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D-vitamin: 
több, mint vitamin?
A vitaminok közül a D-vitaminnal kapcsolatos felfogás válto-
zott a legtöbbet az elmúlt évtizedekben. Korábban a csont-
fejlődésre és -anyagcserére kifejtett hatás volt a fókuszban, 
ma számos egyéb élettani hatást is összefüggésbe hoznak 
a „napfényvitaminnal”. Ezzel párhuzamosan az ajánlott napi 
dózisok is változtak.

A D-vitamin nem egyetlen vegyület, hanem szteroid 

szerkezetű, a  vitaminhatáson kívül szerteágazó bioló-

giai hatásokat kifejtő vegyületek csoportja. Az embe-

ri szervezet szempontjából a  legjelentősebb a  D3- és 

a D2-vitamin (kolekalciferol, ergokalciferol). A szó ere-

deti defi níciója szerint a D-vitamin nem is feltétlenül 

tekinthető vitaminnak: az emberi szervezet ugyanis 

képes előállítani, igaz, reálisan kisebb mennyiségben, 

mint amennyire szükség van. 

Napfényvitamin
A kolekalciferol az emberi bőrben szintetizálódik 

napsütés (azon belül is elsősorban az UV-B sugárzás) 

hatására. A  szervezet számára szükséges mennyi-

ségű D3-vitamin képződése 10–30 percnyi, az arcot és 

a  fedetlen végtagokat érő napozással érhető el. Télen, 

ősszel, kora tavasszal, valamint fényvédelem mellett 

viszont nyáron sem keletkezik elegendő D-vitamin 

a bőrben a napozás hatására. Az étrend is fontos D-vi-

tamin-forrás, de csak kevés táplálékféleség (elsősorban 

a  halak, gombák) tartalmaznak számottevő mennyi-

ségű D-vitamint. A  táplálékkal bevitt vagy a  bőrben 

szintetizálódott D-vitamin a vitaminhatás szempontjá-

ból inaktív – ahhoz, hogy szerepét betöltse, a májban 

és a vesékben aktiválódnia (hidroxilálódnia) kell, azaz 

kalcitriollá kell átalakulnia. A  D-vitamin-hatásokat 

a szervezetben a kalcitriol váltja ki: szabályozza a kal-

cium és a  foszfát anyagcseréjét, ennek következtében 

pedig a csontfejlődést. Fokozza a kalcium felszívódását 

a bélben, de az oszteoklasztokra is hat – e folyamatok 

egyensúlya biztosítja a  normális csontfejlődést, illetve 

felnőttkorban a  csonttömeg fenntartását. A  kalcitriol 

ezen kívül a sejtnövekedésre, a gyulladásos folyamatok-

ra és az immunműködésekre is befolyással van. 

A súlyos D-vitamin-hiány következménye, az an-

golkór ma már nagyon ritkán fordul elő. A  D-vi-

tamin-pótlás elsődleges célja ugyanakkor sokáig az 

egészséges csontfejlődés biztosítása volt. Ennek ma is 

jelentősége van, ugyanis a csecsemő- és kisgyermekkori 

D-vitaminhiány következtében kialakuló csontfejlődési 

zavarok később nem korrigálhatóak. Az elmúlt néhány 

évtized kutatásai fényt derítettek arra, hogy a  D-vi-

tamin számos olyan hormonszerű és egyéb hatással 

is rendelkezik, amelyek szintén fontosak az egészség 

megőrzése szempontjából, így a D-vitamin-pótlás célja 

mára átalakult. 

A csontanyagcserén túl
A D-vitamin fi ziológiás szerepeinek feltárásában az 

epidemiológiai és a molekuláris biológiai kutatásoknak 

egyaránt fontos szerepe van. Nagy populációkon vég-

zett megfi gyelések során születtek azok a  megállapí-

tások, amelyek a D-vitaminhiány és egyes betegségek 

kockázata közötti összefüggésekre vonatkoztak. Ezek 

a  kutatások alapozták meg az ajánlott napi bevitelre 

vonatkozó új ajánlásokat is. A  klinikai megfi gyelések 

hátterében lévő hatásmechanizmusok napjainkban is 

folyik.

Az egyik legjelentősebb felismerés az immun-

rendszer működésére kifejtett hatással kapcsolatos. 

A D-vitamin immunrendszerre kifejtett hatása – azon 

túl, hogy szükséges a normál működéshez – nagyon sok-

rétű. Több klinikai vizsgálat szerint a D-vitamin-pótlás 

lerövidíti a megfázásos betegségek és az infl uenzás meg-

betegedés időtartamát, és a betegség enyhébb tünetek-

kel jár, mint azoknál, akik nem szednek D-vitamint. 

Egy többéves vizsgálatban tartós D-vitamin-szedés 

mellett a  húgyúti fertőzések gyakorisága is csökkent. 

Kimutatták továbbá, hogy a szklerózis multiplex új ese-

teit gyakrabban diagnosztizálják kora tavasszal, D-vita-

min-hiányos állapotban, noha metaanalízisek bizonysá-

ga szerint a  betegséget D-vitamin-pótlással nem lehet 

sem megelőzni, sem hatásosan kezelni. Az autoimmun 

betegségek közé tartozó szisztémás lupus erythemato-

sus alacsony D-vitamin-szinttel jár együtt, és D-vita-

min hatására enyhülnek a tünetei. 

