=0,006). W grupie tej stwierdzono również zależność między wielkością 

ciemienia a sprzężonymi ze sobą polimorfizmami BsmI i TaqI genu VDR. Dzieci z genotypem 

AA BsmI miały istotnie większe ciemię niż dzieci z genotypami GG i AG (H=8,127, p=0,017), 

a dzieci z genotypem CC TaqI miały istotnie większe ciemię niż te z genotypem CT (H=10,943, 

p=0,004). Nie stwierdzono przy tym, aby częstość występowania genotypów TT FokI, AA 

BsmI czy CC TaqI w grupie IA była istotnie większa niż w porównywalnej pod względem 

wieku grupie IIA. 

Na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące wnioski: 

1. Niemowlęta ze zmianami w zakresie kości czaszki w postaci rozmiękania potylicy 

i/lub plagiocefalii rzadko mają niedobór witaminy D (≤30 ng/ml). Zarówno u jednych 

jak i drugich (a także u dzieci bez zmian) stosunkowo często stężenie 25(OH)D było 

wyższe niż aktualnie rekomendowane (>30-50ng/ml).   

2. Nie ma zależności między wielkością ciemienia przedniego a stężeniem 25(OH)D u 

niemowląt bez niedoboru witaminy D. 



3. Dzieci z rozmiękaniem potylicy częściej niż dzieci bez rozmiękania miały 

podwyższoną aktywność fosfatazy alkalicznej, przy czym stężenie frakcji kostnej tego 

enzymu nie było podwyższone. 

4. Aktywność fosfatazy alkalicznej i stężenie osteokalcyny u młodszych niemowląt są 

wyższe niż u niemowląt starszych, co potwierdza zależność tych parametrów od 

wieku dziecka.  

5. Predyspozycję do rozmiękania potylicy i większego ciemiączka częściej mają 

niemowlęta z mniejszą masą ciała natomiast do plagiocefalii niemowlęta z mniejszą 

masą urodzeniową.   

6. U dzieci ze zmianami w zakresie kości czaszki (szczególnie u tych z rozmiękaniem 

potylicy) widoczna jest tendencja do zawyżonej suplementacji witaminy D, na co 

wskazują obniżone wydzielanie parathormonu oraz zwiększone wydalanie wapnia i 

zmniejszone wydalanie fosforanów z moczem. 

7. Nie stwierdzono zależności między odmianami polimorfizmu FokI, BsmI, TaqI czy 

ApaI genu receptora witaminy D (VDR) a stężeniem 25(OH)D. 

8. Dzieci będące nosicielami alelli C odmiany polimorfizmu FokI genu VDR wydają się 

bardziej narażone na plagiocefalię niż dzieci będące nosicielami alleli T. 

9. Nie stwierdzono, aby sprzężone polimorfizmy BsmI, TaqI oraz ApaI miały wpływ na 

powstawanie zmian w zakresie kości czaszki w postaci rozmiękania potylicy czy 

plagiocefalii u niemowląt. 

10. Tendencję do wolniejszego zarastania ciemiączka mają nosiciele genotypu TT FokI a 

także nosiciele polimorfizmów AA BsmI i CC TaqI. 

 

 

 

  



2. Summary 

In infancy, the child is relatively often examined by a primary care physician. This is 

due, for example, to the need for preventive examinations and qualifying for vaccinations. At 

the visit, the physician is required to perform a physical examination and anthropometric 

measurements, including the measurements of weight and body length as well as head 

circumference and fontanelle size. The shape of the head, the hardness of the edges of the 

anterior fontanelle and skull bones are assessed, and occipital softening lesions are sought. 

When lesions are found, the question of the accurate supplementation of vitamin D is raised. 

The exact answer is possible after determining the concentration of 25(OH)D. In some cases, 

an assessment of calcium-phosphate metabolism is also advisable. 

