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PROBLEME DE CERCETARE STUDII CLINICE

 SINDROMUL METABOLIC ÎN RAPORT CU NIVELUL SERIC 
AL VITAMINEI D CORELAT CU AFECTAREA CUTANATĂ

 The correlation between serum vitamin D levels and cutaneous involvement 
in metabolic syndrome
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REZUMAT
Obiective. Trendul crescător al sindromului metabolic la nivel global ridică problema asocierii unui trend 
descrescător al vitaminei D cu posibila afectare cutanată. Cercetarea a urmărit determinarea prevalenţei 
sindromului metabolic şi distribuţia componentelor sale, în corelare cu nivelul seric al vitaminei D şi posibila 
afectare cutanată a acestor pacienţi. 
Material şi metodă. Între anii 2010 şi 2017, la studiu au participat cetăţeni români, predominant din mediul 
urban cu vârsta ≥ 18 ani. Pe lângă examenul clinic s-au recoltat probe de sânge dimineaţa a jeun. Pentru 
diagnosticul sindromului metabolic au fost luate în considerare criteriile Federaţiei Internaţionale de Diabet 
(IDF). Ca referinţă a nivelului serului 25(OH)D am luat în considerare valoarea de referinţă a laboratorului 
care a lucrat proba. Severitatea psoriazisului a fost calculată conform scorului BSA. 
Rezultate. Numărul participanţilor la studiu a fost de 634, dintre aceştia am putut identifica un procent de 
36% ca având sindrom metabolic, cu predominanţă la sexul feminin în proporţie de 59%. Distribuţia compo-
nentelor sindromului metabolic a fost: 100% circumferinţa taliei mărită (componentă obligatorie pentru dia-
gnostic), hiperglicemie 53,7%, HDL colesterol scăzut 44,9%, creşterea trigliceridelor 26,4%, tensiune arteri-
ală crescută 21,6%. Nivelul seric scăzut al vitaminei D a fost găsit la 54,6%. Au prezentat psoriazis 46,2% din 
totalul celor cu sindrom metabolic. 
Concluzii. În urma analizei amănunţite a datelor se poate concluziona că există o relaţie între prezenţa sin-
dromul metabolic şi nivelul seric al vitaminei D, acesta din urmă fiind majoritar scăzut la lotul studiat. Cu cât 
sunt prezente mai multe componente ale sindromului metabolic, cu atât este mai mic nivelul seric al vitaminei 
D. Prezenţa psoriazisului poate agrava componentele sindromului metabolic şi declinul nivelului seric al vita-
minei D. Studii viitoare pot determina dacă normalizarea serică a vitaminei D poate aduce îmbunătăţiri asu-
pra componentelor sindromului metabolic.

Cuvinte cheie: sindrom metabolic, vitamina D, psoriazis

ABSTRACT
Aims. The rising global trend of metabolic syndrome cases has increased the problems associated with de-
creasing serum vitamin D levels and the likelihood of cutaneous involvement. This research was aimed at 
determining the prevalence of metabolic syndrome, the distribution of its components and correlation the 
between serum vitamin D levels and possible skin involvement in the patients. 
Materials and methods. The study of Romanian citizens was conducted between 2010 and 2017, involved 
mainly urban dwellers with a median age of 18. The parameters measured included physical examination and 
fasting blood tests. The criteria of the International Diabetes Federation (IDF) was used for the metabolic 
syndrome diagnosis. The serum 25 (OH) D levels were based on the laboratory reference values and the 
severity of psoriasis was calculated according to the BSA score. 
Results. The total number of participants in the study was 634, of which 36% were diagnosed with metabol-
ic syndrome, with a 59% prevalence of females. The distribution of the components of the metabolic syn-
drome was: 100% increased waist circumference (mandatory component for diagnosis), hyperglycaemia 
53.7%, low HDL cholesterol 44.9%, triglyceride increase 26.4%, high blood pressure 21.6%. Low serum vi-
tamin D levels were found at 54.6%. Psoriasis showed 46.2% of all those with metabolic syndrome. 
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Conclusion. After thorough analysis of the data, it can be concluded that there is a relationship between the 
presence of metabolic syndrome and serum vitamin D, the latter being mostly low in the studied group. The 
more the components of metabolic syndrome are present, the lower the vitamin D serum level. The presence 
of psoriasis can aggravate metabolic syndrome components and vitamin D serum decline. Further studies 
can determine whether serum vitamin D normalization can bring improvements in metabolic syndrome com-
ponents.

