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REZUMAT
Relaţia între expunerea la soare, sinteza vitaminei D şi apariţia cancerului cutanat este complexă. Radiaţiile
solare stimulează sinteza cutanată a vitaminei D, pe de o parte, iar, pe de altă parte, promovează dezvoltarea
cancerului cutanat. O serie de studii epidemiologice şi experimentale au relatat rezultate contradictorii privind
relaţia dintre vitamina D şi melanomul malign. Deficitul de 25-OH vitamina D3, indicator biochimic fidel al
statusului de vitamină D din organism, ar putea fi implicat în promovarea metastazării melanomului malign
cutanat prin activarea proliferării celulare, prin stimularea chemotaxiei neutrofilelor şi promovarea angiogenezei. Identificarea unor strategii terapeutice de normalizare a nivelurilor serice ale 25-OH vitamina D3 ar
putea reprezenta instrumente utile în prevenirea metastazării melanomului cutanat.
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ABSTRACT
The relation between sun exposure, vitamin D synthesis and skin cancer is a complex one. Radiations from
the sun stimulate the cutaneous vitamin D synthesis, one way, and promote the development of the skin
cancer on the other way. A lot of epidemiologic and experimental studies revealed contradictory results regarding the relation between vitamin D and malignant melanoma. The vitamin D deficiency, accurate biochemical indicator of the vitamin D status in the body, could be implicated in promoting metastasis of the
malignant melanoma by activation of the cellular proliferation, stimulation of the neutrophils chemotaxis and
promoting angiogenesis. Identification of therapeutic strategies to normalise serum levels of the 25-OH vitamin D3 could represent useful tools in preventing melanoma metastasis.
Keywords: sun radiations, malignant melanoma, metastasis, vitamin D

INTRODUCERE
Radiaţia solară este un factor etiologic implicat
în apariţia melanomului malign cutanat. Expunerea
la soare creşte sinteza cutanată a vitaminei D3.
Multe studii, dar nu toate, sugerează că niveluri
mai ridicate de vitamina D3 în sânge sunt asociate

cu un risc redus de cancer. Pornind de la aceste
efecte duale ale vitaminei D3 asupra cancerului
cutanat, este utilă cunoaşterea mecanismelor prin
care vitamina D3 ar putea influenţa dezvoltarea,
agresivitatea sau prognosticul melanomului. Evidenţierea proceselor şi mecanismelor prin care vitamina D3 influenţează apariţia şi evoluţia mela-
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nomului malign cutanat ar putea contribui la elaborarea unor metode de intervenţie medicală nutriţională în cazul acestor pacienţi.
Riscul de melanom a fost asociat cu aportul de
vitamina D3. O serie de investigaţii epidemiologice
şi studii de laborator au sugerat rezultate contradictorii cu privire la relaţia între vitamina D3 şi
cancer. Astfel, unele studii au relatat prezenţa unei
asocieri negative între aportul de vitamina D3 şi
riscul de melanom malign cutanat (Vinceti M. 2011),
altele au sugerat prezenţa unor asocieri pozitive
(Stryker W.S. 2009; Weinstock M.A., 1992) sau lipsa
oricărei dependenţe (Asgari M.M., 2009). Interesul
autorilor pentru o analiză a relaţiei între statusul
vitaminei D3 şi dezvoltarea melanomului malign
cutanat a pornit de la ipoteza că radiaţiile UV sunt,
pe de o parte, factor de risc pentru melanom şi, pe
de altă parte, stimulator al sintezei de vitamina D3.

SINTEZA VITAMINEI D
La ora actuală se cunoaşte că vitamina D3 este
un mediator chimic esenţial, metabolizat la nivel
cutanat, hepatic şi renal prin intermediul sistemelor enzimatice CYP27A1(CYP2R1), CYP27B1,
CYP24A1 (Fig. 1) sau CYP11A1 (Fig. 2).

