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RESUMO 
 
O câncer colorretal (CCR) é mundialmente, o terceiro mais comum entre 

homens e o segundo entre mulheres. Fatores genéticos, ambientais e doenças 
inflamatórias podem aumentar o risco de CCR, enquanto a Vitamina D é apontada 
como componente de efeito protetor juntamente com o cálcio. A principal via de 
produção desta vitamina ocorre com exposição da pele à luz solar, onde os 
precursores são transformados em pré-vitamina e transportados aos órgãos onde 
são convertidos em 25-OH Vitamina D (forma circulante) e posteriormente, em 
1,25(OH)2 Vitamina D3 (forma ativa) pela CYP27B1. Ocorrendo metabolização pela 
CYP24A1, a Vitamina D ativa se liga ao seu receptor (VDR) e levada ao meio 
intracelular, liga-se a sequências específicas de DNA, onde polimorfismos dos VDR 
interferem na absorção intestinal de cálcio.  

Objetivos: Investigar a relação entre os polimorfismos dos VDR BsmI, ApaI e 
dos genes CYP27B1 e CYP24A1 aos níveis séricos da vitamina D, assim como o 
estilo de vida e hábitos alimentares ao risco de desenvolvimento de CCR. 

Métodos: Foram incluídos 152 pacientes com de CCR, e 321 indivíduos sem 
câncer (grupo controle). Todos os indivíduos foram submetidos a um questionário 
sobre hábitos alimentares, etilismo e tabagismo, análise de prontuário e a coleta de 
sangue periférico para extração do DNA genômico e avaliação do nível sérico de 
Vitamina D por HPLC. Os polimorfismos estudados foram investigados pela a 
técnica de PCR e a genotipagem por RFLP e sequenciamento genético. O teste 
Exato de Fisher, T-Student, ANOVA, correlação de Pearson, sobrevida pelas curvas 
de Kaplan-Meier e teste de Log-Rank foram realizados para obtenção dos 
resultados, assim como as análises uni, mutlivariadas e ponderadas. Os valores de 
p <0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Resultados: A média de idade nos grupos foi de 62,8 anos. O baixo ou nulo 
consumo de frutas, cereais, leite e derivados, bem como o tabagismo e etilismo 
foram associados a maior risco de CCR. A sazonalidade alterou as médias dos 
níveis séricos de Vitamina D circulante e quando realizada análise estatística 
ponderada, os indivíduos com status de deficiência, tiveram maior risco de CCR. 
Não houve associação entre sobrevida e as variantes genéticas estudadas e as 
dosagens dos níveis séricos de Vitamina D. Em ApaI, o genótipo heterozigoto Aa ou 
a associação aa+Aa aumentou o risco de CCR; porém para BsmI, os resultados não 
foram estatisticamente significantes. Após análise multivariada, foram associados a 
maior risco de CCR o heterozigoto e a associação AT+AA do rs6013897; os 
genótipos CT e CC do rs158552 e a associação CT+CC de CYP24A1 e para 
CYP27B1, o heterozigoto GT e a associação GT+TT do rs10877012. 
Conclusões: Foram associados ao risco de CCR, fatores ambientais como  hábitos 
alimentares e estilo de vida, alguns dos polimorfismos (VDR ApaI, SNPs rs6013897, 
rs158552 e rs10877012) estudados e o perfil de deficiência de Vitamina D circulante. 
Não foram associadas à sobrevida as dosagens da Vitamina D e as variantes 
genéticas. As médias dos níveis séricos da Vitamina D e o risco de CCR sofreram 
interferências externas e intrínsecas, prejudicando a síntese e metabolismo desta 
vitamina. 
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ABSTRACT 
 

Worldwide, colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer among 
men and the second among women. Genetic, environmental and inflammatory 
diseases may increase the risk of CRC, while vitamin D is indicated as protective 
effect of component along with calcium. The major source of production of this 
vitamin occurs with exposing the skin to sunlight, where the precursors are 
transformed into pre-vitamin and transported to the organs where they are converted 
to 25-OH Vitamin D (current form) and later, at 1.25 (OH) 2 vitamin D3 (active form) 
by CYP27B1. After metabolized by CYP24A1, the active vitamin D binds to its 
receptor (VDR) and loaded to the intracellular and binds to specific sequences of 
DNA, where the polymorphism of VDR interfere with intestinal absorption of calcium. 

