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Compușii organici cu structură complexă care
nu pot fi sintetizate de organism, însă a căror
prezență în corpul uman este absolut
obligatorie pentru îndeplinirea unor funcții
esențiale ale acestuia, sunt vitaminele.
Vitaminele sunt nutrienți esențiali având roluri
în: -
- metabolismul proteinelor, glucidelor, lipidelor
și mineralelor -
- menținerea barierei de apărare la nivelul
mucoaselor și creșterea rezistenței la infecții;
- sinteza unor structuri indispensabile (acizi
nucleici și nucleoproteine din molecula de
ADN, enzime, factori de coagulare); -
- procesele de oxidare (efect antioxidant).



Vitamina K

 Vitamina K constituie un cofactor esențial pentru o suită
de procese fiziologice, dintre care notăm cele mai
importante: sinteza factorilor de coagulare vitamin-K-
dependente, încetinirea osteoporozei, stabilizarea plăcii
ateromatoase. Originea literei K derivă de la cuvântul – în
limba germană – Koagulation, descoperirea și caracterizarea
acestei clase (nu, nu este substanță unică) fiind recunoscută
prin acordarea premiului Nobel în anul 1943.

 Vitamina K caracterizează un grup de 4 substanțe cu
structură similară, al cărei element central este constituit de
menadionă, sau 2-metil-1,4-naftochinonă. Formele relevante
prezentării de astăzi sunt însă doar K1 (filochinonă, regăsită în
plante), și K2 (menachinonă, regăsită în sursele animale).



Cel mai cunoscut impact al vitaminelor K este 
funcția de coenzimă în cadrul reacțiilor de gamma-
carboxilare al reziduurilor de acid glutamic în cursul 
procesării proteinelor în spațiul intracelular. 
Această reacție necesită prezența a două enzime: 

- gamma-glutamil carboxilaza (𝛾GluC)

- VKORC1 (vitamina K epoxid reductaza, cu rol în 
reciclarea coenzimei, vitaminei K). 



Procesul pornește în momentul recunoașterii și ancorării unui
potențial substrat la o membrană (care de fapt constituie suport
concomitent pentru proteină și enzimele anterior menționate).
Succesiunea etapelor:
1. Reducerea vitaminei K la structură hidroxichinonică prin 

intermediul VKORC1;

produs secundar NADP+



3. Formarea de alcoxid prin reacție cu oxigen molecular;
2. Deprotonarea hidroxichinonei prin
intermediul enzimei 𝛾GluC, se obține o bază
tare cu sarcina negativă vecină cu radicalul
mare care o stabilizează prin nor de electroni



 4. Deprotonarea carbonului gamma al restului de acid 
glutamic;

 5. Deteriorarea vitaminei K la epoxid și atacul nucleofil al 
carbanionului format asupra dioxidului de carbon;



În această secvență, coenzima este reciclată, iar
produsul de carboxilare continuă metabolismul
intracelular, reușind în final să fie secretat fiziologic în
spațiul extracelular (să intre în final în torentul
sangvin).

 6. În final reducerea epoxidului înapoi la 
structură de chinonă.

Pașii 1 și 6 sunt esențial catalizați de VKORC1



 Proteinele care nu au șansa să parcurgă mecanismul de 
carboxilare prezintă doar două variante de evoluție: 

A. Sunt excretate extracelular, dar sunt disfuncționale 
biochimic; 

B. Sunt degradate intracelular, cu imposibilitatea reciclării 
constituenților. 
 Așadar, disfuncția mecanismului de carboxilare conduce în 
mod invariabil la disfuncție biochimică a respectivelor 
proteine.

 Proteinele cunoscute până în acest moment, care, pentru a 
își manifesta acțiunea au nevoie de carboxilare la situsul
gamma al restului de acid glutamic, numără doar 18 
substanțe, dar aparțin de sisteme extrem de variate:
• Proteine ale sistemului de coagulare;
• Proteine aparținând sistemului anticoagulant;
• Proteine care controlează repararea osoasă;
• Proteine care modulează răspunsul inflamator.



 Ce se întâmplă însă când există deficiența uneia dintre cele două enzime la
nivel intracelular?

1. Reducerea funcției gamma-glutamil-carboxilazei prin deficitul de vitamine K.

 Deficitul absolut de vitamine K va duce, evident, la scăderea ratei de reacție
prin intermediul scăderii eficienței enzimei gamma-glutamil carboxilază
(deoarece aceasta este cea K-dependentă). Totuși, deficitul absolut acut
(ipotetic) nu va conduce instantaneu la o reducere definitivă a proceselor
anterior menționate, datorită existenței unor mici rezerve celulare care permit
scăderea treptată a vitezei reacției de carboxilare. Notăm așadar existența
unui interval tampon, din momentul instalării unui deficit absolut de vitamine
K și până la exprimarea manifestă a acestuia.