Sinteza vitaminei D mediată de CYP27A1 şi
CYP27B1
După expunerea la UVB, 7-dehidrocolesterolul
este transformat în provitamina D3 în keratinocitele
din stratul bazal şi stratul spinos din piele (Fig. 1).
Prin reacţii de izomerizare spontană, provitamina
D3 poate da naştere la vitamina D3, numită şi colecalciferol. Vitamina D3 nu are activitate biologică
semnificativă, şi de aceea trebuie să fie metabolizată
la forme hormonal active. La nivel hepatic, vitamina
D3 suferă o primă hidroxilare pentru a forma
25-OH vitamina D3. Având în vedere timpul de înjumătăţire prelungit, de 2-3 săptămâni, 25-OH vitamina D3 constituie principalul rezervor circulant şi
cel mai bun indicator al statusului global de vitamina D3. La nivelul tubului proximal al rinichiului, o parte din 25-OH vitamina D3 este transformată în 1,25-(OH)2 vitamina D3, numită şi
calcitriol. Calcitriolul, forma biologic activă a vitaminei D3, este eliberat în circulaţie, legat de VDBP
(vitamin D binding protein) şi transportat la diferite
organe ţintă. Sinteza excesivă a vitaminei D3 în
piele este prevenită prin conversia fotosensibilă a
vitaminei D3 în tachisterol sau lumisterol, compuşi
inactivi biologic, care nu intră în circulaţia sistemică. Tot la nivel cutanat, prin reacţii de izomerizare,
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vitamina D3 poate fi transformată şi în 5,6-transvitamina D3, suprasterol-1, suprasterol-2, fotoproduşi implicaţi în reglementarea proliferării şi
diferenţierii epidermice. Keratinocitele din epiderm, monocitele, macrofagele şi celulele imune
conţin sistemele enzimatice necesare pentru a
transforma vitamina D3 în derivaţi hidroxilaţi, dar
şi receptori pentru vitamina D3 (VDR). 1,25-(OH)2
vitamina D3 se asociază cu heterodimerul VDRRXR (receptorul acidului retinoic) şi se leagă de
ADN prin secvenţele VDREs (vitamin D response
elements). Aceste interacţiuni iniţiază transcrierea
mai multor gene care codifică proteine ce reglează
proliferarea celulară, diferenţierea, apoptoza, angiogeneza, răspunsul inflamator, răspunsul imun,
homeostazia calciului, viabilitatea şi maturarea melanocitelor, anihilarea speciilor reactive de oxigen,
protejarea ADN împotriva daunelor oxidative
(Brozyna, 2013; Slominski, 2012; Deeb, 2007;
Reddy, 2013; Tang, 2013; Hummei, 2014; Yong
Zhang, 2012; Tuckey, 2013; Mostafa, 2014; Bikle,
2011; Wobke, 2014). Efectele antiproliferative ale
VDR în melanom se realizează prin suprareglarea MEK/ERK, PI3K/AKT, calbindin, IGFBP,
E-caderina, şi/sau subreglarea BCL2, IL-1, IL-12,
TNFalfa, IFNgamma, EGFR, telomerazei (Newton
Bishop, 2011).

Sinteza vitaminei D mediată de CYP11A1
Recent, s-a definit o altă cale de sinteză a unor
derivaţi hidroxilaţi ai vitaminei D3, iniţiată de citocromul P450scc (CYP11A1). In vitro şi, cu mare
probabilitate, şi in vivo, se formează, în principal,
17-OH vitamina D3, 20-OH vitamina D3, 22-OH
vitamina D3, 17,20 (OH)2 vitamina D3, 20,22(OH)2 vitamina D3, 20,23-(OH)2 vitamina D3,
17,20,23-(OH)3 vitamina D3 (Fig. 2). Aceşti produşi hidroxilaţi sunt activi biologic, au proprietăţi
antimelanom, antileucemice, inhibă proliferarea
keratinocitelor normale şi melanocitelor maligne,
stimulează diferenţierea keratinocitelor umane, induc expresia CYP24A1 la nivelul ARNm, stimulează translocarea VDR din citoplasma în nucleu,
inhibă NFkB, stimulează IkB, au efecte noncalcemice (Slominski, 2012; Tang, 2013; Young Zhang,
2012; Hummei, 2014; Tuckey, 2013).