Objectives: To investigate the relationship between polymorphisms of VDR 
BsmI, ApaI and CYP27B1 and CYP24A1 genes to serum vitamin D levels, as well as 
the lifestyle and eating habits to the risk of CRC development. 

Methods: We included 152 patients with CRC, and 321 subjects without cancer 
(control group). All subjects answered a questionnaire to investigate eating habits, 
alcoholism and smoke. Medical record were analyzed and peripheral blood were 
collected for genomic DNA extraction and assessment of serum levels of Vitamin D 
by HPLC. Polymorphisms were studied by PCR and genotyping by RFLP and 
genetic sequencing. Fisher's exact test, t-Student, ANOVA, Pearson correlation, 
survival by Kaplan-Meier and log-rank tests were performed to analyze the results, as 
well as univariate, mutlivariate and weighted. P values <0.05 were considered 
statistically significant. 

Results: The mean age of groups was 62.8 years. The low or no consumption 
of fruits, cereals, dairy products, as well as smoking and alcohol consumption were 
associated with increased risk of CRC. Seasonality changed the mean serum levels 
of vitamin D circulating and when performed the weighted statistical analysis, 
individuals with deficient status, had a higher risk of CRC. There was no association 
between survival the genetic variants studied and the levels of serum levels of 
vitamin D. The heterozygous genotype Aa or association aa+Aa of ApaI increased 
the risk of CRC. For BsmI, the results were not statistically significant. After 
multivariate analysis, the heterozygous and the association AT+AA of rs6013897; CT 
and CC genotypes of rs158552 and the association of CT+CC of CYP24A1 and the 
heterozygous GT and GT+TT of CYP27B1 of rs10877012 were related to higher risk 
of CRC. 
Conclusions: Environmental factors such dietary habits and lifestyle, some 
polymorphisms studied (VDR ApaI, SNPs rs6013897, rs158552 and rs10877012) 
and the current Vitamin D deficiency were associated to a higher risk of CRC.  
Vitamin D and the genetic variants were not with survival. Therefore, the mean serum 
levels of vitamin D and the risk of CRC suffered external and intrinsic interference, 
impairing its synthesis and metabolism of this vitamin. 
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1. INTRODUÇÃO 

Câncer é uma das principais causas de morte no mundo e em relatório, a 

Organização Mundial de Saúde estima que as mortes por essa doença, continuarão 

crescendo em todo mundo, alcançando a marca de 13,1 milhões de óbitos em 2030. 

De acordo com o INCA, há a estimativa de que no Brasil haverá ocorrência de576 

mil casos novos de câncer, sendo o CCR o quarto tipo mais incidente e à nível 

mundial, o terceiro tipo de câncer maiscomumentre os homens (746.000 casos) e o 

segundoentre as mulheres (614.000 casos). (WHO/IARC, 2012; INCA, 2014). 

Para ocorrência do CCR, são bem estabelecidos os fatores de risco genéticos 

de origem ambiental (como o estilo de vida e hábitos alimentares) e doenças 

inflamatórias (Hansen RD et al, 2013; Cong YJ et al, 2014; Bardou M et al, 2013; 

Chan DS et al, 2011; Huxley RR et al, 2009; Raskov H et al, 2014). 

A Vitamina D é considerada um importante fator na evolução humana, sendo 

melhor observada e descrita na virada do século XX (Holick MF, 1989) e apontada 

como componente de efeito protetor no cólon e reto, juntamente com o cálcio 

(Garland CF et al, 1980; Slattery ML et al, 1988).  

