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Úvod
Vitamín D (VD) v súčasnom ponímaní predstavuje hormón 
s pleiotropnými účinkami podieľajúci sa na regulácii mno-
hých biologických pochodov. Myšlienka sledovania me-
tabolizmu vitamínu D a kalcia vo vzťahu k metabolickým, 
nádorovým, autoimunitným ochoreniam, ako aj k repro-
dukčným i endokrinným abnormalitám, a jeho možný 
podiel na patogenéze a fenotypovom prejave týchto 
ochorení je predmetom štúdií z posledných 10–15 rokov. 
V literatúre sa objavujú informácie o identifikácii recep-
torov pre vitamín D (VDR) na povrchu mnohých buniek, 
v tkanivách a orgánoch zahŕňajúcich aj tie, ktoré nie sú aso-
ciované s udržaním kalciovej homeostázy a kostného me-
tabolizmu. Sú to predovšetkým kardiomyocyty, hladko-
svalové bunky ciev, endotelové bunky, žalúdok, hrubé 
črevo, prostata, mliečna žľaza, B bunky pankreasu, mozog, 
koža, gonády, bunky imunitného systému [1,2]. Prítom-

nosť VDR v týchto orgánoch poukazuje na možnú úlohu 
vitamínu D pri regulácii ich funkcie, ako aj jeho podiel na 
regulácii mnohých dôležitých biologických procesov. 

Vitamín D sa podieľa na regulácii proliferácie, diferen-
ciácie a funkcie buniek imunitného systému. Pripisuje sa 
mu antiproliferačný, prodiferenciačný, imunostimulačný 
ako aj imunosupresívny efekt a optimálny stav jeho meta-
bolizmu sa považuje za kľúčovú imunoregulačnú funkciu 
organizmu [3]. Priznáva sa mu aj dôležitá úloha v metabo-
lizme nádorových buniek. Vitamín D ako jadrový tran-
skripčný faktor reguluje rast a diferenciáciu buniek, svojim 
antiproliferatívnym účinkom v podmienkach in vitro, ako 
aj in vivo indukuje apoptózu, blokuje angiogenézu a pro-
liferáciu rakovinových buniek, čím dokáže podstatne ob-
medziť ich vitalitu a ďalšie bunkové mechanizmy nevy-
hnutné v procese karcinogenézy [1,4]. Vitamín D vplýva aj 
na endokrinný a kardiovaskulárny systém, ako aj na inter-
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Súhrn
V poslednom období pribúdajú dôkazy o možnom vplyve vitamínu D (VD) na reprodukčné funkcie u žien aj 
u mužov. V súčasnosti je najviac preskúmaný vzťah VD ku klinickým a laboratórnym prejavom syndrómu polycys-
tických ovárií (PCOS). Zistilo sa, že pacientky s PCOS majú nižšie hladiny vitamínu D v sére a majú vyššiu prevalenciu 
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pri tomto ochorení, iné zase zistili iba vzťah VD k metabolickým parametrom (hmotnosť, inzulínová rezistencia, li-
pidový profil). Niekoľko intervenčných štúdií potvrdilo, že substitúcia VD u hypovitaminóznych žien s PCOS zlepšila 
metabolické ukazovatele a časť autorov dokumentovala aj zlepšenie ovariálnych funkcií a hyperandrogenémie. Vi-
tamín D teda môže predstavovať aditívnu liečbu u hypovitaminóznych žien s PCOS s cieľom zlepšiť jeho fenotypové 
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Vitamin D and Polycystic Ovary Syndrome
Summary 
Currently there is growing evidence on possible influence of vitamin D (VD) on reproductive function in both fe-
males and males. The relationship between VD and clinical or laboratory manifestations of polycystic ovary syn-
drome (PCOS) seems to be mostly evaluated. Patients with PCOS have been demonstrated to have significantly 
lower levels of serum VD and they also have the higher prevalence of vitamin D deficiency as compared to controls. 
Some studies documented the relation of VD to serum androgen levels, other found that VD correlated with met-
abolic parameters (body weight, insulin resistance and lipid profile) only. Several interventional studies demon-
strated that VD replacement improved these metabolic parameters in PCOS women with VD deficiency. On the 
other hand some studies also documented improvement of ovarian function and androgen levels. Also vitamin 
D replacement may represent an additional treatment in VD deficient PCOS women with the aim to improve phe-
notypic manifestations. It requires further randomized interventional studies on larger groups of patients. 
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mediárny metabolizmus [5]. Vzťah k reprodukčným funk-
ciám mužov a žien je v posledných rokoch veľmi inten-
zívne študovaný a v tomto článku autori podávajú prehľad 
najnovšej dostupnej literatúry. 