METODE DE DETERMINARE A VITAMINEI D
25-OH vitamina D3 are un timp de înjumătăţire
de două-trei săptămâni, motiv pentru care constituie
cel mai bun indicator al statusului de vitamina D
din organism. Pentru identificarea şi cuantificarea
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FIGURA 1. Sinteza clasică a vitaminei D3 mediată de CYP27A1(CYP2R1) şi CYP27B1.
CYP: cytochrome; VDBP: vitamin D binding protein; Pi: inorganic phosphat; PTH: parathyroid hormone;
FGF: Fibroblastic Growth Factor VDR: receptor for 1,25(OH)2 vitamin D3; RXR: retinod X receptor;
VDRE: vitamin D response element.

vitaminei D s-au elaborat numeroase metode analitice, dintre care enumerăm: cromatografia în strat
subţire, metode spectrofotometrice de absorbţie
UV/VIS, HPLC (high-performance liquid chromatography), LC-MS/MS (liquid chromatographymass spectrometry), CLIA (tehnici imunochimice
cu detecţie prin chemoluminiscenţă), ELISA (enzyme-linked immunossorbent assay), EIA (enzyme
immunoassay), RIA (radioimmunoassay), microarray. Rezultatele se pot exprima în ng/mL ser sau
nmol/L ser, transformarea făcându-se astfel:
25-OH vitamina D3(ng/mL)*2.5 = 25-OH
vitamina D3
Nivelul seric al 25-OH vitamina D3 este influenţat de vârstă, sex, rasă, dietă, zona geografică,
expunere la razele solare. De aceea nu există un

consens asupra valorilor serice optime de vitamina D.
Cele mai multe organizaţii ştiinţifice medicale, susţin ca valori mai mici de 10 ng/ml indică un deficit
sever de vitamina D, valori cuprinse între 10 şi
20 ng/ml definesc un nivel insuficient de vitamina
D în sânge. Valorile cuprinse între 20 şi 30 ng/ml se
asociază cu un nivel suboptim de vitamina D, între
30 şi 50 ng/ml – nivel optim, între 50 şi 70 ng/ml
– valori crescute, între 70 şi 150 ng/ml – supradoză,
valori mai mari de 150 ng/ml – intoxicaţie cu vitamina D.

ACTIVITATEA ANTIMELANOM A VITAMINEI D
Noile tendinţe în cercetarea biomedicală sunt
orientate în direcţia stabilirii unor markeri de de-
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FIGURA 2. Structura principalilor metaboliţi hidroxilaţi ai vitaminei D3 via CYP11A1.
17(OH)D3: 17-hidroxi vitamina D3; 20(OH)D3: 20-hidroxi vitamina D3; 22(OH)D3: 22-hidroxi vitamina D3;
17,20(OH)2D3: 17,20-dihidroxi vitamina D3; 20,22(OH)2D3: 20,22 dihidroxi vitamina D3;
2est compus are un timp de înjumătăţire de 2-3 săptămâni. 20,23(OH)2D3: 20,23 dihidroxi vitamina D3;
17,20,23(OH)3D3: 17,20,23 trihidroxi vitamina D3.

tecţie precoce a melanomului malign, de apreciere
a evoluţiei şi supravieţuirii pacienţilor cu melanom
malign. La tranziţia din faza de creştere orizontală
în faza de creştere pe verticală, moment fiziopatologic asociat cu iniţierea metastazării melanomului malign, autorii au constatat reducerea substanţială a nivelului seric al 25-OH vitamina D3,
concomitent cu creşterea activităţii proteolitice şi
angiogenezei. În consecinţă, reducerea nivelului
seric al 25-OH vitaminei D3 constituie un semn de
agravare a bolii neoplazice (rezultate nepublicate).
Toate aceste constatări reconfirmă posibilul rol al
vitaminei D3 în tumorigeneză, transformare malignă, proliferare tumorală, invazie şi metastazare.
Activitatea antimelanom a vitaminei D3 este
susţinută de rezultatele unor studii observaţionale,