Em alguns países, alimentos são enriquecidos com Vitamina D, visto que as 

fontes dessa Vitaminasão baixas nos alimentos(O´Mahony L et al 2011; Holick MF, 

2003).A principal via de produção de Vitamina D ocorre com exposição da pele sob 

a luz solar, onde na epiderme a luz ultravioleta (UVB) exerce fotólise sobre os 

precursores 7-dehidrocolesterole estes sofrem conversões até tornarem-se formas 

mais estáveis. Ocorre então, transferência para a circulação, onde se liga a uma 

glicoproteína e é transportada ao fígado, onde é convertida em 25-OH Vitamina D 

(forma circulante) pela enzima 25-hidroxilase, na sequência é convertida na forma 

ativa (em 1,25(OH)2 Vitamina D3) nos rins, pela enzima 1α-hidroxilase, produto 

protéico do gene CYP27B1(Jones G et al, 1998; Holick MF, 2003; Prosser DE et al, 

2004).A metabolização da Vitamina D ocorre no intestino, ossos, fígado e rins a 

partir da 24-hidroxilase, codificada pelo gene CYP24A1(Prosser DE et al, 2004).A 

Vitamina D ativa é transportada pelas proteínas carreadoras até as células-alvo, 

onde se liga ao seu receptor (VDR), sendo o complexo hormônio-receptor 

transportado pelo citoesqueleto ao núcleo (Haussler MR et al, 2011).  
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Este complexo liga-se a sequências específicas de DNA, nas regiões 

promotoras dos genes que são ativados pela Vitamina D e as variações 

(polimorfismos) dos receptores da Vitamina D interferem na absorção de cálcio pelo 

intestino (Haussler MR et al, 1998; Sankararaman S et al, 2008; Uitterlinden AG et 

al, 2004). 

Alguns fatores geográficos, climáticos e humanos podem afetar diretamente a 

produção de Vitamina D e assim, gerar um déficit da mesma, ocorrendo associação 

não apenas com o raquitismo, mas com diversas doenças como cardiovasculares, 

neurocognitivas, auto-imunes, inflamatórias, infecciosas, imunodeficiências e câncer 

(Garland CF et al, 1980; Kunadian V et al 2014; Gröber U et al, 2013).  

Diante do papel anti-oncogênico da Vitamina D e havendo conhecimento sobre 

diferenças étnicas nos polimorfismos, torna-se necessário estudar essas variações 

nos genes responsáveis por sua regulação: CYP27B1 e CYP24A1, bem como 

investigar a distribuição e frequência dos genótipos dos polimorfismos dos VDR 

BsmI e ApaI e a sua relação com maior suscetibilidade de desenvolver CCR em uma 

população brasileira, especificamente na cidade de São Paulo, abrangendo 

pacientes do Hospital São Paulo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Câncer e CCR 

Câncer é uma das principais causas de morte no mundo, surgindo a partir de 

uma única célula, que sofre transformação, gerando um crescimento desordenado, 

podendo então, invadir partes adjacentes do corpo e disseminar para outros órgãos 

(metástases). Em relatório, a Organização Mundial de Saúde estima que as mortes 

por essa doença, continuarão crescendo em todo mundo, alcançando a marca de 

13,1 milhões de óbitos em 2030. Atualmente, a nível mundial, o câncer colorretal 

(CCR) é o terceiro câncer mais comumentre os homens (746.000 casos) e o 

segundo entre as mulheres (614.000 casos). No Brasil, o INCA estima que haverão 

576 mil casos novos de câncer, sendo o CCR o terceiro tipo mais incidente, 

excluindo o câncer de pele não melanoma(WHO/IARC, 2012; INCA, 2014). 

