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Vitamina D – schimbarea practicilor
terapeutice prin medicina bazată pe dovezi
Vitamin D – changing the therapeutic practices through
evidence-based medicine
A. GHEMIGIAN, I. POPESCU, E. PETROVA, C. DUMITRACHE, D. PĂUN
Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, Bucureşti

REZUMAT
Introducere. Asocierea dintre concentraţia vitaminei D şi diverse condiţii patologice a fost extensiv studiată în literatura medicală din ultimii ani. O atenţie similară a fost acordată statusului vitaminei D, ceea
ce a dus la constatarea faptului că deficitul acesteia are o prevalenţă semnificativă în rândul tuturor
categoriilor de populaţie (indiferent de rasă, vârstă, starea de graviditate). Consecutiv, au fost revizuite recomandările 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 aflate în evidenţa 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 beneficiat 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 eficientă doar pentru menţinerea unui nivel
iniţial optim/aproape optim. Eficienţa dozei de 1.000 UI/zi creşte cu perioada de administrare, fiind 100%
după 1 an în lotul nostru. 1.500-2.000 UI: eficienţa dublă faţă de doza anterioară în primul an. Sub 2.5003.000 UI/zi se produce creşterea rapidă (6 luni) a nivelulului plasmatic de 25HO-vitamina D.
Concluzie. Pentru tratamentul deficitului de vitamina D sunt necesare doze mari de colecalciferol, eficienţa 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 attention was paid to vitamin D status,
which led to the finding that its deficit has a significant prevalence among all groups of the population (regardless 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 eﬀective only for maintaining an optimal/
near optimal baseline. The eficiency 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 eﬃciency in the first 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 deficiency high doses of cholecalciferol are required, the efficiency increasing with the period of administration.
Keywords: cholecalciferol, 25-hydroxy vitamin D, optimal level

INTRODUCERE
Este cunoscut faptul că, în timpul expunerii
la soare, în piele se sintetizează vitamina D: radiaţiile UV tip B pătrund în epidermă, unde sunt
absorbite de 7-dehidrocolesterol, care se transformă în vitamina D3. Aceasta trece în circulaţie,
fiind ulterior metabolizată şi activată hepatic
(25HO-vitamina D) şi renal (1,25 diHO-vitamina
D). Vitamina D activă interacţionează cu receptorii săi nucleari (VDR) cu efecte variabile în
funcţie de localizarea acestora, toate având ca
scop comun menţinerea în limite normale a calcemiei (1):
• intestinal: stimulează absorbţia intestinală
a calciului (2);
• osos: la nivelul osteoblastului stimulează
expresia de RANKL care se cuplează cu receptorul RANK al preosteoclastului pe care
îl activează, stimulând resorbţia osoasă (3);
• renal: stimulează reabsorbţia calciului din
tubii distali.
La adulţi, deficitul de vitamina D induce osteomalacie. Scăderea absorbţiei intestinale a
calciului duce la scăderea calciului liber din sânge cu hiperparatiroidism secundar compensator
(4). PTH stimulează resorbţia osteoclastică şi
creşte reabsorbţia renală de calciu, restabilind
calcemia, dar determină şi reducerea densităţii
minerale osoase şi efect fosfaturic. Scăderea fosfatemiei determină un raport calciu/fosfor inadecvat şi mineralizare anormală a matricei osoase depuse de osteoblast, rezultând aspectul microscopic caracteristic 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). Deficitul de vitamina D a fost asociat cu declinul performanţelor fizice, hipotrofie şi hipotonie musculară. Miopatia simptomatică poate apărea în
osteomalacie, dar afectarea musculară subtilă
este frecvent întâlnită la pacienţi cu deficit moderat şi uşor de vitamina D (27).
Practic, toate celulele organismului uman exprimă VDR (5,9), 1,25diHO-vitamina D fiind unul
dintre cei mai potenţi inhibitori ai creşterii celulelor normale şi neoplazice (10,11). De asemenea,
1,25diHO-vitamina D reglează funcţia limfocitelor B şi T activate (12,13), stimulează secreţia pancreatică de insulină (5), inhibă producţia
renală de renină (14). De aceea, deficitul de vitamina D a fost asociat cu creşterea riscului de
apariţie a mai multor boli cronice: neoplasme cu
diverse localizări (colon, sân, prostate, ovar, esofag) (15-20), diabet zaharat tip I (21), hipertensiune arterială (22), insuficienţă cardiacă congestivă (23), schizofrenie şi scleroză multiplă (24,25).
Având în vedere toate acestea, este de înţeles importanţa care se acordă evaluării statusului
vitaminei D şi corectării acestuia atunci când e
nevoie. Măsurarea 25HO-vitaminei D este singura metodă de a stabili dacă un pacient are sau
nu deficit de vitamina D. Măsurarea 1,25diHOvitaminei D poate induce în eroare, deoarece
valoarea acesteia este normală sau chiar crescută în deficitul de vitamina D, datorită hiperparatiroidismului secundar.
Este cunoscută deja insuficienţa producţiei
cutanate prin expunere la soare. Dozele de vitamina D în mod tradiţional recomandate pentru
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corectarea deficitului de vitamina D erau de
400-800 UI/zi şi majoritatea preparatelor combinate de calciu şi vitamina D existente pe piaţa
farmaceutică respectă aceste recomandări. Numeroase studii care au luat în calcul toate categoriile populaţionale au demonstrat eficienţa redusă a acestor doze. De aceea, ultimele ghiduri
de evaluare, tratament şi prevenire a deficitului
de vitamina D prevăd o creştere importantă a
dozelor zilnice recomandate.
În anul 2011, ghidul Societăţii Americane de
Endocrinologie (26) stabilea:
• Nivelul plasmatic optim de 25HO-vitamina
D = 40-60 ng/ml, o valoare <20 ng/ml indică deficitul 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 → 1.5002.000 UI/zi
− femei gravide/care alăptează: minimum
600 UI/zi → 1.500 UI/zi
− copiii şi adulţii obezi, sub tratament anticonvulsivant, glucocorticoid, antifungic, antiretroviral 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 anumite 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 National Osteoporosis Fundation (28) recomandă:
– 800-10.00 UI/zi pentru adulţi cu vârsta ≥ 50
de ani;
– atunci când este posibilă dozarea 25HOvitaminei D administrarea de doze particularizate
în funcţie de caz pentru atingerea 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 deficit documentat de vitamina D
pot fi trataţi cu 50.000 UI/săptămână sau doza
zilnică echivalentă de 7.000 UI în primele 8-12
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săptămâni pentru atingerea nivelului ţintă de 25
HO-vitamina D, urmând apoi tratamentul de întreţinere cu 1.500-2.000 UI/zi sau doza individualizată prin monitorizare (29,30).
În prezent, nu există suficiente dovezi care să
susţină prescrierea vitaminei D pentru alte indicaţii decât cele calcemice, osoase, musculare.