Vitamín D
Ako vitamín D je označovaná skupina steroidných hormo-
nálnych prekurzorov, ktoré sú východiskom pre syn-
tézu kalcitriolu – hormónu regulujúceho kalciovo-fos-
fátový metabolizmus. Cholekalciferol (označovaný aj 
vitamín D

3
) je tvorený zo 7-dehydrocholesterolu u sta-

vovcov v koži, ktorá je súčasťou endokrinného systému 
vitamínu D [1,2]. Za fyziologických okolností u človeka 
vzniká 80–95 % VD v koži spontánnou izomerizáciou 
z provitamínu 7-dehydrocholesterolu po priamej expozí-
cii UV-B frakcie slnečného žiarenia v pásme 290–315 nm. 
Fotolytickou reakciou vzniknutý izomér cholekalciferol 
je transportovaný v krvnom obehu v komplexe s vitamín 
D viažúcim proteínom (VDBP – vitamin D-binding pro-
tein) a je vychytávaný pečeňou a cieľovými tkanivami [2]. 
Takáto forma vitamínu D je biologicky inaktívna a akti-
vuje sa až procesom viacnásobnej hydroxylácie. 25(OH)D 
je hlavnou cirkulujúcou formou vitamínu D, má dlhý bio-
logický polčas (2–5 týždňov), a preto predstavuje najlepší 
ukazovateľ dostatku alebo deficitu vitamínu D. Je však 
biologicky inertný a vyžaduje ďalšiu hydroxyláciu v ob-
ličkách na biologicky aktívnu formu 1,25-dihydroxy-cho-
lekalciferol, 1,25(OH)

2
D

3
 (kalcitriol), ktorý priamo ovplyv-

ňuje metabolizmus vápnika a fosforu [4,6].

Genomické a negenomické účinky vitamínu D 
Po uvoľnení 1,25(OH)

2
D

3
 z väzby na VDBP v cieľových 

tkanivách reaguje vitamín D so špecifickými intracelu-

lárnymi receptormi (VDR – vitamin D receptor), ktoré sa 
nachádzajú vo všetkých orgánoch súvisiacich s kostno-
svalovými, ako aj pleiotropnými účinkami vitamínu D. 
VDR patrí do skupiny II. triedy nukleárnych receptorov 
a pozostáva z DNA viažúcej domény a ligand viažúcej 
domény. Po obsadení ligandového miesta VDR vitamí-
nom 1,25(OH)

2
D

3
 komplex VDR-1,25(OH)

2
D

3
 reaguje s tran-

skripčným proteínom – receptorom retinoidu X, pre-
chádza konformačnou zmenou a vytvára heterodimér. 
Tento heterodimér sa následne viaže na časť genómu 
cieľového génu – vitamin D response elements (VDREs). 
Väzba na VDREs má za následok sekvenciu zmien, ktoré 
vedú k indukcii alebo supresii transkripcie špecifických 
sekvencií mRNA a následne zvýšeniu alebo zníženiu syn-
tézy bielkovín (up-regulácia, down-regulácia) zodpoved-
ných za genomické účinky vitamínu D [7].