Para ocorrência do CCR, são bem estabelecidos: 

 fatores de risco genéticos:  advindos da instabilidade cromossômica que 

gera o CCR esporádico, através de mutações em genes como K-ras (oncogene), 

APC(supressor tumoral) e P53 (reparador); assim como da instabilidade de 

microssatélites, representada por síndromes hereditárias conhecidas, como a 

HNPCC (câncer colorretal hereditário sem polipose), FAP (polipose adenomatosa 

familiar) e MAP(polipose MYH-associada),  

 origem ambiental: como o estilo de vida e hábitos alimentares, assim como  

doenças inflamatórias (Hansen RD et al, 2013; Cong YJ et al, 2014; Bardou M et al, 

2013; Chan DS et al, 2011; Huxley RR et al, 2009; Raskov H et al, 2014). 

Assim, com relação ao estilo de vida e hábitos alimentares, estudos têm 

demonstrado que há risco aumentado de ocorrência de CCR em indivíduos 

tabagistas, etilistas e também quando há alta ingestão de carnes vermelhas, 

gorduras e carboidratos. Entretanto, a ingestão de carnes provenientes de aves, 

peixes (como principal fonte de proteínas), leguminosas, frutas e prática de atividade 

física, indicam menor risco da doença. (Tárraga Lopez PJ et al, 2014; Durko L & 

Malecka-Panas E, 2014; Rasool S et al, 2013; Raskov H et al, 2014) 
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2.2 Vitamina D 

A Vitamina D é considerada um importante fator na evolução humana, sendo 

melhor observada e descrita na virada do século XX (Holick MF, 1989), quando a 

deficiência da mesma apresentou correlação com doenças como raquitismo, 

fraqueza muscular severa, doenças respiratórias e da pele. Posteriormente, estudos 

compararam a mortalidade por câncer de acordo com a latitude e observaram maior 

ocorrência, na proporção em que os municípios distanciavam-se do Equador. Já em 

1980 esta associação também ocorreu especificamente em CCR. (Holick MF, 2004; 

Holick MF, 2012) 

Esta Vitamina, juntamente com o cálcio, é apontada como componente de 

efeito protetor no cólon e reto (Garland CF et al, 1980; Slattery ML et al, 1988), visto 

que promove aumento na absorção intestinal de cálcio, participando do transporte 

ativo deste (nos enterócitos), ocorrendo então, alteração da proliferação celular do 

epitélio do cólon e aumento da excreção fecal de gorduras (Saunders D et al, 1988; 

Garland CF et al, 1980; Klampfer L, 2014). 

Uma vasta gama de estudos descreveu a Vitamina D, em sua forma ativa 

(1,25-dihidroxiVitamina D) concatenada ao VDR, como regulador da proliferação e 

diferenciação de células cancerígenas em humanos, responsável em promover a 

estabilização do ciclo celular, apoptose e mecanismos de transcrição (Lipkin M et al, 

1985; Skowronski RJ et al, 1993; Bikle, 2009; Nemazannikova N et al, 2013, Deeb 

KK et al, 2007). 

A exposição da pele à luz solar, constitui a principal fonte de Vitamina D para a 

maioria das pessoas, visto que as demais são limitadas, incluindo peixes gordurosos 

e óleos de mesma origem e ainda, gema de ovo e alguns vegetais. Em alguns 

países, alguns alimentos são enriquecidos com Vitamina D, como por exemplo, o 

leite, cereais, suco de laranja, iogurtes e margarina (O´Mahony L et al 2011; Holick 

MF, 2006). 

