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Vitamina D – schimbarea practicilor 
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Vitamin D – changing the therapeutic practices through 
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REZUMAT
Introducere. Asocierea dintre concentraţia vitaminei D şi diverse condiţii patologice a fost extensiv stu-

diată în literatura medicală din ultimii ani. O atenţie similară a fost acordată statusului vitaminei D, ceea 
ce a dus la constatarea faptului că defi citul acesteia are o prevalenţă semnifi cativă în rândul tuturor 
categoriilor de populaţie (indiferent de rasă, vârstă, starea de graviditate). Consecutiv, au fost revizuite re-
comandările terapeutice în sensul creşterii necesarului zilnic, a dozelor recomandate, precum şi a nivelului 
ţintă – concentraţia de 25HO-vitamina D considerată optimă.

Obiectiv. Evaluarea dozelor orale de vitamina D necesare pentru normalizarea şi menţinerea nivelului 
plasmatic optim de 25HO-vitamina D, aşa cum rezultă din experienţa noastră.

Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv în care am inclus 32 de paciente afl ate în evi-
denţa Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti pentru tratamentul osteoporozei. 
Pacientele au fost evaluate periodic prin dozarea 25HO-vitaminei D, iar dozele de colecalciferol au fost 
ajustate în funcţie de rezultate, cu scopul de a obţine un nivel plasmatic optim de 25HO-vitamina D (>30 
ng/ml).

Rezultate. Aproape toate pacientele (93,75%) au benefi ciat de doze progresiv crescute de colecalciferol. 
Doar 2 paciente (6,25%) au avut de la început un nivel optim de 25HO-vitamina D şi l-au menţinut sub o 
doză mică (500 UI) de colecalciferol. Doza de 500 UI/zi este efi cientă doar pentru menţinerea unui nivel 
ini  ţial optim/aproape optim. Efi cienţa dozei de 1.000 UI/zi creşte cu perioada de administrare, fi ind 100% 
după 1 an în lotul nostru. 1.500-2.000 UI: efi cienţa dublă faţă de doza anterioară în primul an. Sub 2.500-
3.000 UI/zi se produce creşterea rapidă (6 luni) a nivelulului plasmatic de 25HO-vitamina D.

Concluzie. Pentru tratamentul defi citului de vitamina D sunt necesare doze mari de colecalciferol, efi ci-
enţa crescând odată cu perioada de administrare.

Cuvinte cheie: colecalciferol, 25HO-vitamina D, nivel optim

ABSTRACT
Introduction. The association between vitamin D concentration and various pathological conditions has 

been extensively studied in the recent medical literature. Similar att ention was paid to vitamin D status, 
which led to the fi nding that its defi cit has a signifi cant prevalence among all groups of the population (re-
gardless of race, age, pregnancy status). Consequently, therapeutic recommendations were revised upward 
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daily needs, recommended doses, and the target level – 25-hydroxy vitamin D concentration considered 
optimal.

Objective. Evaluation of oral doses of vitamin D needed to normalize and maintain optimal plasma levels 
25-hydroxy vitamin D, as a result of our experience.

Methods. We conducted a retrospective study, we included 32 patients treated for osteoporosis in “C.I. 
Parhon” National Institute of Endocrinology, Bucharest. Patients were assessed at regular intervals by 
25-hydroxy vitamin D dosing. Cholecalciferol doses were adjusted based on the results, in order to obtain an 
optimal plasma level of 25-hydroxy vitamin D (> 30 ng / ml).

Results. Almost all patients (93.75%) received progressively increasing doses of cholecalciferol. Only 2 
patients (6.25%) had from the beginning an optimal level of vitamin 25-hydroxy vitamin D and maintained 
it on a low dose (500 IU) of cholecalciferol. Dose of 500 IU / day is eff ective only for maintaining an optimal/
near optimal baseline. The efi ciency of 1,000 IU daily dose increases wiyh period of administration becoming 
100% after 1 year in our group. 1500-2000 IU daily dose has a double effi  ciency in the fi rst year. Under 
2500-3000 IU daily dose we noticed rapid growth (6 months) of 25-hydroxy vitamin D plasma level.

Conclusion. For the treatment of vitamin D defi ciency high doses of cholecalciferol are required, the ef-
fi ciency increasing with the period of administration.

