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REZUMAT
Vitamina D este o vitamină liposolubilă şi un hormon steroidian cu acţiune endocrină, paracrină şi autocri-

nă. Cele două forme majore sunt vitamina D2 (ergocalcifeol) şi vitamina D3 (colecalciferol), hormonul activ 
fiind calcitriolul. Importanţa vitaminei D şi a metaboliţilor săi rezidă din rolul cheie în homeostazia calciului 
şi a metabolismului osos, însă vitamina D are şi efecte extrascheletice, încă incomplet elucidate. Receptorul 
vitaminei D (VDR) este ubicuitar în organism, prezenţa VDR în aceste ţesuturi sugerând un rol mai general 
al calcitriolului. Vitamina D poate regla multe funcţii celulare cum ar fi proliferarea, diferenţierea celulară 
şi apoptoza. Calcitriolul exercită efecte imunomodulatoare şi anti-proliferative, jucând un rol potenţial în 
acţiunea preventivă sau terapeutică în diferite tipuri de cancer (mamar, colorectal, prostatic, tiroidian), boli 
autoimune (artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, bolile inflamatorii intestinale, scleroza multiplă 
şi diabetul zaharat de tip 1, autoimunitatea tiroidiană), în obezitate precum şi afecţiuni cardiovasculare, re-
nale, materno-fetale.
Concluzii. Studiile actuale aduc din ce în ce mai multe dovezi cu privire la beneficiile suplimentării cu 

vitamina D in patologia extrascheletică deşi nu există un protocol recunoscut în acest sens. Totuşi, la aceşti 
pacienţi trebuie avut în vedere aportul adecvat de vitamina D cu scopul prevenirii, ameliorării evoluţiei şi 
prognosticului bolii de fond.
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ABSTRACT
Vitamin D is a fat soluble vitamin and a steroid hormone with endocrine, paracrine and autocrine actions. 

The two major forms are vitamin D2 (ergocalcifeol) and vitamin D3 (cholecalciferol), the active hormone 
being calcitriol. The importance of vitamin D and its metabolites lies in the key role in calcium homeostasis 
and bone metabolism but vitamin D also has extraskeletal effects, still incompletely understood. Vitamin D 
receptor (VDR) is ubiquitous in the body, the presence of VDR in multiple tissues suggesting a more general 
role of calcitriol. Vitamin D can regulate many cellular functions such as cell proliferation, differentiation, 
and apoptosis. Calcitriol exerts immunomodulating and antiproliferative effects and plays a potential role 
in the prevention and therapy of various cancers (breast, colorectal, prostate, thyroid), autoimmune diseases 
(rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, inflammatory bowel disease, multiple sclerosis and type 
1 diabetes, thyroid autoimmunity), obesity and also in cardiovascular, renal, maternal-fetal pathologies.
Conclusions. The current studies bring increasingly more evidence about the benefits of vitamin D sup-

plementation in extraskeletal pathology although there is no agreed protocol in this regard. However, these 
patients should be considered for adequate intake of vitamin D for the prevention, improving the evolution 
and the prognosis of their disease.
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Vitamina D este o vitamină liposolubilă și un 
hormon steroidian cu acţiune endocrină, paracri-
nă și autocrină. Vitamina D3 (colecalciferol) este 
produsă din 7-dehidrocolesterol (7-DHC) prin-
tr-un proces în două etape în care inelul B este 
desfăcut de razele UV (spectru 280-320 UVB), 
formând pre-vitamina D3 care izomerizează în 
vitamina D3. Atât intensitatea UVB, cât și pig-
mentarea pielii contribuie la rata de formare a 
D3. Vitamina D2 (ergocalciferol) este produsă 
prin iradierea UVB a ergosterolului din plante 
și fungi (de exemplu, ciuperci) (1-5). Pentru a 
deveni activă, vitamina D3 suferă 2 hidroxilări: 
25hidroxilarea la nivelul ficatului, rezultând astfel 
25-hidroxi vitamina D [25(OH)D] care este forma 
circulantă principală, respectiv 1αhidroxilarea re-
nală în urma căreia se formează me ta bo li tul activ 
1,25-dihidroxi-vitamina D [1,25(OH)2D] (6-8). Ro-
lul clasic al calcitriolului în metabolismul fosfocal-
cic constă în stimularea absorbţiei intestinale de
calciu și fosfor, a reabsorbţiei renale de calciu și
în reglarea secreţiei de parathormon (PTH). Ac-
ţiunile vitaminei D sunt realizate prin legarea de
receptorul specific (VDR) situat la nivelul nucle-
ului în celulele ţintă. Receptorul vitaminei D este 
larg distribuit în multe ţesuturi, această distribu-
ţie extinsă stând la baza multitudinii acţiunilor
extrascheletice (9).