A síntese da Vitamina D tem início na pele, a partir da ação da luz ultravioleta 

sobre os precursores 7-dehidrocolesterol que sofrem conversões até tornarem-se 

colecalciferol (Vitamina D3) e ergocalciferol (Vitamina D2). Ocorre então, 

transferência para a circulação, onde se liga à glicoproteína VDBP (vitamin D-



5 

binding protein) e é transportada ao fígado, onde é convertida em 25-OH Vitamina D 

pela enzima 25-hidroxilase. O complexo 25-OH Vitamina D e VDBP circulante é 

convertido nos rins, pela enzima 1α-hidroxilase (produto protéico do gene CYP27B1) 

em 1,25(OH) Vitamina D, a forma ativa da Vitamina D (Jones G et al, 1998; Holick 

MF, 2003; Prosser DE et al, 2004). (Figura 1) 

A metabolização da 25-OH Vitamina D e da 1,25(OH) Vitamina D ocorre no 

intestino, osso, fígado e rins a partir da 24-hidroxilase ou CYP24 (enzima 

mitocondrial, membro do citocromo P450) codificada pelo gene CYP24A1 (Prosser 

DE et al, 2004). A 1,25(OH)2 Vitamina D (hormônio esteróide) é transportada pelas 

proteínas carreadoras até as células-alvo, onde se liga ao seu receptor (usualmente 

no citoplasma), sendo o complexo hormônio-receptor transportado pelo 

citoesqueleto ao núcleo (Haussler MR et al, 2011).(Figura 1). 

Este complexo liga-se, a sequências específicas de DNA, nas regiões 

promotoras dos genes, que são ativados pela Vitamina D. Tais polimorfismos 

apresentam diferenças de acordo com a etnia populacional e as variações 

polimórficas dos receptores da Vitamina D interferem na absorção de cálcio pelo 

intestino (Haussler MR et al, 1998; Sankararaman S et al, 2008; Uitterlinden AG et 

al, 2004).Os receptores de Vitamina D (VDR) são proteínas que tem por função, 

mediar os efeitos da mesma no metabolismo mineral e ósseo, regular o crescimento 

e diferenciação de tecidos-alvo e agir como modulador do sistema imunológico  

(Jones G et al, 1998). (Figura 1) 

Entretanto, alguns fatores geográficos, climáticos e humanos, podem afetar 

diretamente a produção de Vitamina D e assim, causar um déficit da mesma, 

gerando associação não apenas com o raquitismo, mas com diversas doenças 

cardiovasculares, neurocognitivas, autoimunes, inflamatórias, infecciosas, 

imunodeficiências e câncer. (Garland CF et al, 1980; Kunadian V et al 2014; Gröber 

U et al, 2013) 
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Figura 1:Adaptado de “Diet, genetics, and disease: a focus on the middle East and north Africa region”.J Nutr Metab. 2012; 2012:109037 

2.3 Polimorfismo e Vitamina D 

Entende-se como polimorfismo a ocorrência conjunta em uma população de 

dois ou mais genótipos alternativos, cada um em uma frequência maior do que 

aquela que poderia ser mantida somente por mutação recorrente: quando uma 

variante é tão comum que é encontrada em mais de 1% de cromossomos na 

população geral. Alguns polimorfismos ocorrem devido a variantes que consistem 

em deleções, duplicações e triplicações. Podem também, ser alterações em uma ou 

poucas bases no DNA (localizadas entre genes ou dentro de íntrons), podendo ser 

irrelevantes para o funcionamento de qualquer gene e podem ser detectados apenas 

pela análise direta do DNA. Certas posições na sequência de aminoácidos são 

variantes entre populações. Essas posições da sequência, quando envolvem 

alterações únicas no códon de bases para aquele aminoácido, são chamadas 

polimorfismo de um único nucleotídeo (SNP) (Devlin TM, 2007; Nussbaum RL et al, 

2008; Cargill M et al, 1999; Collins FS et al, 1997). 
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2.3.1 Polimorfismos dos receptores de Vitamina D 

Os receptores de Vitamina D (VDR) são proteínas que tem por função, mediar 

os efeitos da Vitamina D no metabolismo mineral e ósseo, regular o crescimento e 

diferenciação de tecidos-alvo e agir como modulador do sistema imunológico(Jones 

G et al, 1998). Foram descobertos em 1969 e estão localizados no cromossomo 

12q12-14, sendo mais comumente estudados os polimorfismos Cdx2 (éxon 1), FokI 

(éxon 2),TaqI (éxon 9),ApaI- BsmI - Tru91 (íntron 8),Poly (A) (3´UTR). Estes 

polimorfismos têm sido investigados em vários tipos de câncer, incluindo o colorretal 

(Norman AW, 2006; Köstner K et al, 2009; Khan MI et al, 2014). 

