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A policisztás ovarium szindróma (PCOS) a második leggyakoribb, nőket 
érintő endokrin kórkép. A klasszikus kritériumok mellett megjelenhet di-
abetes mellitus, obezitás, inzulinrezisztencia. Kései szövődményei közül 
kiemelendők a kardiovaszkuláris események és a krónikus anovuláció miatt 
kialakuló meddőség. D-vitamin-hiány számos kórkép hátterében állhat. 
PCOS-betegek vizsgálata során alacsonyabb D-vitamin-szintek igazolódtak. 
A D-vitamin-hiányos PCOS-betegek nagy dózisú D-vitamin-pótlása ígéretes 
terápiás lehetőség.

A PCOS DIAGNOSZTIKAI  
KRITÉRIUMAI, BEOSZTÁSA
A policisztás ovarium szindróma (PCOS) 
ma is használt definícióját a  2003-as 
rotterdami konszenzus határozta meg, 
melyet kiegészítettek az AE (androgen 
excess)-PCOS kritériumokkal az And-
rogen Excess and PCOS Society javas-
latára 2006-ban. Ennek alapján a  kór-
kép három diagnosztikus kritériuma 
(hiperandrogenizmus, oligo-/amenorrea, 
policisztás ovariumok) közül kettő meg-
léte esetén állítható fel a  diagnózis.7 
A 18–44 éves nők 5–10%-a érintett. Mi-
vel a PCOS kritériumrendszere jelentős 
változásokon ment keresztül az elmúlt 
években, a betegek valós számát illetően 
egyértelmű adatok nincsenek.13

A PCOS legfontosabb diagnosztikus kri-
tériuma a hiperandrogenizmus. Ennek kli-
nikai tünete lehet a fokozott szőrnövekedés 
(hirzutizmus), az androgén típusú alopecia 
megjelenése és az aknék; laboratóriumi je-
lei az emelkedett össz- és szabad tesztosz-

teron szint, valamint nemihormon-kötő 
globulin (SHBG) és szabad androgén index 
(FAI). A PCOS diagnózisának felállításához 
ki kell zárni a hiperandrogenémia egyéb 
lehetséges okait – kongenitális adrenális 
hiperpláziát, androgéntermelő tumorokat, 
Cushing-szindrómát, acanthosis nigricanst, 
exogén androgénhatást.

Oligomenorrea akkor áll fenn, ha 1 év 
alatt <9 alkalommal jelentkezik menstru-
ációs vérzés, a  ciklusok 35 napnál hosz-
szabbra nyúlnak, valamint a ciklusok közt 3 
hónapnál hosszabb időintervallum van. Az 
anovulációt rendszeres follikulometriával, 
LH-teszttel vagy a  luteális fázisban vég-
zett progeszteronszint-meghatározással 
diagnosztizálhatjuk.

A harmadik diagnosztikus kritérium, 
a policisztás ovarium diagnózisa ad leg-
gyakrabban okot a félreértésre. Definíció 
szerint akkor felel meg az ovariumok ult-
rahangos képe a kritériumnak, ha a kéreg 
alatt 12-nél több, legalább 2–7 mm átmé-
rőjű ciszta ábrázolódik.
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A PCOS-t fenotípus alapján négy cso-
portba oszthatjuk. A betegek 44–65%-a 
tartozik az „A” vagy klasszikus PCOS cso-
portba, jellegzetesen androgénszintjük 
emelkedett, nincs ovulációjuk, petefészke-
ik policisztás morfológiát mutatnak. A „B” 
fenotípusba 8–33%-ban sorolhatók a bete-
gek, a hiperandrogenémia és az anovuláció 
együttes megjelenése jellemzi a csopor-
tot, ultrahanggal policisztás ovarium 
nem látható. A „C” fenotípusú betegeknél 
hiperandrogenémia igazolható, ultrahang-
vizsgálattal policisztás petefészkek ábrá-
zolódnak, e csoport betegeinél ovulációs 
ciklusok is megfigyelhetők, 3–29%-ban 
fordul elő. Végül 0–23%-ban a „D” csoport-
ba tartoznak a betegek, ahol policisztás 
ovariumok ultrahangképe mellett króni-
kus anovuláció igazolható hiperandrogén 
tünetek nélkül. Mind a négy fenotípusra 
jellemző az inzulinrezisztencia, de az A és 
B fenotípusban kifejezett.7,18