Receptorul vitaminei D este cunoscut și sub 
denumirea de NR1I1 (nuclear receptor subfami-
ly 1, group I, member 1). Gena VDR, localizată pe 
cromozomul 12q12-q14, are cel puţin 5 regiuni 
promotor, aparţine superfamiliei de receptori 
nucleari și modulează transcripţia genelor ţintă 
ca răspuns la 1,25(OH)2 D3, hormon imunomo-
dulator. Vitamina D formează homodimeri sau 
heterodimeri cu receptorul hormonilor tiroidi-
eni, dar mai ales cu receptorii retinoizi X (RXR- 
α, β, γ). Aceste complexe se leagă de elementele 
de răspuns (vitamin D response element-VDRE) 
interacţionând cu coactivatori și corepresori ai 
genei ţintă (4). Mai multe variante alelice (po-
limorfisme) au fost descrise la nivelul genei 
VDR și au fost raportate ca fiind asociate cu o 
varietate de fenotipuri fiziologice și patologice 
(rahitism, rezistenţă la vitamina D, hiperparati-
roidism, susceptibilitatea la infecţii, boli autoi-
mune și cancer). Există patru polimorfisme de 

nucleotide în gena VDR, care au fost cel mai des 
investigate: FokI (în exonul 2), BsmI și ApaI (în 
intronul 8) și TaqI (în exonul 9) (10,11).

Principalele patologii extrascheletice în care 
a fost incriminat deficitul de vitamina D:

1. Vitamina D și autoimunitatea
Pe lângă rolurile bine cunoscute, vitamina D

este considerată un imunomodulator important 
care poate afecta fiziopatologia unor boli auto-
imune precum lupusul eritematos sistemic, di-
abetul zaharat tip 1, artrita reumatoidă, bolile 
inflamatorii intestinale, scleroza multiplă, bolile 
autoimune tiroidiene (12,13). Aportul suplimen-
tar de vitamina D este considerat a influenţa fa-
vorabil debutul și/sau evoluţia acestora (13).

Vitamina D exercită multiple efecte asupra 
celulelor sistemului imun, ea modulând răspun-
surile imune înnăscute și adaptative. Vitamina 
D activă stimulează imunitatea înnăscută, inten-
sificând expresia VDR și a 1αhidroxilazei atunci 
când un monocit/macrofag este stimulat de un 
agent infecţios. 1,25(OH)2D pătrunde în nucleu 
și crește expresia cathelicidinei, peptid implicat 
în imunitate și care induce distrucţia agentului 
patogen. 1,25(OH)2D supresează proliferarea 
celulelor T, determinând schimbarea fenotipului 
Th1 în Th2 și facilitează inducerea celulelor T re-
glatoare. Aceste efecte determină scăderea pro-
ducţiei de citokine proinflamatoare (IL-2, TNFα) 
cu creșterea secreţiei de citokine antiinflama-
toare (IL-4, IL-5, IL-10). De asemenea, inhibă di-
ferenţierea celulelor dendritice și o stimulează 
pe cea a macrofagelor (14,15). 

În ceea ce privește relaţia nivelului de vita-
mina D cu bolile autoimune tiroidiene, expresia 
VDR și a 1α-hidroxilazei a fost identificată în ce-
lulele foliculare tiroidiene. La pacienţii cu Hashi-
moto a fost descrisă o corelaţie inversă între ni-
velul seric al 25HOvitaminei D și nivelul ATPO și 
ATG. În aceeași măsură, deficitul de vitamina D 
a fost invers corelat cu titrul TRab la pacienţii cu 
boală Graves Basedow (BGB), rezultând astfel că 
tratamentul specific alături de corectarea caren-
ţei de vitamina D, poate determina inducerea 
mai precoce a statusului eutiroidian, precum 
și menţinerea lui o perioadă mai îndelungată. 
Recent, studiile au demonstrat asocierea poli-
morfismelor genei receptorului vitaminei D cu 