There are guidelines for vitamin D supplementation in newborns, infants, and older 

children. There are also defined ranges of 25(OH)D concentration values accepted as normal, 

too high, or too low. Occasionally, despite optimal blood levels of 25(OH)D, infants develop 

skeletal symptoms suggestive of rickets (or past rickets), such as a large fontanelle, 

craniotabes, or abnormal head shape. It cannot be ruled out that these symptoms are due to the 

polymorphism of the vitamin D receptor gene (VDR). It has been proved that the length of the 

VDR, affected by polymorphisms, may lead to reduced activation of target cells. There are 

reports of a relationship between vitamin D receptor gene polymorphism and bone mineral 

density. 

The purpose of the present dissertation is:  

1. To assess the prevalence of vitamin D deficiency in infants cranial with bone 

abnormalities such as craniotabes and/or plagiocephaly. 

2. To determine the relationship between the size of the anterior fontanelle and the 

concentration of 25(OH)D. 

3. To assess calcium-phosphate metabolism, the activity of alkaline phosphatase, and the 

concentrations of the bone fraction of alkaline phosphatase and osteocalcin in infants 

with lesions in the skull bones in the form of craniotabes in the occipital region and 

plagiocephaly. 

4. To assess the relationship between the varieties of the FokI, BsmI, TaqI, and ApaI 

polymorphisms of the vitamin D receptor (VDR) gene, 25(OH)D concentration, and 

lesions in the skull bones in infants. 

5. To determine the relationship between the varieties of the FokI, BsmI, TaqI, and ApaI 

polymorphisms of the vitamin D receptor (VDR) gene and the fontanelle size. 



Material and methods 

The study involved 152 children in the first year of life, hospitalized at the Department 

of Neonate and Infant Pathology of the Medical University of Lublin from January 2015 to 

December 2018 due to acute respiratory infections and/or suspected rickets. Children were 

excluded from the study due to fetal age below 37 weeks of gestation, intrauterine hypotrophy, 

disorders in somatic development (positions below the 3rd and above the 97th percentile on 

the WHO percentile grid), disorders in psychomotor development, chronic decompensated 

cardiorespiratory insufficiency, neoplastic diseases, renal failure, congenital metabolic 

diseases, genetic syndromes, primary and acquired immunodeficiencies, clinically significant 

life-threatening abnormalities in laboratory tests, steroid treatment, or the lack of parental 

consent to the participation of the child in the study. 

In 83 out of 152 children enrolled in the study, softening of the bones of the skull and/or 

deviation in the shape of the skull in the form of plagiocephaly was found (Group I). The 

remaining 69 children had no abnormalities in the skull bones (Group II) and constituted the 

control group. Data were obtained from the mothers on the gravidity, pregnancy duration, birth 

weight, current feeding, and the amount of vitamin D3 administered. All the children qualified 

for the study were measured, weighed, as well as had their head circumference, the shape of 

the head, the size of the anterior fontanelle, and the level of bone mineralization of the skull 

(presence or absence of softening) assessed. 

Children from group I were divided into two subgroups (A and B). Subgroup IA 

consisted of 52 children aged 2 to 5 months with diagnosed craniotabes (including 9 children 

with plagiocephaly). The IB subgroup was made up of 31 children aged 6 to 12 months who 

had a deformity of the skull bones in the form of plagiocephaly (including 3 with craniotabes 

in the occipital region). Children from group II, with a normal head shape without craniotabes 

were also divided into two subgroups (A and B). In group IIA, there were 37 children of the 

same age as in group IA (2 to 5 months), and in group IIB, 32 children of the same age as those 

in group IB (6 to 12 months).  

As part of routine diagnostic tests, all the children (n = 152) had their blood taken from 

an available peripheral vein in the morning (between 7 and 10 a.m.). A 0.5 mL sample of whole 

blood was placed in an EDTA tube to isolate genomic DNA for the study of polymorphisms 

of the gene encoding the vitamin D receptor. The remaining blood was clotted at room 

temperature and then centrifuged at 2000-3000 rpm for 10-15 minutes, obtaining serum for 

routine diagnostic tests. As part of these studies, the levels of 25(OH)D, calcium, phosphate, 

parathyroid hormone, creatinine, and the activity of alkaline phosphatase (ALP) were 



determined in children from groups IA, IIA, and IB (n = 120). The remainder of the serum was 

frozen at -20oC. The concentration of osteocalcin was determined in the serum of children 

from groups IA, IIA, and IB. The concentration of the alkaline phosphatase isoenzyme was 

determined in the serum of children from groups IA and IIA. Children from groups IA, IB, and 

IIA had their urine collected (into a bag) in the morning, in order to determine the concentration 

of calcium, phosphate, and creatinine. Calcium-creatinine index and phosphate-creatinine 

index were calculated. 