V súvislosti s objavením VDR na povrchu mnohých 
buniek a študovaním mechanizmu účinku vitamínu D 
boli popísané aj tzv. negenomické účinky alebo rýchle 
účinky vitamínu D, ktoré nie sú sprostredkované ovplyv-
nením transkripcie génov. Tieto účinky vznikajú v dô-
sledku interakcie 1,25(OH)

2
D

3
 na membránovej úrovni, 

a to väzbou 1,25(OH)
2
D

3 
na membránové receptory vi-

tamínu D (mVDR – membrane vitamin D receptor). Táto 
väzba ovplyvňuje aktivitu potenciálovo riadených chlo-
ridových a kalciových kanálov a vedie k vstupu extra-
celulárneho kalcia a chloridov do bunky. Okrem akti-
vácie Ca2+ senzitívnych kanálov dochádza po väzbe 
1,25(OH)

2
D

3 
na mVDR aj k hydrolýze membránových lipi-

dov a mechanizmom signálnej transdukcie sa tvoria tzv. 
druhí poslovia (proteínkináza C, proteín G a iné). Tento 
mechanizmus účinku vitamínu D bol popísaný v B bun-
kách pankreasu, adipocytoch, bunkách hladkého sval-

Tab. Pleiotropné účinky vitamínu D a choroby podozrivé z jeho nedostatku. Upravené podľa [8].

orgán účinok suspektná choroba pri nedostatku vitamínu D

imunitný systém účinok na lymfocyty, zlepšenie funkcie monocytov 
a makrofágov, aktivácia T-lymfocytov a B-lymfocytov

reumatoidná artritída, sclerosis multiplex, zápalové 
choroby čreva, psoriáza, DM1T 

srdce antiproliferatívny a prodiferenciačný efekt, inotropný 
efekt – zvýšenie funkcie ľavej komory

ateroskleróza, infarkt myokardu, artériová 
hypertenzia, srdcové zlyhanie

respiračný systém odolnosť proti infekciám, tlmenie alergických reakcií infekcie dýchacích ciest, pneumónie, TBC, asthma 
bronchiale

gastrointestinálny trakt antiproliferatívny účinok, regenerácia pečeňového 
tkaniva

karcinóm hrubého čreva a rekta, pankreasu, zápaly 
čreva

renín-angiotenzínový systém supresia RAS hypertenzia, srdcovocievne choroby

kostrový sval antiproliferatívny a diferenciačný efekt, úprava 
svalovej slabosti

proximálna myopatia, svalová slabosť, časté pády

nervový systém vývoj mozgu, regenerácia mozgového tkaniva, 
psychická rovnováha, rozvoj duševných vlastností

schizofrénia, depresia, kognitívne poruchy, 
Alzheimerova demencia, Parkinsonova choroba

gravidita udržiavanie fyziologickej gravidity predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť, 
preeklampsia

metabolizmus tvorba a sekrécia inzulínu obezita, PGT, DM2T, MetS

pohlavné orgány antiproliferatívny účinok na endometrium, úprava 
spermatogenézy a funkcie Sertoliho buniek

syndróm polycystických ovárií

koža účinok na keratinocyty, fibroblasty a melanocyty karcinómy kože
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stva cievnej steny, v Sertoliho bunkách, v bunkách na 
povrchu reprodukčných orgánov, v enterocytoch, bun-
kách imunitného systému, teda predovšetkým v tkani-
vách spájaných s pleiotropnými účinkami vitamínu D. Ta-
kouto interakciou 1,25(OH)

2
D

3 
na membránovej úrovni sa 

predpokladá podiel vitamínu D na regulácii sekrécie in-
zulínu, rýchlej intestinálnej resorpcii Ca2+, stimulácii exo-
cytózy v bunkách imunitného systému a pod [7,9].

Pleitotropné účinky vitamínu D a možné následky 
z jeho nedostatku sú uvedené v tab. 