Keywords: tmetabolic syndrome, vitamin D, psoriasis

INTRODUCERE

De-a lungul timpului s-au făcut multiple cerce-
tări asupra sindromului metabolic, pe de o parte, şi 
asupra vitaminei D, pe de altă parte. Foarte puţine 
referiri s-au făcut asupra influenţei dintre cele două 
menţionate mai sus.

Sindromul metabolic
Când vorbim despre sindromul metabolic, ne 

gândim la o relaţie complexă, un cumul de factori, 
cu tratament ce are ca ţintă fiecare factor în parte şi 
o calitate a vieţii mult diminuată atât din cauza im-
pactului fiziologic, psihologic, cât şi a relaţiilor in-
terumane (1).

O data cu creşterea alarmantă a obezităţii la ni-
vel mondial, din cauza fiziopatologiei nu tocmai 
elucidate (deşi intens studiată), sindromul metabo-
lic ia proporţii alarmante în rândul populaţiei.

Este necesară o privire de ansamblu pentru a 
pune diagnosticul corect; din păcate, sunt multe 
persoane care suferă de sindrom metabolic şi nu 
sunt diagnosticate.

Diagnosticul de sindrom metabolic rezultă din 
obezitate centrală (bărbaţi ≥ 94 cm, femei ≥ 80 cm), 
la care se adaugă minimum două dintre următoare-
le: nivelul trigliceridelor crescut, nivelul HDL co-
lesterol scăzut, tensiune arterială crescută, nivel 
glicemic crescut (2).

Există diferenţe în ceea ce privesc criteriile de 
diagnostic, încă nu s-a ajuns la un consens din acest 
punct de vedere.

O data cu apariţia sindromului metabolic, există 
şi alte comorbidităţi care se pot asocia : psoriazis, 
boli cardiovasculare, rezistenţă crescută la insulină, 
diabet zaharat tip II, unele forme de cancer, sindro-
mul ovarului polichistic, tulburări de somn, astmul 
bronşic, steatoză hepatică, accident vascular (3-5).

Vitamina D
Deficitul de vitamina D a devenit o problemă 

generală, în cadrul mai multor afecţiuni şi în popu-
laţia generală, crescând riscul declanşării bolilor 
sau al agravării acestora (6).

Indiferent că o numim calcitriol, 1,25(OH)2D 
sau 1,25-dihidroxi vitamina D, ea reprezintă forma 
activă a vitaminei D, care are o importantă influen-
ţă asupra organismului prin: reducerea inflamaţiei, 
modularea şi dezvoltarea celulară, modularea şi 
dezvoltarea neuromusculară, reglarea homeostaziei 
osoase şi minerale (7,8,9).

Sursele alimentare cu conţinut de vitamina D 
sunt foarte puţine, iar concentraţia găsită în alimen-
te este insuficientă aportului necesar (10).

O altă sursă este expunerea la soare, însă şi ea 
are limitări, fiind influenţată de anotimp, durata ex-
punerii, suprafaţa corporală expusă şi utilizarea 
protecţiei solare.

În ultimul timp, deficitul de vitamina D este tot 
mai des întâlnit, fiind o variantă bună administrarea 
orală a vitaminei D, aceasta fiind în general bine 
tolerată.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul prevalenţei deficitului de vitamina D în 
rândul pacienţilor cu sindrom metabolic s-a desfă-
şurat în perioada 2010-2017 în Spitalul Universitar 
de Urgenţă Elias şi în cabinetele medicilor de fami-
lie din Bucureşti şi Ilfov, având predominant popu-
laţie din mediul urban.

Selecţia a fost făcută prin identificarea pacienţi-
lor cu sindrom metabolic cu vârsta ≥ 18 ani.

S-a ţinut cont de afecţiunile ce puteau influenţa 
nivelul seric al vitaminei D.

Participanţii la studiu nu au primit nici un avan-
taj material sau de altă natură; pe bază de volunta-
riat s-a obţinut consimţământul informat, s-a res-
pectat întru totul confidenţialitatea datelor cu 
caracter personal.

A fost determinat nivelul seric al vitaminei D 
pentru a stabili gradul de deficit.

Recoltarea s-a făcut à jeun, dimineaţa, între ora 
8 şi ora 9.

Pentru valoarea nivelului seric a fost luată în 
considerare valoarea de referinţă a laboratorului 
care a lucrat proba (nivelul de referinţă poate diferi 
de la un laborator la altul).
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Am folosit pentru criteriile de diagnostic ale sin-
dromului metabolic criteriile Federaţiei Internaţio-
nale de Diabet (IDF).