The data from the interview and the assessment of somatic features were compared 

between groups IA and IIA, and also between IB and IIB. 

Four polymorphisms of the vitamin D receptor (FokI, BsmI, TaqI, ApaI) were identified 

in all 152 children. Genomic DNA was isolated from peripheral blood leukocytes using the 

GenElute™ Blood Genomic DNA Kit (Sigma-Aldrich/Merck). The quantity and quality of the 

DNA obtained were checked with the use of agarose gel electrophoresis.  

Polymorphisms were analysed using the PCR-RFLP method. The genomic DNA 

fragments including the studied polymorphic sites were amplified with the use of the chain 

polymerase method with the following primers:  

 VDRFokIFw: 5’-CAGCTGGCCCTGGCACTGAC-3’ and VDRFokIRv: 5’-

ACACGTGGGTTGGTGTAGGAGGC-3’ for FokI polymorphism 

 VDRBsmIFw: 5’-CCTCACTGCCCTTAGCTCTGCCT-3’ and VDRBsmIRv: 5’-

GGGCACAGGCCACTAGCACAG-3’ for BsmI polymorphism 

 VDRApaITaqIFw: 5’-CCAAAGGATCAGTAAGAGTCTGG-3’ and 

VDRApaITaqIRv: 5’-GATCATCTTGGCATAGAGCAGGT-3’ for ApaI and TaqI 

polymorphisms 

PCR products were digested with appropriate restriction enzymes and the genotype was 

determined on the basis of an image of the distribution of the products of digestion in 1.5 - 2% 

agarose gel electrophoresis: 

 SNP rs2228570, digested with the FokI enzyme (Thermo Scientific): CC (499 bp), CT 

(499 bp, 439 bp, 60 bp), TT (439 bp, 60 bp) 

 SNP rs1544410, digested with the BsmI enzyme (Mva1269I, Thermo Scientific): AA 

(401 bp), AG (401 bp, 298 bp, 103 bp), GG (298 bp, 103 bp) 

 SNP rs731236, digested with TaqI (EURx): TT (506 bp), TC (506 bp, 409 bp, 97 

bp*), and CC (409 bp, 97 bp*) 



 SNP rs7975232, digested with the ApaI enzyme (EURx): AA (506 bp), AC (506 bp, 

330 bp, 176 bp), and CC (330 bp, 176 bp). 

The frequency of the occurrence of particular polymorphic types was compared between 

the groups. The relationships between the concentration of vitamin D, the VDR polymorphisms, 

and the size of the fontanelle were determined, as well as the relationships between the VDR 

polymorphisms and the presence of bone lesions in the form of craniotabes in the occipital 

region and deformation of the skull bones. 

Relationships between qualitative features were examined using the Chi2 test. The 

normality of the distribution of variables in the studied groups was verified with the Shapiro-

Wilk normality test. Student’s t-test was used to examine the differences between the two 

groups, and if the conditions for its use were not met - the Mann-Whitney U test was used 

instead. The differences between three or more groups were evaluated with the Kruskal-Wallis 

test. Spearman's correlation test was used to assess the linear relationship between the variables. 

The level of significance p<0.05 was assumed, indicating the existence of statistically 

significant differences or dependencies. 

It was confirmed that the frequency of alleles and genotypes in the population was as predicted 

by Hardy-Weinberg law. 

The database was set up and statistical research was carried out on the basis of the Statistica 

9.1 computer software (StatSoft, Poland). 

Results 

Based on the analysis of the age and somatic features, it was found that children from groups 

IA and IIA were of similar age, body length, and head circumference, but they differed in terms 

of body weight. Infants showing signs of craniotabes were lighter (p = 0.039). They also had 

an almost significantly larger anterior fontanelle (p = 0.05) than the children from group IIA.  