Vitamín D a reprodukčné funkcie u ženy
VDR boli popísané v centrálnych a periférnych orgánoch 
podieľajúcich sa na regulácii reprodukčných funkcií, a to 
v ováriu (predovšetkým v granulózových bunkách), mater-
nici, placente, semenníkoch, hypotalame a hypofýze. Rov-
nako boli v týchto tkanivách identifikované metabolizujúce 
enzýmy (1α-hydroxyláza), čo hovorí o dôležitosti tkanivovo 
špecifickej modulácii tvorby aktívnych foriem vitamínu 
D [9,10]. Táto diverzná expresia VDR poukazuje na možnú 
úlohu vitamínu D v reprodukčnej fyziológii a jeho úlohu 
v steroidogenéze, folikulogenéze a spermatogenéze [1]. 
Predpokladá sa, že vplyv hypovitaminózy D na humánne 
reprodukčné funkcie je nepriamy, sprostredkovaný sekun-
dárne poruchou regulácie kalciovej homeostázy na bunko-
vej úrovni alebo estrogénovou dysreguláciou [10].

Vitamín D a ováriálna funkcia
Viacero štúdií potvrdilo, že vitamín D ovplyvňuje signálnu 
funkciu anti-Mülleriánskeho hormónu (AMH) v humánnych 
granulózových bunkách, ako aj ich senzitivitu na folikulosti-
mulačný hormón (follicle–stimulating hormone – FSH). Sta-
novenie AMH sa v poslednom období začalo uplatňovať 
v laboratórnej diagnostike ováriálnej dysfunkcie a poruchy 
folikulogenézy. Považuje sa za marker ováriálnej rezervy 
a jeho koncentrácia u žien klesá s vekom [11]. V experimen-
tálnych animálnych modeloch vedie vitamín D k down-re-
gulácii expresie génu pre AMH a up-regulácii expresie génu 
pre FSH receptory počas folikulárnej fázy menštruačného 
cyklu (MC). Zvyšovaním počtu FSH receptorov na antrál-
nych folikuloch napomáha selekcii dominantného folikulu. 
Naopak v humánnych luteinizovaných bunkách granu-
lózy v sekrečnej fáze MC znižuje vitamín D expresiu génu 
pre FSH a AMH receptory, čím sa folikuly stávajú menej zá-
visle na FSH a viac závisle na LH a napomáha tak luteinizá-
cii. Týmto mechanizmom vitamín D reguluje aj produkciu 
a uvoľňovanie progesterónu luteálnymi bunkami. V in vitro 
modeloch sa predpokladá, že vitamín D môže ovplyvňovať 
aj aktivitu kľúčového enzýmu steroidogenézy 3β-hydroxy-
steroid-dehydrogenázy. Tieto údaje svedčia o možnej 
fyzio logickej úlohe vitamínu D v ováriálnej folikulogenéze, 
luteinizácii a steroidogenéze [11].

Túto hypotézu potvrdzujú aj in vivo realizované kli-
nické štúdie, v ktorých 25(OH)D pozitívne koreloval 
s hodnotami AMH a adekvátna suplementácia vitamí-
nom D u hypovitaminóznych žien viedla k blokáde se-
zónnych zmien v koncentrácii AMH. U žien so syndró-
mom polycystických ovárií (polycystic ovary syndrome 

– PCOS) viedla k poklesu abnormálne elevovaných sé-
rových hladín AMH, čo indikuje jeden z možných me-
chanizmov, akým vitamín D zlepšuje folikulogenézu [9].

