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REZUMAT
Vitamina D este o vitamină liposolubilă şi un prehormon steroidian, sintetizată la nivelul dermului sub 

acţiunea razelor ultraviolete (UVB). Din punct de vedere endocrin prezintă un rol important în homeos-
tazia minerală. Pe lângă aceste efecte, în ultimii ani s-au descoperit o serie de acţiuni non-calciotropice ale 
vitaminei D: modularea autoimună, promovarea secreţiei şi acţiunii insulinei, dezvoltarea pulmonară, afect 
antiproliferativ în diferite tipuri de cancer, implicaţii în patologia materno-fetală. Studiile au identificat 
asocierea deficitului de vitamină D în sarcină cu o serie de complicaţii materne (preeclampsie, vaginoză bac-
teriană, risc de diabet zaharat gestaţional (DZG), risc crescut de naştere prin cezariană) şi fetale (afectarea 
dezvoltării scheletului şi smalţului dentar, alterarea creşterii fetale). De asemenea, nou-născuţii mamelor cu 
deficit de vitamina D prezintă un risc crescut de tetanie hipocalcemică, cu sau fără convulsii şi o suscepti-
bilitate crescută pentru afecţiuni respiratorii (astm, bronşiolită cu RSV).
Concluzii: Nu există un consens actual privind screening-ul de rutină al deficitului de vitamină D în 

sarcină şi nici asupra dozelor necesare suplimentării cu vitamină D la gravide. Totuşi, toate femeile gravide 
trebuie să aibă o dietă echilibrată şi să primească vitamina D ca şi parte a vitaminelor prenatale. Scopul fiind 
creşterea disponibilităţii de calcidiol către făt şi nou-născut cu rezultate benefice asupra efectelor clasice ale 
vitaminei D şi posibil şi asupra celor non-calciotropice.
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ABSTRACT
Vitamin D is a fat-soluble vitamin and a presteroid hormone synthesized in the dermis under UVB rays. 

In terms of its endocrine functions, it has an important role in mineral homeostasis. Besides these effects, 
recent studies have found a series of non-calciotropic actions of vitamin D: modulation of autoimmune 
processes, promoting secretion and insulin action, pulmonary development, inhibition of malignant cells 
proliferation in various cancers, implications in maternal-fetal pathology. Recent studies have identified the 
association of vitamin D deficiency in pregnancy with a series of maternal complications (preeclampsia, bac-
terial vaginosis, gestational diabetes, increased risk of cesarean delivery) and fetal complications (affecting 
skeletal development and tooth enamel, impaired fetal growth). Also, newborns from mothers with vitamin 
D deficiency have an increased risk of tetany, hypocalcemia, with or without seizures and an increased sus-
ceptibility to respiratory diseases (asthma, bronchiolitis RSV).
Conclusions: There is no current consensus on routine screening of vitamin D deficiency in pregnancy, 

nor the required dosage for vitamin D supplementation in pregnant women. All pregnant women should 
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have a balanced diet and get vitamin D as part of prenatal vitamins. Their purpose is to increase the avai-
lability of calcidiol to the fetus and newborn with a beneficial role over the classic effects of vitamin D and 
possibly over the non-calciotropic ones. 

Keywords: vitamin D, pregnancy, preeclampsia

Vitamina D este o vitamină liposolubilă și un 
prehormon steroidian, sintetizată la  nivelul der-
mului sub acţiunea razelor UVB. Ajunsă în circu-
laţie este transportată de o α globulină (VDBP) 
la ficat, unde este convertită la 25(OH) vitamina 
D. O a doua hidroxilare are loc la nivel renal cu 
formarea 1,25 (OH)2 vitamina D (calcitriol), for-
ma activă hormonal. Din punct de vedere endo-
crin, calcitriolul are rol în homeostazia minerală 
prin creșterea absorbţiei intestinale de calciu 
și fosfor, creșterea reabsorbţiei urinare de cal-
ciu, dar și în reglarea secreţiei de parathormon 
(PTH). Efectele se realizează prin interacţiunea 
cu receptorul nuclear (VDR), prezent la nivel re-
nal, intestinal, osos.