Analiza şi prelucrarea statistică a fost făcută în 
Microsoft Excel. Datele au fost extrase aleatoriu. 
Numărul de participanţi depăşeşte limita minimă 
de 30. Datele au fost interpretate cu ajutorul SPSS 
V21 şi MEDCALC. S-a considerat p < 0,05 pentru 
semnificaţia statistică.

Limitări
Predominanţa urbană, limitare teritorială, limi-

tare în timp.
Nu am putut determina momentul apariţiei defi-

citului de vitamina D şi nici oscilaţiile acesteia.

REZULTATE

Numărul total de persoane incluse în studiu a 
fost de 634, din care 227 (36%) au fost găsiţi cu 
sindrom metabolic (o parte dintre ei au fost dia-
gnosticaţi pe parcursul studiului).

Din punctul de vedere al prevalenţei sindromu-
lui metabolic pe sexe, a fost găsit predominant la 
sexul feminin cu un procent de 59%, comparativ cu 
sexu l masculin, ce a avut un procent de 41%.

În ceea ce priveşte distribuţia pe categorii de 
vârstă, numărul pacienţilor cu sindrom metabolic 
este considerabil mai mare în categoria 40-70 ani.

Cea mai mare valoare glicemică a fost găsită la 
pacient fără diagnostic de diabet zaharat (201 mg/dl), 

TABELUL 1. Criterii de excludere din studiu
Criterii de 
excludere
Administrarea 
în ulti ma lună 
înaintea înrolării 
în studiu

fenitoina, fenobarbitalul, carbamazepina, 
rifampicina, izoniazida, barbituricele, 
heparina, colesti ramina, colesti polul, 
ketoconazolul, corti costeroizi, uleiurile 
minerale

Administrarea 
peroral în ulti mele 
6 luni înaintea 
înrolării în studiu

Vitamina D

Diagnosti c 
cunoscut de:

epilepsie, astm, tuberculoza, boala Crohn, 
malabsorbţii (rezecţii intesti nale, fi broza 
chisti că, boala celiacă), malformaţii 
geneti ce, boli hepati ce, tulburări 
endocrine, boli renale, sarcoidoză

TABELUL 2. Parametrii urmăriţi pe perioada studiului
Parametrii 
urmăriţi

Vârstă, sex, antecedente heredo-colaterale, 
antecedentele personale patologice, 
antecedentele personale fi ziologice, condiţiile 
de viaţă și muncă, evaluări clinice (circumferinţa 
taliei (cm), greutatea (kg), înălţimea (cm), IMC, 
TA (mmHg) și examenele de laborator (glicemie, 
hemoglobina glicozilată, HOMA-IR, HDL colesterol, 
trigliceride, calciu seric, fi brinogen, VSH, proteina 
C reacti vă, vitamina D)

în comparaţie cu cea mai mică valoare glicemică 
găsită, de 60 mg/dl. Media glicemiilor a fost 
120,65±34,58 mg/dl deviaţie standard.

Nu au fost diferenţe semnificativ statistic ale va-
lorilor HOMA-IR în lotul studiat.

Nu s-a înregistrat nici o valoare a calciului seric 
crescut; calciul seric în limite normale a fost găsit 
la 45% dintre persoanele cu sindrom metabolic şi 
55% au avut valori scăzute ale calciului seric.

S-a ţinut cont de faptul că un pacient are mai 
multe dintre componentele sindromului metabolic 
sau chiar toate (procentele sunt prezentate din nu-
mărul total de pacienţi).

Circumferinţa taliei mărită a fost găsită cu frec-
venţa cea mai mare în cadrul sindromului metabo-
lic cu un procent de 100% (N=227), urmată de gli-
cemie, cu 53,7% (N=122), valoare scăzută a HDL 
colesterol 44,9% (N=101), trigliceride crescute 
26,4% (N=60) şi hipertensiune arterială 21,6% 
(N=49).

S-au putut distinge unele componente ca având 
o frecvenţă mai mare în funcţie de sex (Tabelul 3).

TABELUL 3. Distribuţia componentelor sindromului 
metabolic în funcţie de sex
Component al sindromului 
metabolic

Femei % (N) Bărbaţi % (N)

Circumferinţa taliei 59% (135) 41% (92)
Hipertensiune arterială 32,6% (16) 67,3% (33)
Glicemie crescută 33,6% (41) 66,4% (81)
HDL colesterol scăzut 62,4% (63) 37,6% (38)
Trigliceride crescute 61,7% (37) 38,3% (23)

Din punctul de vedere al afectării cutanate, 105 
dintre cei 227 cu sindrom metabolic aveau diagnos-
tic de psoriazis.