Em estudos de revisão e meta-análise, onde os grupos caso-controle tiveram 

grande diversidade étnico-populacional (asiáticos, caucasianos, turcos, afro-

americanos, árabes), o polimorfismo desses VDR foi analisado em sua grande 

maioria, após realização da técnica de PCR-RFLP. Pela distribuição genotípica e de 

modelos de dominância/alélico foi possível associar ou não essas variantes ao risco 

de uma série de doenças. (Meng F et al, 2014; Liu Z et al, 2014; Mo C et al, 2014;XU 

Y et al, 2014; Zhu ZH et al, 2014 ) 

O polimorfismo do VDR BsmI (rs1544410 - A/G) e de ApaI (rs7975232 – A/C) 

têm sido estudados em doenças como o raquitismo, osteoporose, doenças 

autoimunes da tireóide, densidade mineral óssea, melanoma cutâneo, periodontite, 

entre outras, além do câncer. De acordo com os resultados destes estudos 

(realizados em populações multiétnicas com grupos caso e controle), os indivíduos 

portadores do genótipo BB do VDR BsmI tiveram risco aumentado em 2,594 vezes 

para raquitismo (IC 95%: 1,026-6,559, p=0,044) e 1,30 vezes para melanoma 

cutâneo (IC 95%: 1,04-1,63, p=0,03). No Brasil, indivíduos portadores do genótipo 

heterozigoto (Bb) tiveram maior risco de osteoporose, enquanto portadores do 

genótipo bb tiveram menor risco da doença. Para o VDR ApaI, não houve 

associação estatisticamente significante com relação à doença autoimune da 

tireóide, porém, os portadores do genótipo AA apresentaram risco aumentado em 

1,574 vezes (IC 95%: 1,012-2,448, p=0,044) para o raquitismo e em 2,20 vezes para 

asiáticos com periodontite crônica (IC 95%: 1,39-3,48, p=0,001).(Mao S & Huang S, 

2014; Jia F et al, 2013; Feng M et al,2013; Li Y et al, 2012;Orlow I et al, 2012; Deng 

H et al, 2011; Xu Y et al, 2014) 
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Recentemente, uma grande revisão e meta-análise, composta de 126 estudos 

analisando o papel polimórfico dos VDR em diferentes tipos de câncer (de próstata, 

mama, ovário, pele, renal, esôfago, oral, glioma e outros), apontou o polimorfismo do 

BsmI como fator de risco para todos os cânceres, incluindo o CCR. (Xu Y et al, 

2014)  

2.3.2 Polimorfismos dos Genes CYP27B1 e CYP24A1 

O citocromo P450 é uma hemoproteína que compreende várias ramificações 

(famílias e subfamílias), desempenhando papel catalítico na síntese de hormônios 

esteróides (hidroxilação) e metabolismo de fármacos, participando assim, da 

carcinogênese.(Cooper et al, 1965; McDonnel AM & Dang CH, 2013; Estabrook RW, 

2003). Entre as isoformas do Citocromo P450, a CYP27B1 converte a Vitamina D 

circulante em ativa e ambas as formas são degradadas em formas inativas pela 24-

hidroxilase ou CYP24A1.  

A CYP24A1 é uma enzima mitocondrial, pertencente ao Citocromo P450, 

família 24, subfamília A, polipeptídeo 1 (Cromossomo 20q13, éxon 12). Tem a 

propriedade de catalisar reações de hidroxilação (C-24 e C-23) na estrutura da 

molécula da Vitamina D na forma circulante e ativa, gerando limitações em suas 

atividades e é considerada um oncogene por apresentar expressão aumentada em 

tecidos durante processos inflamatórios às transformações malignas. (National 

Center for Biotechnology Information, 2014; Jones G et al, 2014; Hummel D et al, 

2014). 