Syndróm polycystických ovárií
Explózia prác o mimokostných účinkoch vitamínu D v po-
sledných rokoch pojednáva o jeho význame v regulá-
cií mnohých biologických funkcií. V sporadických prá-
cach sledujúcich metabolizmus vitamínu D a kalcia u žien 
s PCOS sa popisuje nález nízkych sérových hladín vita-
mínu D v tejto skupine žien [12,13]. V posledných rokoch 
sa v literatúre objavujú predovšetkým 2 skupiny štúdií po-
jednávajúce o prítomnosti hypovitaminózy D a jej dôsled-
koch u žien s PCOS. Jedna je zameraná na vzťah saturá-
cie organizmu vitamínom D, metabolických komplikácií 
a hyperandrogenizmu pri PCOS a na vplyv substitučnej 
liečby vitamínom D na ich regresiu [13–15]. Druhá skupina 
štúdií sleduje vplyv hypovitaminózy D a dysregulácie kal-
ciovej homeostázy na folikulogenézu, poruchy MC a ferti-
litu u pacientiek s PCOS [16,17].

Doposiaľ publikované výsledky svedčia v prospech 
úlohy vitamínu D v procese inzulínovej sekrécie a pri 
jeho účinku v cieľových tkanivách, v procese folikuloge-
nézy a regulácie reprodukčných funkcií, teda pri poru-
chách, ktoré sú kľúčové v patogenéze ochorenia [11,12]. 
Hypovitaminóza D môže prispieť k zvýrazneniu typic-
kých prejavov PCOS a môže sa podieľať na zvýraznení 
niektorých fenotypových prejavov choroby. Ovplyvne-
ním inzulínovej sekrécie a znížením expresie inzulíno-
vých receptorov môže prispieť k manifestácii inzulíno-
vej rezistencie (IR). Hypovitaminóza D môže prispievať 
k poruchám MC a fertility a redukciou sérových hladín 
SHBG a vzostupom koncentrácií PTH sa môže podieľať 
na zvýraznení hyperandrogenizmu [18].

Viaceré observačné štúdie prinášajú závery, že hypo-
vitaminóza D je asociovaná s IR, poruchami MC a fertility 
so zníženou úspešnosťou počatia, s hirzutizmom a hyper-
androgenémiou, obezitou a kardiovaskulárnymi riziko-
vými faktormi u žien s PCOS [12,14,19].

Je známe, že ženy s PCOS často trpia metabolickými ab-
normalitami, predovšetkým hyperinzulinémiou, IR a zvý-
šeným rizikom rozvoja diabetes mellitus 2. typu (DM2T). 
Kumulujúce sa údaje z dostupných klinických štúdií sved-
čia o tom, že vitamín D môže predstavovať kauzálny faktor 
v patogenéze metabolického syndrómu (MetS) u žien 
s PCOS [12]. Táto hypotéza je podporovaná skutočnos-
ťou, že VDR gén sa podieľa na regulácii asi 3 % humán-
neho genómu, zahŕňajúc aj gény plniace funkciu v regu-
lácii glukózového a lipidového metabolizmu [14], ako aj 
krvného tlaku. Klinické štúdie ukazujú, že IR a DM2T sú 
asociované so zhoršenou saturáciou organizmu vitamí-
nom D [19], navyše ďalšie výsledky poukazujú na asociáciu 
hypovitaminózy D aj s dyslipidémiou a obezitou. Presná 
úloha vitamínu D pri rozvoji metabolického syndrómu 
(MetS) u žien s PCOS je doposiaľ nejasná a cieľom viace-
rých štúdií je prispieť k pochopeniu týchto vzťahov.

Najrozsiahlejšiu observačnú štúdiu v tejto oblasti 
predstavuje práca autorov Wehr et al z roku 2009, ktorí 