Abrevieri
7-DHC = 7-dehidrocolesterol
25(OH)D = 25 hidroxi vitamina D
1,25(OH)2D = 1,25 dihidroxi vitamina D
BGB = boală Graves Basedow
DZ1 = diabet zaharat tip 1

DZ2 = diabet zaharat tip 2
NR1I1 = nuclear receptor subfamily 1, group I,

member 1
PTH = parathormon
RAS = sistemul renină-angiotensină-aldosteron 

UV = ultraviolete
UVB = ultraviolete tip B
VDR = receptorul vitaminei D
VDRE = vitamin D response element
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boala Graves-Basedow și tiroidita Hashimoto, 
existând însă o mare variabilitate genetică între 
populaţii (12,16-19). 

2. Vitamina D și statusul neuropsihic
Vitamina D este incriminată în procese impor-

tante din timpul dezvoltării creierului, precum 
diferenţierea și apoptoza celulară. A fost de-
monstrată asocierea deficitului de vitamina D cu 
riscul bolilor neurologice precum scleroza multi-
plă, boala Alzheimer, boala Parkinson, depresia, 
schizofrenia. Vitamina D interrelaţionează cu 
factori imunoreglatori, antioxidanţi, antiische-
mici, neurotrofici, dar și asupra neurotransmi-
ţătorilor (acetilcolina) și stimulează clearence-ul 
βamiloidului de către macrofage (20,21).

3. Vitamina D și sistemul cardiovascular
Studiile descriu o asociere între nivelul scăzut

de vitamina D și riscul de hipertensiune arteria-
lă sau evenimente cardiovasculare (4). Mecanis-
mele intricate considerate a fi responsabile de 
această corelaţie vizează în principal sistemul 
renină-angiotensină-aldosteron (RAS), dar și re-
zistenţa la insulină, obezitatea, diabetul zaharat 
și hiperparatiroidismul secundar. Vitamina D de-
termină scăderea markerilor de inflamaţie (pro-
teina C reactivă și IL-10) și a nivelului seric al mar-
kerilor de stres oxidativ: radicali liberi, oxid nitric. 
A fost demonstrat rolul calcitriolului în inhibiţia 
transcripţiei genei reninei cu reducerea sintezei 
de renină și supresia consecutivă a RAS, aspect 
confirmat prin nivelul seric mai crescut la indivizii 
cu HTA esenţială, precum și rolul în proliferarea 
cardiomiocitelor și a celulelor musculaturii vas-
culare. Un alt mecanism incrimat în protecţia 
cardiovasculară constă în prevenirea leziunilor 
inflamatorii și oxidative la nivelul endoteliului 
vascular, precum și a procesului de aterosclero-
ză. Calcitriolul participă la ameliorarea profilului 
cardiovascular și prin efectele antidiabetice cu 
reducerea insulinorezistenţei (22-26).

4. Vitamina D, diabetul zaharat și obezitatea
Vitamina D a fost corelată cu diabetul zaha-

rat, obezitatea, sindromul metabolic și sensibili-
tatea la insulină prin rolul său imunomodulator 
și asupra celulelor β pancreatice (4).

În diabetul zaharat de tip 2 (DZ2), patologie 
care asociază un risc cardiovascular, constituind 
o comorbiditate importantă, există un nivel cres-
cut de citokine proinflamatorii (TNFα, PCR, IL-6)
asupra cărora își exercită efectul antiinflamator
al 1,25(OH)2D. Vitamina D îmbunătăţește activi-
tatea beta-celulară și ameliorează sensibilitatea
la insulină, modulând în același timp sinteza și
secreţia insulinei prin efecte genomice (4,25,26).

În ceea ce privește diabetul zaharat de tip 1 
(DZ1) care are ca mecanism fiziopatologic prin-
cipal distrucţia autoimună a celulelor β pancre-
atice, corelaţia cu vitamina D se bazează pe acţi-
unile imunomodulatoare și antiinflamatoare ale 
acesteia, care pot diminua insulinita autoimună 
caracteristică. Vitamina D reduce distrucţia ce-
lulelor β pancreatice prin supresarea capacită-
ţii de prezentare antigenică a macrofagelor, in-
hibarea maturării celulelor dendritice și, nu în 
ultimul rând, inhibarea producţiei de IFNγ și IL-2 
(citokine ce activează macrofagele și limfocitele 
T citotoxice determinând distrucţia celulară din 
DZ1) (4,25,26).