Népbetegségek és vitamin
A D-vitamin daganatkockázatot csökkentő hatására 

akkor fi gyeltek fel, amikor kimutatták, hogy az USA-

ban az emlő-, a petefészek- és a vastagbélrák gyakori-

sága fordított arányban áll az adott területen mért nap-

sütéses órák számával. E témában számos vizsgálatot 

és megfi gyelést végeztek, amik alapján a vastagbél-, az 

emlő- és a  prosztatadaganatról állítható a  leginkább 

megalapozottan, hogy a  D-vitamin-hiány kockázati 

tényező, a vitaminpótlás pedig csökkenti a betegség ki-

alakulásának esélyét, illetve a javítja túlélés esélyét. 
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A D-vitamin szív-érrendszeri hatásainak jelentősé-

ge vitatott. Bár egyes vizsgálatok szerint a D-vitamint 

szedők vérnyomása valamivel alacsonyabb, és a kolesz-

terinszintre is kedvezően hat a  D-vitamin, a  vizsgá-

latok többsége és azok metaanalízisei nem igazolták, 

hogy a szív-érrendszeri halálozás csökkenne a D-vita-

min-pótlás hatására. 

A cukorbetegség vonatkozásában az 1-es típusú 

diabéteszt illetően bizonyított, hogy a  gyermekkori 

D-vitamin-hiány fokozza a  kockázatot, a  2-es típusú 

cukorbetegség tekintetében pedig a  vizsgálatok zöme 

arra utal, hogy a D-vitamin-hiány kockázati tényező. 

A D-vitamin alkalmazásának célja alapvetően 

a  prevenció: a  vitaminhiány megelőzése, és ezzel kap-

csolatban bizonyos betegségek kockázatának mérséklése. 

Az étrend D-vitamin-tartalma nem elegendő a  vita-

minpótláshoz, és reálisan napozással sem érhető el az 

ideális plazmaszint – nyáron sem, de az ősztől tavaszig 

terjedő időszakban biztosan nem. Tél végén a  ma-

gyarországi népesség több mint 90%-a D-vitamin-

hiányos, és 20% azok aránya, akik vérében a D-vita-

min koncentrációja annyira lecsökken, hogy az már 

közvetlen, akut veszélyt jelent a  kalcium-anyagcsere 

szempontjából.

Különös aktualitást ad a  témának a  mostani koro-

navírus-világjárvány. Jelenleg nincs gyógyszer és vé-

dőoltás a COVID-19 ellen, ezért nagy jelentősége van 

a prevenciónak, aminek a normál D-vitaminszint fenn-

tartása is része. Megfi gyelték ugyanis, hogy a D-vita-

minszint és a  megbetegedések aránya között negatív 

korreláció áll fenn, és a betegség súlyossága egyes ada-

tok szerint a vitaminszinttel is összefügg.

Mennyire és mire van szükség?
Epidemiológiai adatok alapján megállapítható, hogy ha 

a lakosság D-vitamin-szintje optimális lenne, a csont-

törések, a cukorbetegség, bizonyos daganatos betegsé-

gek és a  légúti betegségek is számottevően ritkábbak 

lennének. A  csontanyagcserére kifejtett hatáshoz ala-

csonyabb mennyiség is elegendő, az egyéb hatások el-

éréséhez nagyobb dózisok szükségesek. Ez a felismerés 

vezetett oda, hogy a D-vitamin-adagolással kapcsola-

tos orvosi ajánlások változtak: ma már jelentősen ma-

gasabb napi mennyiségeket tartanak ideálisnak, mint 

korábban. A hazai konszenzusos ajánlás szerint az ide-

ális napi beviteli mennyiség 1500-2000 NE. A gyógy-

szerek dózisában tükröződnek a nemzetközi ajánlások. 

Étrend-kiegészítők esetén az Európai Élelmiszer-biz-

tonsági Hatóság ajánlásai irányadók: ezek szerint 

a  D-vitamin napi beviteli referenciaértéke 200  NE. 

A termékekben ennél nagyobb mennyiség is alkalmaz-

ható, a még biztonságosnak tekinthető beviteli mennyi-

sége 4000 NE naponta. 

A két termékcsoport közötti különbség nemcsak 

a dózisokban érhető tetten: a gyógyszerek 

hatóságilag garantált minőségbiztosítási 

rendszere magasabb szintű, és ez különösen 

fontos olyan kémiailag bomlásra érzékeny 

vegyületeknél, mint a D-vitamin. 

Ennél az anyagnál a felszívódás mértékének is nagy 

jelentősége van, és ezt a gyógyszereknél kötelező mó-

don vizsgálják. D-vitamin-pótlásra egyébként a D3-vi-

tamin előnyösebb, mert jobban felszívódik és kémiailag 

is stabilabb. 

A D-vitaminnal kapcsolatos felfogás a  túladagolás 

veszélyessége ügyében is változott. Korábban ez a vita-

min csak vényköteles gyógyszerként volt elérhető mo-

nokomponensű készítményként, részben éppen azért, 

hogy túladagolás ne fordulhasson elő. Jelen tudásunk 

szerint a  D-vitamin relatíve biztonságosan alkalmaz-

ható, a  túladagolás ritka. Több 10 000 NE tartós al-

kalmazása természetesen veszélyeket hordoz magában, 

de jelenleg a  D-vitaminhiányból adódó károk sokkal 

jelentősebbek, mint a toxicitás veszélyei. 

dr. Csupor Dezső
Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet
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