There was no statistically significant difference between the mean birth weight, pregnancy 

duration and gravidity, feeding method, dose of vitamin D3 administered, or the sex distribution 

of children from groups IA and IIA. Based on the comparison of children from groups IB and 

IIB, it was found that they also had a similar fetal age; gravidity, feeding method, amount of 

vitamin D3 administered, and the number of boys and girls in the group were also similar. On 

the other hand, children from group IIB had a higher birth weight than children from group IB 

(p = 0.014).  



Out of 120 children with 25(OH)D levels determined, five of them (4.17%) were 

significantly deficient (>10-20 ng/ml). In group IA, only one child (1.92%) had a concentration 

of 25(OH)D below 20 ng/ml and 4 (7.69%) had a suboptimal concentration (>20-30). In 

contrast, 25 children (48.08%) had an optimal concentration (>30-50 ng/ml) and 24 (46.15%) 

higher than the optimal concentration, including 18 (34.62%) high concentration (>50-100 

ng/ml) and 4 (7.69%) toxic concentration (>100 ng/ml). In group IIA, significant vitamin D 

deficiency was observed in two children (5.41%). Six children (16.22%) had suboptimal 

concentrations. 9 (24.32%) children had an optimal concentration, and 20 (54.05%) had a 

higher than optimal concentration, including 18 (48.65%) high concentration and 2 (5.41%) 

toxic concentration. In group IB, there were also children with a concentration of 25(OH)D 

above the recommended norm, including 12 (38.71%) who had high concentration and 3 

(9.68%) who had toxic concentration. In this group, one child (3.23%) had a suboptimal vitamin 

concentration and two children (6.45%) had a significant deficiency. The optimal concentration 

of 25(OH) was found in 13 (41.94%) children. The distribution of specific concentration ranges 

25(OH)D in the three tested groups was similar (χ2= 9.168, p=0.328). Mean serum vitamin 

25(OH)D concentrations in children were similar between groups. 

There was no correlation between the size of the fontanelle and the concentration of 

25(OH)D, neither in the entire group of 120 children (Spearman's rank correlation test: R = -

0.125, p = 0.173) nor in individual groups.  

The serum levels of vitamin 25 (OH) D, calcium, and phosphate in the children in the groups 

were similar. Children in group IA were significantly more likely to have elevated alkaline 

phosphatase than children in group IIA, but the mean enzyme activity, bone fraction, and 

osteocalcin levels were similar. On the other hand, the mean serum alkaline phosphatase 

activity in children in group IB was significantly lower than in children in group IA (H= 8.281, 

p=0.016), and the concentration of osteocalcin was also lower (H= 14.477, p=0.0007), which 

resulted from the dependence of these parameters on age. Children in group IA (as well as in 

influenza IB) had lower PTH levels than children in group IIA (H=15.268, p=0.0005). 

However, there was no significant difference between PTH concentrations in groups IA and IB. 

When analyzing the calcium-creatinine index and phosphate-creatinine index, it was found 

that in, group IA, the calcium-creatinine index was higher than in group IIA (H = 10.689, p = 

0.005), the value of the phosphate-creatinine index in group IA was lower than in group IIA. 

The latter was also lower than in group IB (H = 16.03, p = 0.0003). There were no differences 



between the values of the calcium-creatinine index in groups IA and IB, as well as between the 

values of the phosphate-creatinine index in groups IIA and IB.  

Assessing the relationship between the polymorphism of the FokI, BsmI, TaqI, and ApaI 

of the VDR gene and the concentration of 25(OH)D and the lesions in the skull bones, it was 

found that there was a statistically significant difference in the frequency of FokI polymorphism 

genotypes in children with lesions in the skull bones (groups IA and IB) compared to children 

without any lesions (groups IIA and IIB). In the group with lesions in the skull bones carriers 

of the CC genotype (50.60%) dominated, while in the group of children without any lesions, 

CT genotype carriers (46.38%) were the majority. In the latter group, FokI CC carriers were 

significantly less numerous than FokI TT and CT carriers together. The difference in the 

frequency of particular genotypes in the groups of children with plagiocephaly compared to 

children without skull deformities (IB vs IIB) turned out to be statistically significant. In group 