Un alt aspect dovedit este nivelul mai scăzut 
de vitamina D la persoanele obeze comparativ 
cu cele normoponderale, VDR fiind exprimat și 
la nivelul adipocitelor, astfel încât IMC crescut 
este invers corelat cu concentraţia 25(OH)D. Ca-
uzele posibile pot fi aportul mai scăzut, expune-
rea mai redusă la soare faţă de persoanele nor-
moponderale (de ex., din motive estetice), dar 
și faptul că vitamina D este liposolubilă, ea fiind 
sechestrată la nivelul ţesutului adipos, necesi-
tând doze mai mari de suplimentare (4,25,26).

5. Vitamina D și cancerul
Există argumente semnificative privind im-

plicarea vitaminei D în prevenţia cancerului, 
VDR fiind exprimat în majoritatea ţesuturilor. 
Rolul vitaminei D a fost studiat pentru: cancerul 
de sân, colorectal, prostatic, cutanat, ovarian, 
tiroidian, fără a avea însă rezultate concludente 
asupra unei doze optime necesare (4).

Studiile in vivo și in vitro sugerează că 
1,25(OH)2 D promovează diferenţierea celulară, 
inhibă proliferarea celulelor canceroase și are 
efecte antiinflamatoare, proaptotice și antian-
giogenetice. Prin legarea la VDR, 1,25(OH)2 D 
stimulează apoptoza celulelor maligne prin re-
primarea proteinelor de supravieţuire (BCL2, re-
verstranscriptaza, telomeraza), activarea protei-
nelor proapoptotice și antiangiogenice și crește 
sensibilitatea la radioterapie și chimioterapie 
(4, 25-27). Calcitriolul inhibă proliferarea celu-
lelor maligne blocând ciclul celular, inhibând 
factori de creștere (IGF-1, TGFβ) și cascadele 
Wnt/βcatenin, MAPK 5, factorul nuclear KB(NF-
KB). Supresează invazia tumorală și metasta-
zarea prin scăderea expresiei și activităţii serin 
proteazelor și metaloproteinazelor asociate in-
vaziei celulare. Are și acţiuni la nivelul recepto-
rilor, astfel încât inhibă transcripţia receptoru-
lui de estrogen α la nivelul ţesutului mamar și 
upreglează receptorul androgenic (AR) la nivelul 
prostatei (25-27).
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Pe lângă nivelul circulant scăzut al 1,25(OH)2D 
regăsit la pacienţii cu cancer, există și asocieri 
ale polimorfismelor VDR cu riscul și prognosticul 
în cancerul de sân (BsmI, FokI, TaqI), de prostată 
(FokI), melanomul malign (FokI, BsmI), carcino-
mul renal (TaqI), colorectal (FokI, BsmI, TaqI) și 
carcinomul tiroidian diferenţiat (ApaI) (28-30).

6. Vitamina D și sistemul muscular
Acţiunile vitaminei D în ţesutul muscular in-

clud efecte genomice și non genomice prin in-
termediul receptorului VDR de la nivelul muș-
chiului. Nivelul seric al vitaminei D este corelat 
pozitiv cu apariţia sarcopeniei, performanţa fi-
zică și invers corelat cu riscul căderii (4,31-33). 

Din punct de vedere clinic, caracteristică 
deficitului de vitamina D este miopatia cu slă-
biciunea musculaturii proximale cu atrofie pro-
gresivă (în special a fibrelor de tip II) și afectarea 
mersului („mers de pinguin“). Efectele vitaminei 
D asupra musculaturii pot fi directe, prin legarea 
VDR de celula ţintă sau indirecte, prin reglarea 
metabolimului fosfocalcic. Are efect inhibitor 
asupra expresiei genei miostatinului (hormon 
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CONCLUZII

În concluzie, pe lângă patologia sistemului 
osos, deficitul de vitamina D este din ce în ce 
mai des incriminat în etiopatogenia și evoluţia 
unor boli extrascheletale sugerând astfel ne-
cesitatea existenţei unui consens cu privire la 
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necesare prevenţiei și chiar tratamentului aces-
tor boli.
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