Lazúrová I et al. Vitamín D a syndróm polycystických ovárií3S90

Vnitř Lék 2016; 62(9, Suppl 3): 3S87–3S91

sledovali asociáciu hladín vitamínu D a jednotlivých 
komponentnov MetS u pacientiek s PCOS. Do štúdie za-
radili 206 žien s PCOS spĺňajúcich Rotterdamské kritériá, 
vo veku 16–41 rokov, u ktorých boli vykonané základné 
metabolické, endokrinné, antropometrické merania 
a oGTT. Hoci neexistuje jednoznačný konsenzus pre 
optimálnu sérovú hladinu 25(OH)D, hodnota 30 ng/ml sa 
v tejto štúdii považovala za indikátor dostatočnej saturá-
cie organizmu vitamínom D. Podľa tejto štúdie bola pre-
valencia hypovitaminózy dokázaná až u 150 pacientiek, 
čo predstavuje 72,8 % žien s PCOS. Ďalším zistením bolo, 
že pacientky spĺňajúce kritéria MetS a PCOS mali signifi-
kantne nižšie sérové hodnoty 25(OH)D v porovnaní s PCOS 
pacientkami bez MetS (17,3 vs 25,8 ng/ml, p < 0,05). Záro-
veň autori potvrdili negatívnu koreláciu medzi 25(OH)D 
a BMI, hmotnosťou, obvodom pásu a bokov, pomerom 
pás a boky – WHR, systolickým a diastolickým tlakom 
krvi, glykémiou a inzulinémiou nalačno, PTH, hladinou 
TAG, a CRP. Ďalším zistením bol priamy vzťah medzi sé-
rovými hladinami 25(OH)D a hladinou HDL-choleste-
rolu. V multivariantnej regresnej analýze boli hodnoty 
25(OH)D a BMI nezávislými prediktormi HOMA-IR s nále-
zom signifikantnej korelácie medzi 25(OH)D a HOMA-IR. 
Naviac hirzutické pacientky s PCOS mali signifikantne 
nižšie sérové hladiny 25(OH)D v porovnaní s PCOS pa-
cientkami bez hirzutizmu [14].

Podobné výsledky priniesli Hahn et al v roku 2006, 
ktorí zistili v skupine 120 žien s PCOS negatívnu korelá-
ciu 25(OH)D s BMI, celkovým telesným tukom, HOMA-IR, 
hyperinzulinémiou a hladinami leptínu a pozitívnu kore-
láciu 25(OH)D s HDL-cholesterolom (všetky p < 0,05). Pod-
robnejšou analýzou saturácie vitamínom D u žien s PCOS 
rozdelených podľa hmotnosti na štíhle, s nadváhou 
a obézne dokumentovali autori prítomnosť signifikantne 
vyšších hladín 25(OH)D v skupine štíhlych žien s PCOS [12].

Silná asociácia 25(OH)D a BMI pri PCOS je popisovaná 
mnohými autormi, ale jej presná príčina je stále nejasná. 
Nevieme, či deficit vitamínu D rezultuje z obezity alebo či 
obezita je dôsledkom nedostatku vitamínu D. Podobne 
dáta zo štúdie s obéznymi ženami a ženami s nadvá-
hou hovoria, že ženy s vyššími hladinami 25(OH)D mali 
lepšiu odpoveď na nízkokalorické diéty a navyše reduk-
cia telesného tuku bola u nich významnejšia ako u žien 
s nízkymi sérovými hladinami 25(OH)D. V našom súbore 
žien s PCOS sa prevalencia hypovitaminózy D pohybo-
vala okolo 80 %. Pacientky s nízkymi hladinami 25(OH)D 
mali vyšší BMI, hladinu inzulínu, vyšší stupeň inzulínovej 
rezistencie, avšak metabolické parametre korelovali skôr 
s andro genémiou než s hladinami VD [20].

Vzťah 25(OH)D a hyperandrogenémie pri PCOS je menej 
zrejmý. Glintborg et al v roku 2005 taktiež popisujú prítom-
nosť signifikantne nižších hladín 25(OH)D u žien s PCOS tr-
piacich hirzutizmom. Táto asociácia môže byť vysvetlená 
viacerými mechanizmami. Jedným z nich je znížená expo-
zícia slnečnému žiareniu z psychologických dôvodov pri 
manifestnom hirzutizme u týchto žien. Avšak nález VDR 
v keratocytoch svedčí aj o potencionálnej úlohe vitamínu 
D v regulácii rastového cyklu vlasových folikulov [19].