În ultimii ani studiile au descoperit prezen-
ţa VDR și la nivelul altor ţesuturi: macrofage, 
monocite, cheratinocite, miocite, tract geni-
tal (uter, trompe, ovare), placentă, sistem car-
dio-vascular. De asemenea, a fost descoperită 
prezenţa sistemului enzimatic de conversie a 
25(OH) vitamina D la calcitriol la nivel celular, 
fapt ce a dus la descoperirea unor acţiuni non-
clasice ale vitaminei D: modularea autoimună, 
promovarea secreţiei și acţiunii insulinei, regla-
rea proliferării, diferenţierii și apoptozei celula-
re, reglarea angiogenezei tisulare, reglarea de-
toxifierii tisulare (1).

În practica clinică evaluarea statusului nutriţi-
onal al vitaminei D se realizează prin dozarea seri-
că de calcidiol (25OHD) (1,20). Un nivel optim de 
vitamină D se definește prin prezenţa unor valori 
ale 25OHD de 30-44 ng/ml, sub această valoare 
vorbim de un status insuficient al vitaminei D, iar 
o valoare sub 20 ng/ml indică prezenţa deficitului 
de vitamină D (Tabelul 1) (12). 

Un interes deosebit se acordă în prezent 
hipovitaminozei D, datorită creșterii globale a 
prevalenţei, dar mai ales datorită asocierii cu un 

TABELUL 1. Statusul vitaminei D conform ghidului Societăţii de Endocrinologie

Statusul Vitaminei D 25 OH D (nmol/L) 25 OH D (ng/ml)

Defi cit sever < 25 < 10

Defi cit < 50 < 20

Insufi cienţă < 75 < 30

Sufi cienţă 75 - 110 30 - 44

Toxicitate >250 > 100

risc crescut de morbiditate. Există anumite ca-
tegorii populaţionale cu risc crescut pentru pre-
zenţa deficitului de vitamină D: copiii, vârstnicii, 
femeile gravide. Principalii factori de risc pentru 
deficitul de vitamina D sunt (20):

• tenul închis (pigmentul cutanat absoarbe 
UVB și scade producţia de colecalciferol 
cu 90 %);

• expunerea limitată la soare/activitate fizică 
redusă;

• îmbrăcămintea limitează expunerea la
soare;

• folosirea cremelor cu factor de protec -
ţie ≥ 8;

• locuirea la latitudine > 400 (atât în S, cât 
și în N);

• anotimpul anului;
• poluarea mediului;
• îmbătrânirea
• afectarea absorbţiei/metabolismului vita-

minei D;
• obezitatea.
În ultimii ani, studiile au identificat asocierea 

deficitului de vitamină D în sarcină cu prezenţa 
unui risc crescut de complicaţii materne (pre-
eclampsie, DZG, naștere prematură, naștere 
prin cezariană, vaginoză bacteriană, scăderea 
densităţii minerale osoase: osteomalacie/osteo-
poroză), fetale (afectarea dezvoltării scheletului 
și a smalţului dentar, alterarea creșterii fetale – 
SGA) și neonatale (tetanie hipocalcemică însoţi-
tă sau nu de convulsii, rahitism, o susceptibilitate 
crescută pentru afecţiuni respiratorii – bronșioli-
tă cu virus respirator sinciţial sau pentru dezvol-
tarea unor afecţiuni autoimune în copilărie, pre-
cum astm, diabet zaharat tip 1 (1,5,16,20).