A PCOS KLINIKAI TÜNETEI, 
SZÖVŐDMÉNYEI
A klasszikus diagnosztikus kritériumok mel-
lett megjelenhet elhízás, diabetes mellitus, 
inzulinrezisztencia, valamint lipid anyag-
csere-zavar. A  PCOS-t összetett módon 
genetikai prediszpozíció és környezeti 
tényezők együttesen befolyásolják, s az 
anyagcserezavar jelentős egyéb tünetekkel 
társulhat. Míg a női élet első felében a ve-
zető tünet esztétikai jellegű, addig a ferti-
litás időszakában a meddőség hátterében 
állhat. Idősebb életkorban vezető problé-
mává az elhízás és a hirzutizmus léphet elő. 
Nem minden PCOS-beteg túlsúlyos, sovány 
betegekre is jellemző az emelkedett éhomi 
vércukorszint, amely a fokozott bazális in-
zulinszekrécióval magyarázható.

A PCOS-ban jellemző hiperandrogén 
állapotot tovább fokozza az inzulinrezisz-
tencia, ezek együttesen metabolikus zava-
rokhoz, obezitáshoz vezetnek. Az inzulinre-
zisztencia hiperinzulinémiát eredményez. 
Az inzulin és az LH stimulálja az ovarium 

theca-sejtjeinek androgéntermelését. Az 
in zu linszint-növekedés intraovariális hiper-
andro geniz mushoz vezet, melynek követ-
keztében a follikulogenezis megáll. A ma-
gas inzulinszint fokozza a granulózasejtek 
FSH-érzékenységét. Az inzulinreziszten-
cia miatt hiperglikémia alakul ki, majd 
kompenzatórikus hiperinzulinémia, ennek 
következtében a glükóztolerancia csökken. 
A fokozott szerinfoszforilációnak jelentős 
szerepe van a hiperandrogenizmus és az 
inzulinrezisztencia kialakulásában. Inzulin-
rezisztenciában csökken az inzulin-jelátvi-
tel az inzulinreceptor/foszfatidil-inozitol-3-
kináz (PI-3-kináz) útvonalon, ami csökkenti 
az inzulin hatását. Ennek az az oka, hogy 
az inzulinreceptor szerin aminosavainak 
foszforilációja csökkenti a receptorkomplex 
kötődését a PI-3-kinázhoz. Az inzulinrezisz-
tencia esetén észlelt mitokondriális disz-
funkció következtében számos szerin-kináz 
aktiválódik és foszforilálja a receptort.10

A PC1 membrán-glikoprotein és 
a TNF-α gátolják az inzulinreceptor tirozin-
kináz-aktivitását. A csökkent TGF-β korre-
lációt mutat a csökkent trigliceridszinttel, 
valamint az összkoleszterinszinttel.44 Rep-
roduktív szempontból az inzulin növeli 
a hiper andro genizmust a petefészek and-
rogéntermelésén keresztül és csökkenti az 
SHBG termelését33 (1. ábra).

A kórkép legfontosabb késői szövőd-
ményei a kardiovaszkuláris kockázat növe-
kedése és a krónikus anovuláció következ-
tében kialakuló meddőség.

A kardiovaszkuláris kockázatot jelen-
tősen növeli a centrális elhízás, a metabo-
likus szindróma, a hipertónia, az inzulin-
rezisztencia, a csökkent glükóztolerancia 
és a  2-es típusú diabétesz.28 A  kardio-
vaszkuláris veszélyeztetettség lénye-
gesen nő a  menopauza előtt és azt 
követően is. A metabolikus kockázat fo-
kozódása a  leggyakoribb fenotípusban 

A D-vitamin-hiány hatása PCOS-ben01. 
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a klasszikus Stein–Leventhal-tünet fennál-
lásakor a legnagyobb. A stroke esélye – és 
a kardiovasz ku láris kockázat – kétszeresére 
nő PCOS-ban, bár ezt jelentősen befolyá-
solja a betegek testtömegindexe (BMI).28 
A  PCOS endoteliális diszfunkcióhoz, az 
arteria carotis intima-media megvastago-
dásához, carotis-kalcifikációhoz vezethet. 
A PCOS-betegek 10%-a lesz diabéteszes, 
az ateroszklerózis kockázata is jelentősen 
megnő, a cerebrovaszkuláris megbetege-
dések kockázata 2,8-szeresére emelkedhet, 
az akut miokardiális infarktus akár 7,4-szer 
lehet gyakoribb.18