Vplyv liečby vitamínom D na klinické 
a laboratórne prejavy PCOS
Doposiaľ bolo publikovaných aj niekoľko pilotných inter-
venčných štúdií sledujúcich efekt substitučnej liečby pre-
parátmi vitamínu D na metabolické abnormality u žien 
s PCOS. Ich výsledky sú však rozporuplné. 

Selimoglu et al roku 2010 sledovali efekt substituč-
nej liečby vitamínom D na metabolizmus glukózy, inzulí-
nu a sérové hladiny androgénov u 11 obéznych žien 
s PCOS, IR a obezitou. Tri týždne po podaní jednorázo-
vej dávky 300 000 IU vitamínu D

3
 perorálne autori zazna-

menali signifikantný vzostup sérových hladín 25(OH)D 
(p < 0,027). Hoci pokles hodnoty glykémie a inzulínu bol 
nesignifikantný, index inzulínovej rezistencie HOMA-IR 
významne poklesol v sledovanej skupine žien s PCOS 
(p < 0,043). Autori však nezaznamenali žiadne signifikantné 
zmeny v hladinách sledovaných androgénov – DHEAS, tes-
tosterón, voľný testosterón a androstendión po tejto subs-
titučnej liečbe. Aj keď ide o malý súbor žien, autori uvádza-
jú, že substitučná liečba vitamínom D môže mať priaznivý 
vplyv na IR u obéznych žien s PCOS, ale hladiny androgénov 
pravdepodobne neovplyvňuje [13].

Podobne sa tejto problematike venovali Kotsa et al v roku 
2009, ktorí sledovali efekt liečby analógmi vitamínu D

3
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parametre glukózového metabolizmu u 15 obéznych žien 
s PCOS, IR s priemerným BMI 32,55 ± 0,43 kg/m2 s chro-
nickou anovuláciou a hyperandrogenémiou. Α-kalcidiol 
v dávke 1 μg/denne bol pacientkám podávaný perorálne po 
dobu 3 mesiacov. Po 10–12-hodinovom lačnení bol v sledo-
vanej skupine PCOS pacientiek pred a po liečbe α-kalcidio-
lom realizovaný i.v. glukózový tolerančný test. Autori v tejto 
štúdií demonštrovali vzostup prvej fázy inzulínovej sekrécie 
po 3 mesačnej liečbe α-kalcidiolom. Taktiež pozorovali po-
zitívny efekt α-kalcidiolu na inzulínovú senzitivitu, avšak ne-
signifikantný, pravdepodobne kvôli limitovanému počtu 
pacientiek zaradených do štúdie. Okrem toho autori za-
znamenali pokles sérovej koncentrácie PTH po 3-mesačnej 
liečbe α-kalcidiolom, ktorá negatívne korelovala so vzostu-
pom inzulínovej senzitivity. Vyhodnotením efektu na lipi-
dogram autori zistili pokles sérových hladín TAG a vzostup 
sérovej hladiny HDL-cholesterolu. Táto štúdia aj napriek 
malej skupine sledovaných pacientiek potvrdzuje priaznivý 
účinok liečby α-kalcidiolom na inzulínovú sekréciu a hla-
dinu sérových lipidov u žien s PCOS. Hoci je dyslipidémia 
len doplnkovým terapeutickým cieľom u žien s PCOS, vita-
mín D môže byť aj v tejto indikácii prospešný v komplex-
nom manažmente metabolických abnormalít vyskytujú-
cich sa pri PCOS [15].