Keywords: cholecalciferol, 25-hydroxy vitamin D, optimal level

INTRODUCERE
Este cunoscut faptul că, în ti mpul expunerii 

la soare, în piele se sinteti zează vitamina D: ra-
diaţiile UV ti p B pătrund în epidermă, unde sunt 
absorbite de 7-dehidrocolesterol, care se trans-
formă în vitamina D3. Aceasta trece în circulaţie, 
fi ind ulterior metabolizată şi acti vată hepati c 
(25HO-vitamina D) şi renal (1,25 diHO-vitamina 
D). Vitamina D acti vă interacţionează cu recep-
torii săi nucleari (VDR) cu efecte variabile în 
func ţie de localizarea acestora, toate având ca 
scop comun menţinerea în limite normale a cal-
cemiei (1):

• intesti nal: sti mulează absorbţia intesti nală 
a calciului (2);

• osos: la nivelul osteoblastului sti mulează 
expresia de RANKL care se cuplează cu re-
ceptorul RANK al preosteoclastului pe care 
îl acti vează, sti mulând resorbţia osoasă (3);

• renal: sti mulează reabsorbţia calciului din 
tubii distali.

La adulţi, defi citul de vitamina D induce os-
teo malacie. Scăderea absorbţiei intesti nale a 
calciului duce la scăderea calciului liber din sân-
ge cu hiperparati roidism secundar compensator 
(4). PTH sti mulează resorbţia osteoclasti că şi 
creş te reabsorbţia renală de calciu, restabilind 
cal cemia, dar determină şi reducerea densităţii 
minerale osoase şi efect fosfaturic. Scăderea fos-
fatemiei determină un raport calciu/fosfor ina-
decvat şi mineralizare anormală a matricei osoa-
se depuse de osteoblast, rezultând aspectul mi-
 croscopic caracteristi c de osteoid abundent, slab 
mineralizat (5). Osteomalacia poate fi  cauză de 

dureri osoase localizate sau generalizate, dar şi 
dureri şi scăderea forţei musculare (6-8). Defi  ci-
tul de vitamina D a fost asociat cu declinul per-
for manţelor fi zice, hipotrofi e şi hipotonie mus-
cu  lară. Miopati a simptomati că poate apărea în 
osteomalacie, dar afectarea musculară subti lă 
este frecvent întâlnită la pacienţi cu defi cit mo-
derat şi uşor de vitamina D (27).

Practi c, toate celulele organismului uman ex-
primă VDR (5,9), 1,25diHO-vitamina D fi ind unul 
dintre cei mai potenţi inhibitori ai creşterii celule-
lor normale şi neoplazice (10,11). De ase me nea, 
1,25diHO-vitamina D reglează funcţia lim fo-
citelor B şi T acti vate (12,13), sti mulează se  cre-
ţia pancreati că de insulină (5), inhibă producţia 
renală de renină (14). De aceea, defi citul de vi-
ta mina D a fost asociat cu creşterea riscului de 
apariţie a mai multor boli cronice: neoplasme cu 
diverse localizări (colon, sân, prostate, ovar, eso-
fag) (15-20), diabet zaharat ti p I (21), hiper ten-
siune arterială (22), insufi cienţă cardiacă con ges-
ti vă (23), schizofrenie şi scleroză multi plă (24,25).

Având în vedere toate acestea, este de înţe-
les importanţa care se acordă evaluării statusului 
vitaminei D şi corectării acestuia atunci când e 
nevoie. Măsurarea 25HO-vitaminei D este sin-
gura metodă de a stabili dacă un pacient are sau 
nu defi cit de vitamina D. Măsurarea 1,25diHO-
vitaminei D poate induce în eroare, deoarece 
valoarea acesteia este normală sau chiar cres-
cută în defi citul de vitamina D, datorită hiper pa-
rati roidismului secundar.

Este cunoscută deja insufi cienţa producţiei 
cu tanate prin expunere la soare. Dozele de vita-
mina D în mod tradiţional recomandate pentru 
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corectarea defi citului de vitamina D erau de 
400-800 UI/zi şi majoritatea preparatelor combi-
nate de calciu şi vitamina D existente pe piaţa 
far maceuti că respectă aceste recomandări. Nu-
meroase studii care au luat în calcul toate cate-
goriile populaţionale au demonstrat efi cienţa re-
  dusă a acestor doze. De aceea, ulti mele ghi duri 
de evaluare, tratament şi prevenire a defi  citului 
de vitamina D prevăd o creştere impor tantă a 
do zelor zilnice recomandate.

În anul 2011, ghidul Societăţii Americane de 
Endocrinologie (26) stabilea:

• Nivelul plasmati c opti m de 25HO-vitamina 
D = 40-60 ng/ml, o valoare <20 ng/ml indică de-
fi citul de vitamina D.