Sarcina implică o serie de modificări ale pro-
ceselor fiziologice materne pentru a asigura un 
mediu optim creșterii și dezvoltării fătului. În 
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timpul sarcinii, începând cu cea de-a 12 săptă-
mână are loc o creștere a nivelului de 1,25(OH)2 
vitamina D, cu dublarea concentraţiei către sfâr-
șitul celui de-al treilea trimestru (1,5). Această 
modificare fiziologică a calcitriolului se realizea-
ză prin creșterea activităţii α1 hidroxilazei rena-
le sub acţiunea PTHrP sintetizat la nivel placen-
tar și a paratiroidelor fetale. În plus, există și o 
contribuţie placentară la nivelul matern de cal-
citriol prin expresia la nivelul celulelor deciduale 
și trofoblastice a α1 hidroxilazei (1,16). Această 
creștere semnificativă a calcitriolului este consi-
derată necesară asigurării fătului unui aport op-
tim de calciu (5). Pentru dezvoltarea scheletului 
fetal, aproximativ 25-30 g de calciu este transfe-
rat transplacentar, cea mai mare parte din canti-
tate realizându-se în cel de-al treilea trimestru. 
Principalul mecanism matern de adaptare la 
acest necesar crescut îl reprezintă creșterea ab-
sorbţiei intestinale de calciu. Efect realizat sub 
acţiunea calcitriolului, prin creșterea expresi-
ei intestinale a calbindinei, proteina de legare 
a calciului. Gravida nu dezvoltă hipercalcemie 
întrucât crește și excreţia urinară de calciu/24 
ore. Astfel, în serul matern calciul ionic este 
normal pe toată durata sarcinii, iar calciul total 
este ușor scăzut, secundar hipoalbuminemiei 
asociate sarcinii. Nivelul fosforului seric și a PTH 
se menţin normale pe parcursul sarcinii. Nivelul 
seric matern de 25OHD rămâne constant de-a 
lungul sarcinii și reprezintă principala sursă de 
vitamină D a fătului, prin pasaj transplacentar 
de la mamă (1,19,20). 

Studiile au arătat că această creștere suprafi-
ziologică a calcitriolului în sarcină nu ar fi legată 
doar de homeostazia minerală, ci ar avea și alte 
efecte, inclusiv asupra toleranţei imune mater-
ne a fătului (5). 

Riscurile deficitului de calcitriol:
1. Preeclampsia (PE): hipertensiune și prote-

inurie cu debut în sarcină, după săptămâna 20 
de gestaţie, afecţiune însoţită de o morbidita-
te și mortalitate crescută maternă și perinatală 
(16). Cauzele implicate în apariţia acestei afec-
ţiuni sunt anomaliile de implantare și angioge-
neza placentară. Datele din literatură indică pre-
zenţa unor niveluri serice mai mici de calcitriol 
și 25OH vitamina D la femeile cu preeclampsie 
comparativ cu gravidele normotensive. Prezenţa 
în sarcină a unor valori ale 25OHD ≥ 20 ng/ml se 
însoţește de o scădere cu 40% a riscului de PE 
severă, comparativ cu valorile 25OHD ≤ 10 ng/
ml (4). Iar o creștere a nivelului 25HOD cu 10 ng/
ml determină o scădere cu 63% a riscului de PE 
severă (18). Similar, un studiu norvegian arată 
că un aport de vitamina D3 în doză de 600-800 

UI/zi determină o scădere cu 25% a riscului de 
PE (10). 

2. Vaginoza bacteriană: deficitul de vitamină 
D în sarcină se asociază cu un risc semnificativ 
crescut de vaginoză bacteriană (11). Cauza ar 
fi reducerea sintezei la nivel placentar, sub ac-
ţiunea calcitriolului, de peptide antimicrobiene 
(hCTD, β-defensine). La gravidele cu vaginoză 
bacteriană s-au observat niveluri mai scăzute 
ale 25OHD (1). Astfel, un nivel seric matern al 
25OH D sub 8 ng/ml asociază o creștere cu 63% 
a riscului de vaginoză bacteriană, comparativ 
cu gravidele cu niveluri suficiente de 25OHD 
(> 32 ng/ml) (3). Vaginoza bacteriană în sarcină 
se asociază cu un risc crescut de rupere prema-
tură a membranelor cu iminenţă de avort sau 
naștere prematură (1). 

Pe lângă reducerea incidenţei infecţiilor, cal-
citriolul ar fi implicat în scăderea expresiei la 
nivelul celulelor musculare netede miometria-
le a proteinelor implicate în contracţia uterină 
(oxitocină, connexină 43). Hipercontractilitatea 
uterină fiind un alt factor de risc pentru ruperea 
prematură a membranelor (1).