Prin determinarea riscului relativ de boală cardi-
ovasculară, asocierea sindrom metabolic – psoria-
zis sever creşte riscul de 2,97 ori, având interval de 

FIGURA 1. Distribuţia sindromului metabolic în funcţie 
de sex
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încredere (1,60, 5,51) faţă de pacienţii care au doar 
psoriazis sever, iar ipoteza se confirmă statistic cu 
p = 0,003.

Valorile HOMA-IR în cazul prezenţei psoriazi-
sului sever 3,05±1,350 ; 2,5 (2,0, 4,8), în timp ce la 
cei care nu au afectare cutanată avem 2,64±1,500; 
2.0 (1,6, 3,4). Comparând toate variantele de seve-
ritate ale pasoriazisului în asociere cu sindromul 
metabolic, avem 0,23 (Kruskal Wallis).

FIGURA 2. Nivelul seric al vitaminei D la pacienţii cu 
sindrom metabolic

În cadrul sindromului metabolic, am găsit un 
procent de 54,6% cu un nivel al vitamine i D scăzut. 
Dintre aceştia, 43,6% au avut nivelul insuficient al 
vitaminei D şi 11% au avut carenţă.

Cazurile de sindrom metabolic fără psoriazis au 
avut cea mai mică valoare de 7 ng/ml şi cra mai mare 
de 92 ng/ml, cu media ± deviaţie standard şi interval 
de încredere 43,73 ± 23,56, 95% (39,51,38, 48).

În cazurile în care există asociat psoriazisul, va-
lorile au fost cuprinse între 6 ng/ml şi 83 ng/ml, cu 
media±deviaţie standard şi interval de încredere 
25,22±18,12, 95% (21,71,28,73).

DISCUŢII

Procentul de 36% al pacienţilor cu sindrom me-
tabolic din lotul studiat este foarte mare. 

Există diferenţe procentuale între ţări. În Iran, 
spre exemplu, în 2007, prevalenţa a fost de 35,95%, 

deşi la nivel mondial prevalenţa este în creştere, iar 
în 2011 au avut o scădere, ajungând la 32,96% (11).

În China, prezenţa sindromului metabolic a fost 
în 2007-2008 de 21,6%, iar acum ajungând la 
42,6%. Există studii care încă au procente mai mici 
(24,4%) pentru China, în timp ce, în Brazilia, indi-
enii Xavante se evidenţiază cu un procent de 66,1% 
(12-14).

Tendinţa femeilor de a dezvolta sindrom meta-
bolic (femei 59%, bărbaţi 41%) este în concordanţă 
cu alte studii, care au găsit 76,2% femei şi 55,6% 
bărbaţi (14)

Se confirmă trendul de apariţie a sindromului 
metabolic odată cu înaintarea în vârstă (13).

Cu referire la componentele sindromului meta-
bolic, există diferenţe semnificative procentual în-
tre studii, iar marja în care se găsesc componentele 
sindromului metabolic este foarte largă de la un 
studiu la altul.

În studiul actual, tensiunea arterială crescută a 
fost găsită la 26,1%, în timp ce în studiul lui Ortiz-
Rodríguez a fost găsită la 92,4% (15).

În urma studiilor, s-a arătat prezenţa deficitului 
de vitamina D ca tulburare metabolică la persoane-
le vârstnice (până la 60%) ce asociază simultan ni-
veluri serice crescute ale fosfatazei alcaline (16).

Procentul deficitului de vitamina D de 54,6%, 
găsit în studiul actual, este în tendinţă cu alte studii 
care au confirmat nivelul seric al vitaminei D ca 
fiind cu 8% mai mic în prezenţa sindromului meta-
bolic (RR: 0,92, 95%CI: 0,87–0,98, P-value: 0,01) 
decât la cei fără sindrom metabolic (17), iar 43,4% 
dintre pacienţii cu deficit de vitamina D dintr-o co-
munitate din Madrid suferă de sindrom metabolic 
(18).

Corelaţia între sindromul metabolic (şi compo-
nentele sale) şi psoriazis a fost demonstrată şi de 
alte studii. Pacienţii cu psoriazis au tendinţa de a 
dezvolta sindrom metabolic de două ori mai mult 
decât populaţia generală (35,3% vs. 18,0%, P < 
0,001), iar prevalenţa componentelor este mai mare 
la cei cu psoriazis (19).
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