A terhesség időszakában a gesztációs 
diabétesz, gesztációs hipertónia kockázata 
megnő. Az endometrium hiperpláziája és 
karcinómája is gyakoribb a PCOS-betegek 
között. A krónikus anovuláció következté-
ben menstruációs cikluszavar, infertilitás 
alakulhat ki. A meddőség hátterében mint-
egy 60%-ban PCOS áll, ez az anovuláció 
leggyakoribb oka.18

D-VITAMIN-ANYAGCSERE, 
D-VITAMIN-HIÁNY
A D-vitamin döntően a  bőrben kelet-
kezik a  koleszterin-anyagcsere során, 
7-dehidro-koleszterinből, ultraibolya B 
sugárzás hatására. A  táplálékból lénye-
gesen kevesebb, a magyarországi táplál-
kozási szokások mellett 80–100 NE kerül 
a szervezetbe. A kolekalciferol (D3-vitamin) 
a májban hidroxiláción megy keresztül, így 
25-hidroxi-D-vitamin képződik. Ez részben 
a vese proximális tubulusaiban, részben 
más szöveti sejtekben (pl. izomsejtek, 
erek, immunsejtek) 1-alfa-hidroxilációval 
1,25-dihidroxi-D-vitaminná alakul. A vesé-
ben keletkező aktív forma a kalcium anyag-
cseréjében játszik szerepet, míg a  többi 
sejtben képződő forma autokrin-parakrin 
hatást fejt ki. Az aktív D-vitamin fokozza 
a bélben a kalcium, a foszfát és a magnézi-
um felszívódását, autokrin-parakrin módon 
számos szövetben befolyásolja a másodla-
gos jelátviteli utakat és a gének átíródását.

D-vitamin-hiányról beszélünk, ha 75 
nmol/l-nél alacsonyabb a szérum 25-hid-
roxi-D-vitamin-szintje. Ez az állapot a gyer-
mekek és a  felnőttek 30–50%-át érinti. 
A D-vitamin-hiány számos egészségügyi 
problémát okozhat. Számos autoimmun 
kórkép, egyes daganattípusok, valamint 
szív- és érrendszeri elváltozások, metabo-
likus kórképek hátterében állhat.38 Világ-
szerte a lakosság fele D-vitamin-hiányos,43 
Magyarországon a tél végén a 90%-ot is 
meghaladhatja ez az arány.16

A D-vitamin hormonális szabályozó 
mechanizmusokon keresztül, valamint 
a géntranszkripció közvetlen befolyáso-
lása útján hat az inzulin anyagcseréjére, 
illetve a fertilitásra.20 Számos tanulmány 
alapján PCOS-betegek esetében ala-
csonyabb D-vitamin-szintek igazolha-
tók.5,9,20,24,30 A szérum átlagos 25-hidroxi-
D-vitamin-szintje 27 és 77 nmol/l között 
mozog, de mintegy 85%-ban 50 nmol/l 
alatt van. Az átlagnépességben is igen 
gyakori az alacsony D-vitamin-szint, a vi-
lág számos országában a felnőtt lakosság 
10–60%-ának szérumában van 50 nmol/l 
alatt a keringő 25-hidroxi-D-vitamin kon-
centrációja.15,27 A D-vitamin-hiány számos 
kórkép kialakulásához járulhat hozzá, ezek 
közé tartoznak az autoimmun betegsé-
gek, a kardiovaszkuláris eltérések, egyes 
daganattípusok, a depresszió és a króni-
kus fájdalom szindrómák.11 A D-vitamin-
nak szerepe lehet az androgén-ösztro-
gén egyensúly kialakulásában, valamint 
a  granulózasejtekben a  tesztoszteron 
ösztrogénné való átalakításában. Ebből 
következően a D-vitamin-hiány fokozhatja 
a már kialakult egyensúlyzavart.

A D-vitamin féléletideje a szervezet-
ben 2-3 hónap. A szájon át bevitt D-vita-
min a vékonybélből szívódik fel. A túlada-
golás rendkívül ritka. A D-vitamin toxikus 
adagja napi 40 000 NE, tartósan alkalmaz-
va. A biztonságossági dózishatár, amely 
még nem okoz sem hiperkalcémiát, sem 
hiperkalciúriát, 4000 NE/nap. A D3-vitamin 