• Necesarul de vitamina D:
 − <1 an: 400 UI/zi 
 − 1 an – 19 ani: 600 UI/zi 
 − 19-70 de ani: minimum 600 UI/zi → ≥ 

1.000 UI/zi 
 − 70 de ani: minimum 800 UI/zi → 1.500-

2.000 UI/zi 
 − femei gravide/care alăptează: minimum 

600 UI/zi → 1.500 UI/zi 
 − copiii şi adulţii obezi, sub tratament anti -

convulsivant, glucocorti coid, anti fungic, an-
ti  retroviral necesită doze de 2-3 ori mai 
mari decât cele corespunzătoare grupei de 
vârstă. 

• Dozele maxime permise fără supraveghere 
medicală:

– 1.000 UI/zi – copii <6 luni;
– 1.500 UI/zi – copii 6-12 luni;
– 2.500 UI/zi – copii 1-3 ani;
– 3.000 UI/zi – copii 4-8 ani;
– 4.000 UI/zi – > 8 ani.
• Sub supraveghere medicală strictă, în anu-

mite cazuri, pot fi  administrate doze de până la:
– 2.000 UI/zi – copii <1 an;
– 4.000 UI/zi – 1-18 ani;
– 10.000 UI/zi – ≥19 ani.
Ghidul Clinicianului de Prevenţie şi Tratament 

a Osteoporozei publicat pe 1 aprilie 2014 de Na-
ti onal Osteoporosis Fundati on (28) recomandă:

– 800-10.00 UI/zi pentru adulţi cu vârsta ≥ 50 
de ani;

– atunci când este posibilă dozarea 25HO-
vita minei D administrarea de doze parti cularizate 
în funcţie de caz pentru ati ngerea şi menţinerea 
unei concentraţii ≥30 ng/ml, mai ales la pacienţii 
cu osteoporoză;

– doza maximă admisă în condiţii de siguranţă 
pentru populaţia generală este de 4.000 UI/zi;

– adulţii cu defi cit documentat de vitamina D 
pot fi  trataţi cu 50.000 UI/săptămână sau doza 
zilnică echivalentă de 7.000 UI în primele 8-12 

săptămâni pentru ati ngerea nivelului ţintă de 25 
HO-vitamina D, urmând apoi tratamentul de în-
treţinere cu 1.500-2.000 UI/zi sau doza indivi-
dua lizată prin monitorizare (29,30).

În prezent, nu există sufi ciente dovezi care să 
susţină prescrierea vitaminei D pentru alte indi-
caţii decât cele calcemice, osoase, musculare.

OBIECTIVUL STUDIULUI
Evaluarea dozelor orale de vitamina D uti li-

zate în clinica noastră pentru normalizarea şi 
men ţinerea nivelului plasmati c opti m de 25HO-
vitamina D.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu retrospecti v în care am 

inclus 32 de paciente afl ate în evidenţa Insti tu-
tului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ 
Bucureşti  pentru tratamentul osteoporozei. 

Pacientele au fost evaluate periodic prin do-
za rea 25HO-vitaminei D, iar dozele de colecal ci-
ferol au fost ajustate în funcţie de rezultate, cu 
scopul de a obţine un nivel plasmati c opti m de 
25HO-vitamina D (>30 ng/ml).

REZULTATELE STUDIULUI
Evaluarea iniţială: valoarea 25HO-vitaminei 

D a fost cuprinsă între 4-55,42 ng/ml cu o medie 
de 19,69 ± 11,63 ng/ml, peste jumătate dintre 
paciente având defi cit de vitamina D (Fig. 1).

6%

63%

31%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 1. Statusul vitaminei D la intrarea în studiu

Dintre pacientele cu nivel insufi cient de 
25HO-vitamina D, doar 1 avea hiperparati roi-
dism secundar. Dintre cele cu defi cit: 12 (63%) 
aveau hiperparati roidism secundar, cu valoare 
me die a PTH = 108,47 ± 32,32 pg/ml. Doar 2 pa-
ciente au avut iniţial şi au menţinut un nivel op-
ti m de 25HO-vitamina D sub o doză minimă de 
500 UI/zi ti mp   de 2, respecti v 5 ani.

Lotul format din restul de 30 de paciente a 
fost neuniform din punct de vedere al schemei 
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terapeuti ce. Pacientele au benefi ciat de doze pro-
gresiv crescătoare pentru durate variabile de ti mp, 
în funcţie de răspunsul individual.

Am evaluat efectul terapeuti c al fi ecărei doze, 
în funcţie de perioada de administrare.

Au fost uti lizate următoarele doze de colecal-
ciferol:

– 500 UI/zi;
– 1.000 UI/zi (800-1.200);
– 1.500 UI/zi;
– 2.000 UI/zi (1.800-2.200);
– 2.500-3.000 UI/zi.