2. Reducerea funcției VKORC1 prin administrarea de anticoagulantele orale.
 Anticoagulantele se administrează pentru prevenirea accidentului vascular cerebral (AVC), fibrilației atriale, 

tromboze venoase profunde.

 Anticoagulantele cumarinice (cunoscute și drept ”antivitamine K”) sunt reprezentanții principali ai blocanților 
situsului activ al enzimei VKORC-1. 

 Totuși, la nivel celular există o enzimă numită flavoprotein-DT-diaforază (fDTD), care poate cataliza numai prima 
etapă a mecanismului. Prin urmare, acțiunea acestei fDTD conduce la consumarea vitaminei K prin incapacitatea 
reciclării acesteia în ultima etapă.

Procesul de carboxilare se petrece, dar cu o
eficiență redusă prin prisma imposibilității
închiderii ciclului de reciclare a vitaminelor
K.



 Consecințele sunt: anticoagulantele cumarinice sunt într-adevăr antivitamine ;

 Există un interval de timp variabil de la individ la individ de la inițierea tratamentului cu antivitamine K și până la
manifestarea efectului anticoagulant prin reducerea funcției de carboxilare.

 Există antidot pentru supradozajul cu anticoagulante cumarinice?

 Supradozajul de antivitamine K se va remarca prin:

- sângerări spontane sau după traumatisme minore, 

- purpură cutanată (mici pete neregulate de culoare roșie violacee care apar tipic pe fața de extensie a membrelor); 

- sângerare nazală care se poate sau nu exterioriza, și care determină gust metalic, neplăcut, 

- sângerări gastrointestinale, 

- sângerări gingivale.

 Antidotul este chiar administrarea de vitamine K sintetice, per os, în cantități mari. Se reface așadar funcția de
carboxilare, ulterior și bilanțul de coagulare.



Vitamina D

• Vitamina D, cunoscută și drept ”vitamina soarelui”,
cuprinde un grup de molecule relativ similare
structural.
• Interesul asupra acestor substanțe a crescut
semnificativ în ultimii 10 ani, ca urmare a descoperirii
Vitamin-D-Receptor (VDR) pe suprafața aproape
tuturor fenotipurilor celulare (celule epiteliale,
musculare, nervoase, miocardice, imune, osoase).
• Efectele modulate prin intermediul VDR variază de
la bine cunoscutul metabolism fosfocalcic, absorbția
intestinală de calciu și fosfor, până la imunitatea
celulară ori contractilitatea miocardică.



• Structura VDR constă în: 
A. Două ”degete” de Zn la capătul N, care se cuplează la secvențe invariabile din structura terțiară 

ADN – elementele de răspuns ale VDR. 
B. Un capăt C care conține situsul de cuplare al vitaminelor D.
C. O regiune balama între cele două de mai sus.



Fascinant despre această vitamina D este tocmai posibilitatea sintezei ei în corpul uman
și suplimentarea prin aport exogen din alimentație. Prima etapă a mecanismului este
catalizată de lumina solară; excitația electronilor prin UVB permite rearanjarea 7,8-
dehidrocolesterolului la pre-vitamina D3.



Spontan, pre-vitamina D3 se rearanjează la cholecalciferol (actual D3).
Cholcecalciferolul este forma de vitamină D cu posibilitatea cea mai facilă
de suplimentare prin dietă.



Totuși, pentru eficiență maximă de activitate la nivel celular, D3 trebuie să parcurgă încă două 
etape de hidroxilare:
1. 25-hidroxilarea. Activitatea enzimatică a fost atribuită cu precădere CYP2R1, hidroxilază
sintetizată doar la nivel hepatic, dar cu distribuție variabilă plasmatic. Conversia de la D3 la 25-
OH-D3 este așadar dependentă de funcționalitatea ficatului.



2. 1-hidroxilarea, care conduce la cholecalciferol.
Responsabilă de hidroxilare este enzima CYP27B1,
regăsită predominant la nivel renal.

Rinichiul constituie sursa principală de cholecalciferol
circulant.
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• Relația PTH – 1,25-(HO)2-D3.

• PTH – sau parathormonul – este unul dintre hormonii care reglează echilibrul
fosfocalcic. Creșterea acestuia are ca efect creșterea concentrației de Ca total în
sânge (calciu ionic și calciu legat de proteine), și o ușoară scădere a fosforului,
ambele prin distrucție osoasă.

• Scăderea vitaminei D conduce – prin mecanism direct – la scăderea absorbției
intestinale de calciu și fosfor. Scăderea vitaminei D conduce, la nivel paratiroidian, la
creșterea PTH, cu manifestări de liză osoasă, în scopul normalizării nivelului calciului.