OBIECTIVUL STUDIULUI
Evaluarea dozelor orale de vitamina D utilizate în clinica noastră pentru normalizarea şi
menţinerea nivelului plasmatic optim de 25HOvitamina D.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu retrospectiv în care am
inclus 32 de paciente aflate în evidenţa 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).

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 deficit de vitamina D (Fig. 1).
6%
31%

63%
Optim

Insuficient

Deficit

FIGURA 1. Statusul vitaminei D la intrarea în studiu

Dintre pacientele cu nivel insuficient de
25HO-vitamina D, doar 1 avea hiperparatiroidism secundar. Dintre cele cu deficit: 12 (63%)
aveau hiperparatiroidism secundar, cu valoare
medie a PTH = 108,47 ± 32,32 pg/ml. Doar 2 paciente au avut iniţial şi au menţinut un nivel optim de 25HO-vitamina D sub o doză minimă de
500 UI/zi timp de 2, respectiv 5 ani.
Lotul format din restul de 30 de paciente a
fost neuniform din punct de vedere al schemei
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terapeutice. Pacientele au beneficiat de doze progresiv crescătoare pentru durate variabile de timp,
în funcţie de răspunsul individual.
Am evaluat efectul terapeutic al fiecărei doze,
în funcţie de perioada de administrare.
Au fost utilizate următoarele doze de colecalciferol:
– 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
atins un nivel optim.

La majoritatea pacientelor evoluţia a fost favorabilă în primul an (Fig. 3A), dar doar 28,5%
au atins niveluri optime (Fig. 3B).
În al doilea an de tratament, trendul ascendent s-a constatat în toate cazurile (Fig. 3C),
toate pacientele atingând în final un nivel optim
al concentraţiei de 25-hidroxi vitamina D.

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 2. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D sub
doza de 500 UI colecalciferol/zi
FIGURA 4 A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D
sub doza de 1.500 UI colecalciferol/zi – tratament 1 an

1.000 UI/zi

14%
14%

72%
Optim
FIGURA 3A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei D
sub doza de 1.000 UI colecalciferol/zi – tratament 1 an
43%

28,5%

28,5%
Optim

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

Insuficient

Deficit

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 colecalciferol/zi s-a constatat evoluţia ascendentă
a nivelului de 25-hidroxi vitamina D (Fig. 4A),
72% dintre paciente atingând niveluri optime
(Fig. 4B).
Creşterea importantă s-a menţinut la toate
pacientele și în al doilea an de tratament (Fig.
4C), 57% dintre paciente atingând niveluri optime (Fig. 4D).
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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

FIGURA 6A. Evoluţia nivelului 25-hidroxi vitaminei
D sub doza de 2.500-3.000 UI colecalciferol/zi –
tratament 3-6 luni
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FIGURA 4D. Statusul vitaminei D după 2 ani de
tratament cu 1.500 UI colecalciferol/zi

2.000 UI/zi

22%

11%
67%
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Deficit

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 plasmatică a 25-hidroxi vitaminei
D a crescut la toate pacientele (Fig. 5A), 72%
atingând niveluri optime (Fig. 5B).
67% dintre pacientele care au luat 2.000 UI/
zi timp de peste 1 an au avut vitamina D optimă,
dispărând pacientele cu deficit.
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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 rezultatelor tratamentului, dar sunt prezente atât trendul ascendent (Fig. 6A), cât și procentul ridicat
de cazuri cu nivel optim la încheierea tratamentului (Fig. 6B). Eficienţa pare proporţională cu
perioada de tratament.

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

Optim

50%

50%

DISCUŢII
500 UI: doza eficientă doar pentru menţinerea unui nivel iniţial optim/aproape optim
1.000 UI: eficienţa creşte cu perioada de administrare, fiind 100% după 1 an în lotul nostru
1.500-2.000 UI: eficienţa dublă faţă de doza
anterioară în primul an
2.500-3.000 UI: creşte rapid (6 luni) nivelul
plasmatic de 25HO-vitamina D

CONCLUZIE
Pentru tratamentul deficitului de vitamina D
sunt necesare doze de colecalciferol mai mari
decât cele utilizate anterior. Dozele mari (>2.000
UI/zi) corectează mai rapid şi fără risc de toxicitate nivelul de 25 HO-vitamina D, fără risc de
toxicitate; recomandăm totuşi monitorizarea acesteia la interval de 6-12 luni.
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