500 UI/zi
La pacientele care au luat 500 UI/zi pentru o 

perioadă ≤ 1 an, valoarea 25HO-vitaminei D a 
fost cvasistaţionară sau în scădere uşoară (Fig. 2). 
O singură pacientă a luat tratamentul 2 ani şi a 
ati ns un nivel opti m.

La majoritatea pacientelor evoluţia a fost fa-
vorabilă în primul an (Fig. 3A), dar doar 28,5% 
au ati ns niveluri opti me (Fig. 3B).

În al doilea an de tratament, trendul ascen-
dent s-a constatat în toate cazurile (Fig. 3C), 
toate pacientele ati ngând în fi nal un nivel opti m 
al concentraţiei de 25-hidroxi vitamina D.

FIGURA 2. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D sub 
doza de 500 UI colecalciferol/zi

1.000 UI/zi

FIGURA 3A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D 
sub doza de 1.000 UI colecalciferol/zi – tratament 1 an

43% 28,5%

28,5%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 3B. Statusul vitaminei D după 1 an de 
tratament cu 1.000 UI colecalciferol/zi

FIGURA 3 C. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D 
sub doza de 1.000 UI colecalciferol/zi – tratament 2 ani

1.500 UI/zi

FIGURA 4 A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D 
sub doza de 1.500 UI colecalciferol/zi – tratament 1 an

14%

14%

72%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 4B. Statusul vitaminei D după 1 an de 
tratament cu 1.500 UI colecalciferol/zi

După primul an de tratament cu 1.500 UI co-
lecalciferol/zi s-a constatat evoluţia ascendentă 
a nivelului de 25-hidroxi vitamina D (Fig. 4A), 
72% dintre paciente ati ngând niveluri opti me 
(Fig. 4B).

Creşterea importantă s-a menţinut la toate 
pacientele și în al doilea an de tratament (Fig. 
4C), 57% dintre paciente ati ngând niveluri op-
ti me (Fig. 4D).



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 4(37), AN 2014

284

2.000 UI/zi

2.500-3.000 UI/zi

FIGURA 4C. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D 
sub doza de 1.500 UI colecalciferol/zi – tratament 2 ani

14%

29%
57%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 4D. Statusul vitaminei D după 2 ani de 
tratament cu 1.500 UI colecalciferol/zi

FIGURA 5A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D 
sub doza de 2.000 UI colecalciferol/zi – tratament 1 an

22%

11%

67%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 5B. Statusul vitaminei D după 1 an de 
tratament cu 2.000 UI colecalciferol/zi

Sub tratament cu 2.000 UI colecalciferol/zi, 
concentraţia plasmati că a 25-hidroxi vitaminei 
D a crescut la toate pacientele (Fig. 5A), 72% 
ati n gând niveluri opti me (Fig. 5B).

67% dintre pacientele care au luat 2.000 UI/
zi ti mp de peste 1 an au avut vitamina D opti mă, 
dispărând pacientele cu defi cit.

FIGURA 6A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei 
D sub doza de 2.500-3.000 UI colecalciferol/zi – 
tratament 3-6 luni

50% 50%

0%

Opti m Insufi cient Defi cit

FIGURA 6B. Statusul vitaminei D după 6 luni de 
tratament cu 2.500-3.000 UI colecalciferol/zi

Numărul mic de paciente și perioada redusă 
de urmărire pentru dozele mari de 2.500-3.000 
UI/zi nu au permis evaluarea similară a rezul ta-
telor tratamentului, dar sunt prezente atât tren-
dul ascendent (Fig. 6A), cât și procentul ridicat 
de cazuri cu nivel opti m la încheierea trata men-
tului (Fig. 6B). Efi cienţa pare proporţională cu 
perioada de tratament.

DISCUŢII
500 UI: doza efi cientă doar pentru menţi-

nerea unui nivel iniţial opti m/aproape opti m
1.000 UI: efi cienţa creşte cu perioada de ad-

ministrare, fi ind 100% după 1 an în lotul nostru 
1.500-2.000 UI: efi cienţa dublă faţă de doza 

anterioară în primul an
2.500-3.000 UI: creşte rapid (6 luni) nivelul 

plasmati c de 25HO-vitamina D

CONCLUZIE
Pentru tratamentul defi citului de vitamina D 

sunt necesare doze de colecalciferol mai mari 
decât cele uti lizate anterior. Dozele mari (>2.000 
UI/zi) corectează mai rapid şi fără risc de toxi ci-
tate nivelul de 25 HO-vitamina D, fără risc de 
toxi citate; recomandăm totuşi monitorizarea aces-
teia la interval de 6-12 luni.
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