3. Diabetul zaharat gestaţional (DZG): tulbu-
rarea metabolismului glucidic cu debut în cursul 
sarcinii. Se cunosc o serie de factori clasici im-
plicaţi în declanșarea DZG: obezitatea maternă, 
istoric de DZG sau nașteri de feţi macrosomi, is-
toric familial de DZ tip 2 și vârsta maternă avan-
sată. În prezent, numeroase dovezi confirmă 
existenţa unei legături între vitamina D și meta-
bolismul glucidic (1). Astfel, deficitul de calcitriol 
se asociază cu: 

• Reducerea efectului stimulator al vitami-
nei D asupra eliberării de insulină; 

• Reducerea expresiei genelor implicate în 
metabolismul periferic al glucozei: GLUT 
4, PPARγ și a coactivatorului său (PGC1α);

• Creșterea expresiei genelor implicate în 
sinteza hepatică a glucozei.

Studiile efectuate au indicat o scădere a gli-
cemiei, insulinemiei și a indicelui HOMA la fe-
meia gravidă cu DZG după administrarea a 2 
doze de 50.000 UI p.o la 3 săptămâni, după săp-
tămâna 24 de sarcină. (2). Similar, administrarea 
postpartum a 300.000 UI D3 inj. i.m la femei cu 
DZG, determină scăderea indicelui HOMA la 3 
luni (15). 

4. Greutatea mică la naștere (LBW) și gre-
utatea mică pentru vârsta gestaţională (SGA): 
LBW indică prezenţa unei greutăţi < 2.500 g la 
nou-născut, indiferent de vârsta gestaţională. 
SGA definește nou-născutul cu o greutate sub 
percentila 10 pentru vârsta gestaţională. 
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Un nivel seric matern al 25OHD < 20 ng/ml 
se asociază cu un risc crescut de nou-născuţi cu 
SGA și LBW (7, 8). Din punct de vedere interven-
ţional, Kalra et al. au arătat că administrarea a 
60.000 UI D3 p.o în doză unică sau a 2 doze a 
câte 120.000 UI p.o în trim. II și III se asociază cu 
o greutate și lungime mai mare a nou-născuţilor 
comparativ cu cei ai mamelor tratate cu doze 
uzuale (13).

Ca și consens actual, nu se recomandă scre-
ening-ul de rutină al deficitului de vitamină D 
în sarcină (19,20). Totuși, la gravidele cu risc 
crescut (expunere limitată la soare, ten închis, 
obezitate pre-sarcină) se poate indica dozarea 
nivelului de calcidiol (19). Având în vedere im-
portanţa vitaminei D pentru sănătatea mamei și 
a fătului, precum și incidenţa tot mai mare a de-
ficitului de vitamină D în rândul femeilor de vâr-
stă reproductivă, se recomandă ca toate femeile 
gravide să aibă o dietă echilibrată care să conţi-
nă produse bogate în vitamina D și să primească 
vitamină D3 (200-500 UI) ca și parte a vitami-
nelor prenatale, cu efecte benefice asupra efec-

telor clasice ale vitaminei D și posibil și asupra 
celor non-calciotropice (20). Suplimentarea cu 
vitamină D la mamă crește disponibilitatea de 
calcidiol către făt și nou-născut (20). 

Nu există un consens general cu privire la 
dozele necesare suplimentării cu vitamină D la 
gravide cu deficit. Deși expunerea la soare este 
superioară aportului oral cu vitamină D (o jumă-
tate de oră de expunere la soare asigură 50.000 UI 
D3) (5,19), există problema efectelor secundare 
ale UV, ca de exemplu apariţia anumitor tipuri 
de cancere de piele. 

În concluzie, deficitul de vitamină D repre-
zintă tot mai mult o problemă de sănătate pu-
blică în rândul populaţiei adulte. Numeroase 
studii subliniază asocierea hipovitaminozei D 
cu o serie de complicaţii materne, dar și feta-
le și neo-natale. Suplimentarea cu vitamină D 
în sarcină permite atingerea unui nivel optim 
calcitriol cu efecte benefice asupra acţiunilor 
clasice ale vitaminei D și posibil și asupra celor 
non-calciotropice.
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