A CYP27B1 (citocromo P450, família 27, subfamília B, polipeptídeo 1), assim 

como a CYP24A1, é uma enzima mitocondrial (localização cromossomal 12q14.1, 

éxon 9) que hidroxila na posição 1-alfa, a forma circulante da Vitamina D, 

sintetizando-a na forma ativa (National Center for Biotechnology Information,2014). 

O sistema de conversão da 25-OH Vitamina D em 1,25 (OH) Vitamina D ocorre 

em várias células do sistema imunológico e em muitos tipos de células epiteliais, 

onde a forma ativa da Vitamina D torna-se um intermediário entre os estímulos 

extracelulares e a resposta do genoma e pode ser degradado pela CYP24A1, que 

intracelularmente evita o excesso de 1,25 (OH) Vitamina D(Schuster I, 2011; Lappe 

JM, 2011; Dastani Z et al 2012).  
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Em estudos caso-controle foi demonstrado que níveis séricos de Vitamina D 

estão reduzidos em pacientes com diferentes tipos de câncer, particularmente em 

CCR e de mama. Assim, observa-se uma relação inversa entre a concentração de 

Vitamina D (mediada pela CYP27B1 e CYP24A1) e a incidência de CCR (Freedman 

DM et al, 2007; Pilz S et al, 2008). Bises et al., (2004) descreveram que pacientes 

com níveis elevados de VDR em tumores do cólon têm melhor prognóstico, 

sugerindo que a maior síntese local de 1,25 (OH) Vitamina D durante as fases 

iniciais da tumorigênese do cólon pode retardar a progressão do tumor. (Bises et al, 

2004) 

O interesse em explorar as variabilidades destes genes em associação com 

doenças têm aumentado, visto que indivíduos com mutação de CYP24A1 

apresentaram uma possível perda de função no mecanismo de degradação de 

Vitamina D, gerando o desenvolvimento de Hipercalcemia Idiopática Infantil 

(Schlingmann KP et al, 2011).  

Diante destes resultados, torna-se necessário estudar os polimorfismos dos 

genes CYP27B1 e CYP24A1, responsáveis pela regulação da Vitamina D na forma 

circulante e ativa no CCR. Assim como elucidar melhor o conhecimento sobre a 

correlação dos níveis séricos de Vitamina D e investigar a distribuição e frequência 

dos genótipos dos polimorfismos dos VDR BsmI e ApaI ao risco de CCR em uma 

população brasileira, especificamente na cidade de São Paulo, abrangendo 

pacientes do Hospital São Paulo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Investigar a associação entre os polimorfismos dos receptores de Vitamina D 

(VDR) BsmI, ApaI e dos genes responsáveis pela regulação da Vitamina D: 

CYP27B1 e CYP24A1 com níveis séricos desta e sua relação ao risco de 

desenvolver câncer colorretal. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Associar a frequência genotípica dos polimorfismos dos VDR BsmI e ApaI, 

dos genes responsáveis pela regulação da Vitamina D: CYP27B1 e CYP24A1 ao 

risco de desenvolvimento de câncer colorretal. 

 

 Associar os polimorfismos e sua relação com níveis séricos desta vitamina e 

ao risco de desenvolvimento de câncer colorretal. 

 

 Associar o estilo de vida e hábitos alimentares ao risco de desenvolvimento 

de câncer colorretal. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Casuística 

Foram incluídos sequencialmente 152 pacientes portadores de CCR, atendidos 

pelo Setor de Oncologia da Disciplina de Gastroenterologia Clínica da UNIFESP- 

EPM e 321 indivíduos sem câncer (que formaram o grupo controle).  