IB, there were 51.61% of the CC genotype carriers, 16.13% of the TT genotype carriers, and 

32.26% of the CT genotype carriers. Meanwhile, in group IIB the carriers of the CC genotype 

constituted 21.88%, the TT genotype 21.88%, and the CT genotype 56.25%. The analysis of 

the frequency of single alleles of individual VDR gene polymorphisms showed that in the group 

of children with lesions in the skull bones (IA and IB altogether) and without them (IIA and 

IIB altogether) the C allele was dominant, but in children with bone lesions, the frequency of 

this allele was statistically significantly higher (69.28% vs 55.07%; p = 0.011). There was a 

statistically significant difference in the frequency of alleles in the group of children with and 

without a cranial bone deformity (IB) (IIB). In group IB, more children were carriers of the C 

allele (67.74%) than the T allele (32.26%). In group IIB, the frequency of the T and C alleles 

was similar. In a similar analysis of the frequency of the BsmI, TaqI, and ApaI polymorphisms 

VDR gene as well as of single alleles for the BsmI, TaqI, and ApaI polymorphisms, no 

statistically significant differences were found. 

There was no correlation between the size of the fontanelle and the polymorphic type of the 

VDR gene, neither in the whole study group nor separately in groups IIA, IB, or IIB but in 

children from group IA, carriers of the TT FokI genotype had a significantly larger fontanelle 

than carriers of the CT FokI genotype (H = 10.157, p = 0.006). In this group, a correlation was 

also found between the size of the fontanelle and the conjugated BsmI and TaqI polymorphic 

types of the VDR gene. Children with the AA BsmI genotype had significantly larger 

fontanelles than children with the GG and AG genotypes (H = 8.127, p = 0.017), and children 

with the CC TaqI genotype had significantly larger fontanelles than those with the CT genotype 



(H = 10.943, p = 0.004). The frequency of TT FokI, AA BsmI, or CC TaqI genotypes in group 

IA was not found to be significantly higher than in group IIA, which was comparable in terms 

of age.  

Based on the obtained results, the following conclusions were drawn: 

1. Infants with lesions in the skull bones, such as craniotabes and/or plagiocephaly are 

rarely vitamin D deficient (≤30 ng/ml). In all these cases (and also among children 

without lesions), the concentration of 25(OH)D was relatively often higher than the 

currently recommended (> 30-50ng / ml). 

2. There is no correlation between the size of the anterior fontanelle and the 

concentration of 25(OH)D in children without vitamin D deficiency. 

3. Children with occipital craniotabes are more likely to have elevated levels of alkaline 

phosphatase than children without the softening, but the levels of the bone fraction of 

this enzyme are not elevated in them.  

4. The activity of alkaline phosphatase and the concentration of osteocalcin in younger 

infants are higher than in older infants, which confirms the dependence of these 

parameters on the child's age. 

5. Infants with lower body weight are more likely to have a predisposition to occipital 

craniotabes and a larger fontanelle, while infants with lower birth weight are more 

predisposed to plagiocephaly. 

6. There is a tendency to excessively supplement children with lesions in the skull bones 

(especially craniotabes in the occipital region and plagiocephaly) with Vitamin D, 

which indicates decreased secretion of parathyroid hormone and increased excretion 

of calcium, and reduced excretion of phosphate in the urine 

7. No relationship was found between FokI, BsmI, TaqI, or ApaI, polymorphisms of 

vitamin D receptor (VDR), and the concentration of 25(OH)D. 

8. Children who are carriers of the C allele of the FokI polymorphism of the VDR gene 

appear to be at greater risk of plagiocephaly than those who are carriers of the T allele. 

9. Conjugated BsmI, TaqI polymorphisms, and ApaI polymorphism do not seem to have 

an impact on the development of lesions in the skull bones in the form of occipital 

craniotabes or plagiocephaly in infants.  

10. The tendency to a slower fontanelle closing characterises carriers of the TT FokI 

genotype, carriers of AA BsmI, as well as carriers of the CC TaqI. 



 