Výsledky týchto štúdii demonštrujú, že podávanie vita-
mínu D by mohlo viesť k zlepšeniu inzulínovej senzitivity, 
poklesu IR, úprave lipidového profilu a jednotlivých preja-
vov MetS u žien s PCOS a že suplementácia vitamínom D by 
mohla nájsť spolu s redukciou hmotnosti a zmenou život-
ného štýlu svoje miesto v komplexnom manažmente žien 
s PCOS. Avšak na potvrdenie alebo vyvrátenie týchto hypo-
téz a na komplexné posúdenie efektu suplementácie vita-
mínom D na metabolické abnormality pri PCOS sú nevy-
hnutné ďalšie klinické štúdie. V pilotnej štúdii dvojmesačná 
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substitučná liečba vitamínom D a kalciom viedla ku korekcii 
nepravidelnosti MC, avšak vzhľadom na malú skupinu žien 
výsledky neboli signifikantné [16]. Rashidi et al v roku 2009 
v pilotnej štúdii sledovali efekt kalcia, vitamínu D a metfor-
mínu na MC a ovuláciu u žien s PCOS. Do štúdie bolo zahr-
nutých 60 žien s PCOS podľa Rotterdamských kritérií, ktoré 
boli rozdelené do 3 terapeutických skupín. 80–100 % pa-
cientiek vo všetkých skupinách malo anamnézu oligome-
norey alebo amenorey počas obdobia 6 mesiacov pred 
zaradením do štúdie. Prvá skupina žien užívala 1 000 mg 
kalcia spolu s 400 IU vitamínu D denne, druhá skupina do-
stávala kalcium a vitamín D v rovnakých dávkach ako sku-
pina č. 1 spolu s 1 500 mg metformínu a tretia skupina pa-
cientiek s PCOS užívala len metformín v dávke 1 500 mg 
denne. Pacientky boli liečené 3 mesiace s následným sledo-
vaním v mesačných intervaloch po dobu ďalších 3 mesia-
cov. Autori zistili, že počet dominantných folikulov (≥ 14 mm) 
počas sledovania bol vyšší v skupine pacientiek užívajúcich 
kalcium, vitamín D + metformín v porovnaní s ostatnými 
2 skupinami sledovaných žien s PCOS (p = 0,03). Pravidelnosť 
MC nevykazovala štatistickú signifikantnosť medzi jednot-
livými skupinami (p = 0,40), avšak najlepší efekt na úpravu 
MC bol dosiahnutý v skupine žien užívajúcej kalcium, vi-
tamín D a metformín [17]. Nedávno publikovaná štúdia 
z nášho pracoviska sledovala efekt podávania α-kalcidiolu 
samotného (1. skupina), α-kalcidiolu s metformínom (2. sku-
pina) a metformínu (3. skupina) na niektoré fenotypové pre-
javy vrátane porúch menštruačného cyklu u obéznych žien 
s PCOS a hypovitaminózou D pred a po 6 mesiacoch. Úprava 
MC bola zaznamenaná u 78 % žien v 1. skupine, 80 % žien 
v 2. skupine a 90 % v 3. skupine. VD nemal významný vplyv 
na hladiny androgénov, iba v kombinácii s metformínom. 
Na základe toho sme konštatovali, že VD môže pozitívne po-
tencovať efekt metformínu na klinické a laboratórne prejavy 
hyperandrogenizmu u žien s PCOS [21].

Záver
Tieto dáta svedčia o tom, že abnormality v kalciovej 
homeo stáze pri hypovitaminóze D by mohli prispieť k po-
ruche vývoja folikulov a ovulačnej dysfunkcii u žien s PCOS. 
Zároveň sa zdá, že liečba vitamínom D je prínosná v korek-
cii porúch MC pri PCOS, pričom jej kombinácia s metformí-
nom je ešte efektívnejšia ako liečba len jedným z nich. Zá-
verom sa teda núka myšlienka, či by účinok metformínu 
v kombinácii s vitamínom D na úpravu MC u žien s chro-
nickou anovuláciou, oligomenoreou a amenoreou mohol 
byť použitý v klinickej praxi ako nová potentná liečebná 
modalita v terapii reprodukčných abnormalít pri PCOS 
s možným zvýšením pravdepodobnosti počatia.
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