Deficiența de vitamină D este în continuă creștere,
iar importanța acestui hormon vizează o multitudine
de planuri. Tratamentul cu analogi de vitamină D3

promite atât eficiență mai ridicată, cât și fereastră
terapeutică mai largă, decât administrarea de analog
natural D2 ori D3.



VITAMINA E
Grupul vitaminelor E cuprinde formele α, β, 

γ și δ ai acizilor tocopherol și tocotrienol. 

 

  

α- tocopherol

α- tocotrienol



În acord cu structura, prezintă înaltă lipofilicitate și scăzută

hidrosolubilitate.

Prin urmare, absorbția lor va fi direct dependentă de

disponibilitatea lipidelor sau a produșilor de secreție ai

glandelor gastrointestinale care ajută la absorbția lipidelor.

 Ne referim așadar la:

- un aport corespunzător de alimente bogate în vitamina E,

- un aport minim necesar de lipide, 

- la secreția adecvată pancreatică 

- la secreția adecvată de acizi biliari. 

Insuficiența oricăruia din acești 4 factori ar putea conduce

ipotetic la deficiența vitaminei E.



 Monitorizarea nivelului de vitamină E plasmatică nu este o
investigație de rutină. Lipofilicitatea acesteia explică
”atașarea” acesteia de lipoproteinele circulante în sânge.
Evaluarea deficitului de vitamină E se face prin raportul α-
tocopherol/lipidemie, pentru a ameliora eficacitatea analizei
în cazul sindroamelor hiperlipidemice;

 explicația: valori foarte mari ale lipidelor circulante conduc
la valori absolute mari ale vitaminei E, însă ”gradul de
ocupare” al acestor lipide circulante de către vitamina E este
cel care definește suficiența sau insuficiența. V
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 În țările dezvoltate, alimentele bogate în vitamina E sunt foarte
variate și larg disponibile: cereale, legume verzi, semințe, uleiuri
vegetale.

 Accesul la aceste surse este facil, putând fi oricând suplimentat
la nevoie.

 Consumul zilnic de lipide necesar absorbției vitaminei E este de
sub 5 grame, o țintă nutrițională ușor de atins.

 Secreția biliară și cea pancreatică rămân, prin urmare, factorii
care ar putea influența semnificativ absorbția grăsimilor.



• Sindroamele colestatice cronice cuprind
cirozele biliare primitive (CBP), cu scleroza
căilor biliare mici și imposibilitatea transferului
secreției biliare către vezicula biliară și ulterior
către intestin în timpul mesei.

• Un pacient suferind de CBP va prezenta
inevitabil malabsorbție a grăsimilor, deci și a
vitaminei E.



• Insuficiența pancreatică, prin distrucția
progresivă a organului, poate constitui
de asemenea o cauză de deficiență a
vitaminei E.

• Într-adevăr, peste 70% din bolnavii cu
istoric îndelungat de pancreatite cronice
manifestă deficiență a vitaminei E.



• O funcție pancreatică normală, dar cu
imposibilitatea secreției enzimatice către
lumenul intestinal este caracteristică pacienților
tineri cu fibroză chistică.

• În cazul acestei boli, secrețiile glandulare sunt
foarte vâscoase și nu pot parcurge canalele de
excreție.

• Asemenea pacienți vor manifesta sindroame de
malabsorbție extensive, printre care și deficitul
de vitamină E.



•Manifestările clinice ale deficitului de vitamină 

E sunt rare, însă zgomotoase. Sunt citate:

• - neuropatii periferice dureroase manifestate prin amorțeală 

• - scăderea forței musculare 

• - leziuni ale nervilor cranieni 

• - reflexe osteotendinoase diminuate. 

• Prin urmare, teama de deficitul vitaminei E este
înalt justificată.

• Suplimentarea cu vitamina E vizează exclusiv
pacienții care suferă de condiții printre cele
amintite mai sus.



• Locuitorii țărilor dezvoltate, cu acces la o nutriție
adecvată, și care nu suferă de degenerări cronice
extensive ale ficatului sau pancreasului, nu pot dezvolta
insuficiență de vitamină E.

• Preparatele farmaceutice cu administrare orală sunt
extrem de larg disponibile în farmacii; ținta lor de
vânzare este efectul antioxidant al acestei vitamine;

• Sunt promovate intensiv beneficiile la nivelul pielii,
părului, vizând astfel o categorie de clienți vulnerabili la
reclame cu potențială justificare medicală.

• Totuși, există modalități mai eficiente de suplimentare
cu antioxidanți, chiar din surse alimentare uzuale și
care vor avea efect similar la nivel molecular: avocado,
afine, ciocolată neagră etc.



Vă mulțumesc pentru atenție!
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