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iabetul și vitamina D – actualități
din literatura de specialitate
Diabetes and vitamin D – news from the specialized literature
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Vitamina D, așa-numita „vitamină a Soarelui“, a devenit în ultimii ani o temă de interes major în lumea medicală, datorită numeroaselor rezultate din literatura de specialitate care o asociază cu o paletă largă de condiții și
patologii. Deși cercetarea efectuată pe acest subiect se
bazează în special pe studii epidemiologice de tip observațional, care generează ipoteze fără a le proba cauzalitatea, McCollum și colaboratorii săi demonstrează
încă din secolul XX rolul determinant al vitaminei D în homeostazia calciului și a osului (1-5). Funcțiile non-clasice
ale vitaminei D, ce ilustrează importanța sa extinsă în fiziologia organismului uman, sunt studiate și devin evidente abia în ultimele decenii. Vitamină liposolubilă din
familia secosteroizilor, aceasta este sintetizată de celulele sistemului imunitar, jucând un rol important în apărarea organismului împotriva infecțiilor pe de o parte (6,7),
și având activitate anti-proliferativă, anti-canceroasă în
diferite modele celulare pe de altă parte (8-10). Niveluri
scăzute ale vitaminei D se asociază cu o incidență crescută a bolilor inflamatorii și autoimune (11), a afecțiunilor cardiovasculare (12,13), a diabetului zaharat (14) și cu un risc
crescut de obezitate (15) și de mortalitate în general (16).
Vitamina D se găsește în natură sub mai multe forme,
dintre care două majore: ergocalciferol (vitamina D2) cu
origine vegetală (în special în ciuperci și drojdii) și colecalciferol (vitamina D3) ce provine din produse animale,
precum peștele gras, carnea de bovine sau gălbenușul
de ou (17). Diferența structurală dintre cele două forme se
remarcă la analiza chimică atentă a catenei laterale. Sursele alimentare sunt de cele mai multe ori insuficiente
cantitativ pentru asigurarea unui nivel seric optim (18),
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motiv pentru care un procent semnificativ de vitamina D3
este sintetizat din 7-dehidrocolesterol la nivelul pielii,
non-enzimatic, sub acțiunea UVB cu lungimea de undă
cuprinsă între 270 și 300 nm. Atât vitamina D2 cât și vitamina D3 din surse endo- sau exogene sunt forme biologic inactive, fiind necesară metabolizarea enzimatică a
acestora. Datorită structurii liposolubile, circulația serică
este asigurată prin legarea de o a1-globulină specifică –
proteina transportoare a vitaminei D. Prima hidroxilare se
produce la nivel hepatic, sub acțiunea 25-hidroxilazei,
obținându-se un metabolit intermediar cu activitate biologică limitată, 25-OH vitamina D (calcidiolul). Ulterior,
acesta este transportat la nivel renal, unde sub acțiunea
a1-hidroxilazei rezultă a1,25-(OH)2 vitamina D (calcitriolul), etapă determinantă de viteză a metabolismului vitaminei D, în concodanță cu nivelul seric al parathormonului,
calciului și fosfaților (2). Inactivarea formelor intermediare, respectiv active ale vitaminei D se realizează prin
24-hidroxilare, prin mecanisme de feed-back negativ (19).

Vitamina D și diabetul zaharat
Studii recente susțin ipoteza implicării deficitului de
vitamină D în etiopatogenia diabetului zaharat de tip 1 și
2, plecând de la observația existenței receptorilor pentru
vitamina D și a 1-a hidroxilazei în celulele ß-pancreatice,
secretante de insulină (20). Deficitul de vitamină D duce
la scăderea secreției de insulină, iar administrarea acesteia îmbunătățește toleranța la glucoză și rezistența la
insulină (21-23). Se remarcă un mecanism indirect prin
care vitamina D stimulează secreția de insulină, mediat
de normalizarea concentrației de calciu extracelulare și a
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fluxurilor acestui ion prin membranele celulare (24). Alte
căi de semnalizare ale vitaminei D includ stimularea expresiei receptorilor pentru insulină, îmbunătățesc transportul glucozei dependent de insulină și au un efect
direct asupra citokinelor, ameliorând sindromul inflamator sistemic (24).

Vitamina D și diabetul zaharat tip 2

Vitamina D și diabetul zaharat tip 1
Studiile observaționale sugerează că vitamina D este,
de asemenea, corelată cu riscul de apariție a diabetului
zaharat tip 1.