kedvezőbb a felszívódás és a hasznosulás 
szempontjából, mint a D2. A D-vitamin-stá-
tusz monitorozására a szérum 25-hidroxi-
D-vitamin-koncentrációjának követését 
fogadták el. Ajánlatos a  25-hidroxi-D2 
és a 25-hidroxi-D3 szabad és fehérjéhez 
kötött frakcióját is vizsgálni. A kalcium-
bevitel függ a D-vitamin-ellátottságtól. 
A  D-vitamin-hiány kalciumhiányhoz, 
majd a  keringő parathormon- (PTH-) 
kon centráció növekedéséhez vezethet. 
Az 1,25-dihidroxi-D-, valamint a 25-hid-
roxi-D-szint fordítottan arányos a  vér-
nyomással. A  D-vitamin-hiány hozzá-
járulhat a  hipertónia kialakulásához, 
ami a  renin–angiotenzin–aldoszteron 
rendszer változásával magyarázható. 
A D-vita  min-hiány megelőzésére javasolt 
D-vita  min-mennyiség Magyarországon 
felnőttek esetében 1500–2000 NE, túlsú-
lyos felnőt teknél 3000–4000 NE, a bizton-
ságosan bevihető dózis napi 4000 NE.37 
Hazai vizsgálatban D-vitamin-hiányos 
betegek D-vitamin-pótlására napi 1000 
NE, heti egyszer 7000 NE és havi egyszer 
30 000 NE egy aránt hatékony és bizton-
sággal alkalmazható.41

A D-VITAMIN SZEREPE  
A REPRODUKCIÓBAN,  
A PCOS KIALAKULÁSÁBAN
A D-vitamin a géntranszkripcióra a nuk-
leáris D-vitamin-receptorok (VDR) révén 
hat, amelyek megtalálhatók a  mellék-
pajzsmirigyben, a petefészekben, valamint 
a támasztószövetekben.4 A D-vitamin az 
ösztrogén bioszintézisét közvetlenül 
szabályozza az aromatáz génexpresszió 
befolyásolása, valamint az extracelluláris 
kalcium homeosztázis megfelelő biztosítá-
sa révén.40 A D-vitamin-hiányos egerek ter-
mékenysége csökkent, a VDR-null egerek 
petefészkeiben csökkent aromatázaktivitás 
és károsodott tüszőérés mutatható 
ki.1,2,3,6 Emberi petefészekmintákban az 
1,25-dihidroxi-D3 ösztrogén- és progesz-
teronszintézist fokozó, valamint a tesztosz-
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terontermelésre kifejtett számos hatását 
a  D-vitamin aromatázaktivitást növelő 
hatásával lehet magyarázni.26

A D-vitamin-hiány PCOS-ban gyako-
ribb, mint az átlagnépességben, a PCOS-
betegek 67–85%-ának 25-hidroxi-D-szintje 
50 nmol/l alatt van. A PCOS patogenezise 
összefüggésbe hozható az LH- és SHBG-
szint,31 a tesztoszteronszint, az inzulinre-
zisztencia és a széruminzulinszint VDR-re 
gyakorolt hatásával.29,20,33 A D-vitamin-hi-
ány következtében megnövekedett PTH-
szint anovulációt, meddőséget és magas 
tesztoszteronszintet eredményezhet8 (1. 
ábra). A D-vitamin-hiány és a csökkent kal-
ciumbevitel nagymértékben befolyásolja 
a PCOS okozta menstruációs zavarokat.5 
PCOS-ban szenvedő nőket vizsgálva ala-
csonyabb kalciumszintek mellett maga-
sabb szérumtesztoszteront mértek.40

A D-vitamin-hiány és a  PCOS ösz-
szefüggése esetén elengedhetetlen 
az inzulinrezisztencia, az infertilitás és 
a  hirzutizmus kóroktanának együttes 
vizsgálata (1. ábra).22,32 PCOS-ban a D-vi-
tamin-hiány és az annak következtében 
kialakuló kalciumanyagcsere-zavar együt-
tesen tüszőérésgátlást, menstruációs és 
termékenységi zavart okozhatnak.5 Med-
dő, PCOS-ben szenvedő nők szérum-D-
vitamin-szintje lényegesen alacsonyabb 
volt, mint a PCOS-ban nem szenvedő, nor-
mális ovulációjú, meddő nőké.14