epidemiologice şi preclinice. Există o serie de date
obţinute in vitro care sugerează că vitamina D3
amplifică diferenţierea melanocitelor în cultura şi
are efecte antiproliferative şi proapoptotice. Efectele antiproliferative ale vitaminei D3 se realizează
prin subreglarea MAPK, supresia factorului de
creştere al insulinei (IGFs), represia receptorului
pentru factorul de creştere a epidermei (EGFR – cale
supraexprimată în melanom). Activitatea proapoptotică a vitaminei D3 se realizează prin intermediul
căii de semnalizare IGFR1/PI3K-AKT, supresia
telomerazei şi BCL2, stimularea BAX şi activarea
caspazelor. Aceste efecte conduc la dereglarea
ciclului celular, degradarea p27, creşterea E-caderinei şi represia protooncogenei MYC (Deeb, 2007;
Miscalencu, 2002; Miscalencu, 2010; Wobke, 2014;
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Bikle 2011). S-au relatat şi fenomene de rezistenţă
a melanomului faţă de vitamina D3. Pentru a explora factorii care determină rezistenţa melanomului
la vitamina D3, s-au folosit SKMEL5 (melanom
rezistent la vitamina D) şi celule MeWo (melanom
responsiv la vitamina D). Administrarea vitaminei
D în mediul de cultură a evidenţiat un răspuns pozitiv numai în celulele MeWo, concretizat în creşterea RNAm specific VDR şi CYP24A1 şi inhibarea
cu până la 50% a creşterii celulare. Rezistenţa
melanomului faţă de vitamina D s-ar datora fie
reducerii VDR în melanom, fie unor defecte în
transcrierea VDR (Reichrath, 2007).
Activitatea antiproliferativă a analogilor vitaminei D3 este complexă, acţionând asupra mai
multor căi de semnalizare relevante pentru tratamentul melanomului (Szyszka 2013, Young Zhang
2012, Tuckey 2013, Tang 2013, Hummei 2014).
Analogii vitaminei D3 determină supresia ciclinelor
prin efectul exercitat asupra transcrierii p19
(CDKN2D), p21 (CDKN1A), p27 (CDKN1B) şi
D1, D3, E1, X1. Aceste efecte conduc la inhibarea
activităţii CDKs, hipofosforilarea Rb, p107 şi p130,
modularea E2F şi reglementarea replicării ADN,
repararii ADN şi desfăşurării ciclului celular.
Analogii vitaminei D3 interacţionează cu factorul
de transcriere NFkB, influenţând astfel imunitatea
pacienţilor cu melanom. O altă cale de semnalizare
utilizată de analogii vitaminei D3 este reprezentată
de supresia proteinelor antiapoptotice BCL-2,
BCL-X1 şi reglarea pozitivă a proteinelor proapoptotice BAX, BCL-X5, BAK, BAD, activarea
caspazelor şi apoptozei. Interacţiunea analogilor de
vitamina D3 cu PER57 şi PDIA3 este un subiect
actual şi promiţător pentru evaluarea efectelor anticancer ale vitaminei D3 (Szyszka, 2013). Evidenţierea proceselor şi mecanismelor prin care
insuficienţa de vitamina D3 ar putea fi implicată în

apariţia şi evoluţia melanomului malign cutanat
reprezintă obiectivul unor studii experimentale şi
clinice în desfăşurare.

CONCLUZII
Relaţia între expunerea la soare şi riscul de
melanom este complexă. Se apreciază că expunerea
la soare creşte riscul de melanom mai ales dacă se
asociază cu arsuri solare. În plus, protecţia solară
exagerată determină sinteza insuficientă de vitamina D3. În consecinţă, date ştiinţifice convergente
susţin că este nevoie de un echilibru între protecţia
şi expunerea la soare.
Din punct de vedere farmacologic, trebuie semnalat faptul că utilizarea vitaminei D3 sau a analogilor săi este limitată din cauza efectelor toxice
(imunosupresie, hipercalcemie, insuficienţa de
organ, posibil deces). Utilizarea unor analogi ai
vitaminei D3, derivaţi hidroxilaţi sintetizaţi prin
intermediul unui sistem enzimatic reprezentat de
CYP11A1, a demonstrat efecte noncalcemice, nontoxice, antiproliferative, antitumorale în linii de
melanom. De asemenea, o serie de studii experimentale au sugerat că suplimentarea cu vitamina
D3 ar putea îmbunătăţi rata de supravieţuire a persoanelor cu cancer. Aceste constatări de etapă justifică continuarea studiului privind consecinţele insuficienţei de vitamina D3 asupra evoluţiei pacienţilor cu melanom malign metastatic.
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