Există studii (32,33) care corelează diabetul zaharat
tip 1 cu localizarea geografică în funcție distanța față de
ecuator, observându-se că în zonele calde prevalența
diabetului de tip 1 este aproape nulă. S-a sugerat că expunerea la radiațiile UVB și implicit producerea de vitamină D scade riscul de apariție a diabetului tip 1.
Studiul EURODIAB (34) a arătat că suplimentarea vitaminei D în copilărie scade riscul de apariție a diabetului
zaharat tip 1, corelația păstrându-se și când s-au luat în
considerare alți factori (greutatea la naștere, durata alăptării, vârsta mamei și localizarea centrului de studiu).
Hypponen și colab. (35) consideră că administrarea de
2.000 UI/zi de vitamina D scade riscul de apariție a diabetului și segerează că suplimentarea aportului de vitamina D în primul an de viață poate fi crucială în prevenția
apariției diabetului zaharat tip 1.
O metaanaliză efectuată de Zipitis și colab. (36) arată
că administrarea vitaminei D la copii scade riscul de
apariție a diabetului zaharat tip 1 cu 29%, această scădere fiind corelată și cu administrarea de doze mai mari și
pe durate mai mari. Totuși, sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili doza, durata și perioada optime
de administrare a suplimentelor de vitamină D.
S-a demonstrat că nivelul vitaminei D la gravide și la femeile care alăptează se corelează cu
nivelul vitaminei D la copii (37,38). Gregory și colab. (39) au arătat că un nivel adecvat de vitamina D la mame scade riscul de apariție a diabetului zaharat de tip 1 la copii și a sugerat determinarea
și eventual corectarea nivelui de vitamină D al
femeilor gravide și mamelor care alăptează.
Momentan nu se știe însă dacă susceptibilitatea genetică pentru diabet zaharat tip 1 determină
un risc mai mare de apariție a deficitului de vitamina D sau dacă deficitul de vitamina D crește riscul
de diabet zaharat de tip 1 (40).
Studiul observațional efectuat de Aljabri și colab. (41) a sugerat că administrarea a 4.000 UI/zi
vitamina D3 și 1.200 mg/zi calciu la pacienții cu
diabet zaharat tip 1 determină o îmbunătățire a
controlului glicemiei.
În concluzie,deși mecanismele prin care vitamina D duce la ameliorarea statusului glicemic
nu sunt pe deplin înțelese, studiile efectuate atât
pe subiecți umani cât și pe animale susțin suplimentarea corectă cu vitamina D, în vederea scăderii incidenței diabetului de tip 1 și posibil de tip 2
și în scopul îmbunătățirii controlului metabolic al
acestor pacienți (42).

Retinopatia DiabeticĂ – Prevenţie şi diagnostic precoce

Există numeroase studii care încearcă să determine
relația dintre vitamina D și diabetul zaharat. O metaanaliză publicată de Pittas și colab. (24) arată că deficitul de
vitamina D și de calciu pot crește riscul de diabet zaharat
tip 2, iar admistrarea de suplimente sau creșterea aportului alimentar al acestora pot îmbunătăți metabolismul
glicemic. S-au găsit niveluri scăzute de vitamina D la
pacienții cu alterarea toleranței la glucoză și la cei nou
diagnosticați cu diabet zaharat tip 2 sugerând că aceasta
poate fi asociată cu riscul mai mare de diabet zaharat la
anumite populații (25). Un studiu ob-servațional efectuat
pe o durată de 20 ani (26) a găsit un risc mai mare de
apariție a diabetului zaharat tip 2 la femeile cu nivel scăzut de vitamina D, iar administrarea de vitamina D > 800
UI/zi și calciu 1.000 mg/zi au scăzut riscul de apariție a
acestuia cu 33%. Un alt studiu (27) a arătat că normalizarea nivelului de vitamina D a scăzut cu 55% riscul de
apariție a diabetului zaharat de tip 2.
Din păcate, la fel ca și în alte afecțiuni, corelația dintre
vitamina D și diabetul zaharat are dovezi limitate, pentru
că majoritatea studiilor obser-vaționale nu iau în considerare și alți factori asociați, în timp ce studiile inter
venționale sunt de scurtă durată și efectuate pe un număr relativ redus de pacienți (28).
Vitamina D pare totuși să aibă un rol important în etiopatogenia dibetului zaharat tip 2 prin influențarea
rezistenței la insulină și a funcției celulelor b pancreatice
(29) și a fost indicată evaluarea nivelului vitaminei D la
pacienții cu nivel crescut al hemoglobinei glicozilate (30).
Un studiu recent randomizat, dublu orb, efectuat de Lemieux și colab. (31) a arătat că administrarea timp de 6 luni
a vitaminei D3 5.000 UI/zi la pacienții cu risc crescut de
dezvoltare a diabetului și la cei cu diabet zaharat tip 2 nou
diagnosticați a crescut în mod semnificativ sensibilitatea periferică la insulină și funcția celulelor b pancreatice, sugerând că vitamina D poate încetini deteriorarea metabolică.
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