D-VITAMIN A PCOS 
KEZELÉSÉBEN
A nagy dózisú D-vitamin kedvező hatását 
a PCOS-betegek meddőségének kezelésé-
ben eddig csak kis esetszámú humán vizs-
gálat igazolta.19,24,29 Egy amerikai kutató-
csoport 2015-ben publikált metaanalízise 
alapján a  D-vitamin-hiány PCOS-ben 
szenvedő nők körében gyakoribb, ami 
metabolikus és hormonális funkciózavar-
hoz vezethet, tehát a  D-vitamin pótlása 
a PCOS gyógyítására és prevenciójára ígé-
retes megoldás lehet. Az alacsony D-vita-

min-szint a PCOS kialakulásában jelentős 
komorbiditási tényezőként hathat.45

A D3-vitamin javítja az inzulinérzékeny-
séget, valamint az érfal rugalmasságát. 
Túlsúlyos PCOS-betegek esetében a D-vi-
tamin-pótlás hatással lehet az inzulinre-
zisztenciára, a lipidprofilra, a menstruációs 
ciklusra, és a fertilitási arányt is növelhe-
ti.19,24 Thys-Jakobs csoportja a  D-vitamin 
PCOS-re kifejtett hatását vizsgálta.5 Min-
den bevont betegnél hiperandrogenémia 
és anovuláció volt kimutatható. Hetente 
50 000 NE D3-vitamin hatására, melyet 1500 
mg/nap kalcium adásával egészítettek ki 6 
hónapon át, a bevont betegek 70%-ának 
ciklusa rendeződött.

Tehrani és mtsai Iránban végzett pros-
pektív, kettős vak vizsgálatába négy cso-
portra osztva összesen 80 PCOS-beteget 
vontak be.42 Kritérium volt az anovulációs 
státusz és a  hiper andro genizmus. A  be-
vont betegek a  vizsgálat kezdetén iga-
zoltan D-vitamin-hiányban szenvedtek. 
Az első csoport 20 betege napi 1500 mg 
metformint kapott. A  második csoport 
tagjait ezen kívül napi 1000 mg kalcium-
mal és kéthetente 50 000 NE D3-vitamin-
nal is kezelték. A harmadik csoport nem 
kapott metformint, csak a második cso-
porttal megegyező dózisú kalciumot és 
D-vitamint. A negyedik csoport képezte 
a  placebokontrollt. A  80 beteget 4 hó-
napig követték. Vizsgálták a  D-vitamin-
szintek változását, a menstruációs ciklus 
szabályosságát, a hirzutizmus jelenlétét, 
a  testtömegindexet, valamint a  szérum 
kalciumszintjét. A  hirzutizmus mértékét 
a Ferriman–Gallway-módszerrel értékelték. 
Az ovulációt a ciklus közepén ultrahangvizs-
gálattal 14 mm-nél nagyobb tüsző megléte 
jelentette. A hirzutizmus és a BMI értéke-
lésekor nem volt szignifikáns különbség 
az egyes csoportok között. Szig ni fi kánsan 
szabályosabb menstruációs ciklusok iga-
zolódtak. Az 1. és 2. csoportban nagyobb 
arányban mértek ultrahanggal 14 mm-nél 
nagyobb tüszőt. A hirzutizmus jelentősen 

csökkent a metformint, kalciumot és D-vi-
tamint is kapó csoportban. Azoknak a bete-
geknek, akiknek a metformint kiegészítve 
nagy dózisú D-vitamint és kalciumot adtak, 
65%-ban szabályos lett a menstruá ciós cik-
lusuk, 60%-ban pedig domináns tüsző volt 
kimutatható. Önmagában a D-vitamin és 
a kalcium nem eredményezett a vizsgált 
kategóriákban szignifikáns javulást. A 2. és 
a 3. csoportban a kezelést követően ma-
gasabb D-vitamin-szinteket mértek, mint 
a kezelés előtt. Megjegyzendő azonban, 
hogy az egyes csoportokban az esetszám 
csekély volt. Hasonló eredményre jutott 
Rashidi kutatócsoportja is, akik 60 PCOS-
beteget vontak be a vizsgálatba, kétszer 3 
hónapos követéssel.17 Eredményeik szerint 
a metformin + D-vitamin és kalcium együtt 
adva szignifikánsan javította a menstruá-
ciós ciklus szabályosságát és a tüszőérést.

A kalcium és a  D-vitamin szerepe 
a  PCOS patogenezisében független az 
inzulin rezisztenciára kifejtett hatásuktól. 
Úgy tűnik, a granulózasejtekben a tesztosz-
teron ösztrogénné alakításában vesznek 
részt, valamint az ösztrogén- és androgén-
szintet balanszírozzák a PCOS-betegek ese-
tében.34,17 A D-vitamin + kalcium kezelés 
kedvező hatást gyakorolhat PCOS-ben 
a  meddőségre, a  ciklus szabályosságá-
ra, a  BMI-re, az inzulinrezisztenciára és 
a hiperandrogén tünetekre.46,33,25,39

Firouzabadi és mtsai tanulmányában 
a metformin, valamint a metformin + D-vi-
tamin + kalcium kombináció hatását vizs-
gálták PCOS-betegeken, fél éven keresz-
tül.34 Eredményeik szerint a D-vitamin és 
a kalcium hatással volt a BMI-re, a peteérés-
re, a menses szabályosságára, az androgén 
okozta tünetekre, a meddőségre, valamint 
az inzulinrezisztenciára, főképp a D-vita-
min-hiányban szenvedő nőknél. Pal cso-
portja a D-vitamin és a kalcium hormonális 
és metabolikus faktorokra kifejtett hatását 
vizsgálták túlsúlyos, D-vitamin-hiányos, 
PCOS-ben szenvedő nőkön 3 hónapon át.35 
Az 50 nmol/l nél alacsonyabb D-vitamin-
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szintű betegek esetében szignifikánsan 
alacsonyabb szisztolés vérnyomásértéke-
ket mértek a kezelést követően. Úgy tűnik, 
a D-vitaminnak jelentős szerepe lehet az 
ovuláció indukciójában PCOS-betegek 
esetében,36 ami egyúttal azt is jelenti, hogy 
a D-vitamin a szénhidrát-anyagcserén túl 
a menstruációs ciklus szabályozásában is 
fontos szerepet játszhat.29

Mahamad és mtsai placebokontrollos, 
prospektív, randomizált tanulmánya 
PCOS-ben szenvedő, D-vitamin-hi-
ányos betegek bevonásával a  TGF-1 
patofiziológiai szerepét vizsgálta. A TGF 
hibás működésének szerepe lehet PCOS-
ben az inzulinrezisztencia fokozódásá-
ban.12 Vizsgálták, hogyan hat a  D-vita-
min-kezelés a  TGF-1-szintre, valamint 
hogyan függ össze a TGF-1-szint, illetve 
az oldható endoglin (soluble endoglin, 
sENG) szintje a  PCOS klinikai tünetei-
vel. D3-vitaminból 45 nőbeteg 50 000 
NE dózist kapott heti egy alkalommal, 8 
héten át; 23 nőbeteg placebót kapott. 
A  szérum TGF-1-szintje mellett mérték 
a lipidprofilt, a szérum tesztoszteron- és 
DHEAS- (dehidroepiandroszteron-szulfát-) 
koncentrációját, valamint az inzulinrezisz-
tenciát. Az értékelés 2 hónappal a kezelést 
követően történt. A D-vitamin-szint szig-
nifikánsan nőtt, és normalizálódott a D-vi-
tamin hatására, a placebocsoportban ez 
nem következett be. Szignifikáns csökke-
nés volt megfigyelhető a  menstruációs 
ciklusok gyakoriságában, a  Ferriman–
Gallwey-pontszámban, a trigliceridszint-
ben, valamint a TGF-1/sENG arányban.44

ÖSSZEGZÉS
Az áttekintett irodalmi adatok alapján 
a D-vitamin-hiánynak szerepe lehet a PCOS 
patogenezisében. A D-vitamin az ovuláció 
indukálása mellett a PCOS egyéb tünetei-
re is kedvező hatást gyakorolhat, így sza-
bályosabbá teheti a menstruációs ciklust 
és mérsékelheti a  hirzutizmust, a  BMI-t. 
A meddő PCOS-betegek D-vitamin-szint-

je alacsonyabb. Az alacsony D-vitamin-
szint komorbiditási tényező lehet a PCOS 
kialakulásában. A  D-vitamin javítja az 
inzulinszenzitivitást, hatással van az érfal 
rugalmasságára. Elhízott PCOS-betegek 
esetében a D-vitamin-pótlás hat az inzu-
linrezisztenciára, a lipidprofilra, a menst-
ruációs ciklusra, valamint a fertilitási arányt 
is növelheti. A D-vitamin megfontolandó 
terápiás lehetőség, mivel biztonságosan 
alkalmazható akár nagy dózisban is, és 
nem jár jelentős anyagi kiadással. Ugyan-
akkor szükség lenne megfelelő betegszá-
mú, prospektív, randomizált, kettős vak, 
placebokontrollos klinikai tanulmányra, 
amely a D-vitamin PCOS-ben kifejtett ha-
tásait vizsgálja.
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