Fizeram parte do Grupo I (grupo caso), indivíduos com diagnóstico de CCR do 

tipo adenocarcinoma, confirmado pelo exame anátomo-patológico, com idade 

superior a 18 anos. Utilizando a base de dados do prontuário eletrônico, foram 

coletados dados referentes ao estádio clínico (I, II, III e IV) e a respeito da ocorrência 

de óbitos, a fim de estudar a sobrevida. Os indivíduos foram classificados em: 

 Tratamento: quando não haviam passado por intervenção cirúrgica para 

remoção do tumor, quando apresentavam metástase (s) ou quando em quimio e/ou 

radioterapia; 

 Acompanhamento: quando já haviam passado por tratamento neo ou 

adjuvante, cirurgia e apresentavam quadro clínico estável sem recidiva da doença 

(apresentando um tempo de segmento de aproximadamente cinco anos). 

O grupo controle foi constituído de indivíduos que foram encaminhados ao 

Laboratório Central do Hospital São Paulo para coleta de sangue. Este grupo foi 

composto de indivíduos com idade e sexo pareados com os pacientes do Grupo I, 

sem diagnóstico de CCR pela história clínica. Foram excluídos pacientes com 

alteração de hábito intestinal.  

Em ambos os grupos, foram excluídos indivíduos que relataram fazer uso de 

suplementos vitamínicos contendo Vitamina D. 

Todos os indivíduos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp: CEP nº 

0029/11. 

4.2 Método 

Todos os indivíduos foram submetidos a um questionário, análise de prontuário 

e a coleta de sangue periférico para extração do DNA genômico e avaliação do nível 

sérico de Vitamina D, na forma circulante e ativa. A presença dos polimorfismos dos 

VDR foi investigada utilizando a técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR - 
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Polymerase Chain Reaction) e a genotipagem por técnica de RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism). As amostras foram analisadas por meio de corrida 

eletroforética em gel de agarose e reveladas por brometo de etídio (para a 

identificação da presença do polimorfismo). Com relação aos polimorfismos dos 

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) dos genes CYP27B1 e CYP24A1, estes 

foram analisados pela técnica de Sequenciamento Genético.  

 

4.2.1 Questionário 

 

Foi aplicado um questionário a respeito dos hábitos alimentares e a freqüência 

do consumo/ingestão de alimentos ricos em fibras (verduras, frutas, cereais - 

especificamente granola, linhaça, aveia), carne vermelha, alimentos ricos em 

oleosidade (frituras), leite e seus derivados; assim como ao estilo de vida (tabagismo 

e etilismo). 

Obtivemos informações sobre o uso ou não de fotoprotetores e a frequência de 

exposição solar e auto-avaliação da pigmentação da pele (branca ou não-branca). 

 

4.2.2 Coleta de Sangue 

 

Após autorização do indivíduo, foi coletado sangue periférico em tubo contendo 

EDTA visando extração do DNA e em tubo heparinizado para posterior coleta de 

plasma para dosagem dos níveis séricos de Vitamina D. O período de coleta foi de 

Fevereiro de 2011 até Setembro de 2013. 

 

4.2.3 Extração de DNA 

A extração de DNA do sangue foi realizada de acordo com as normas do 

protocolo do fabricante, utilizando sistema comercial QIAamp DNA minikit (QIAGEN, 

Hilden, Germany). A quantificação de DNA foi realizada utilizando o equipamento 

ND-1000 Spectrophotometer. (NanoDrop Technologies Inc., Wilmington, DE, USA) 
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4.2.4 PCR/RFLP 

 

Para realizar PCR foram utilizados primers e condições descritas em trabalhos 

anteriores (Riggs BL et al, 1995; Morrison NA et al, 1994; Sainz J et al, 1997; 

Kitanaka S et al, 2012).(Tabela 1 - Anexos) 

Os produtos de PCR foram digeridos com a enzima de restrição BsmI a 65ºC e 

ApaI a 25ºC (New England Biolabs®), ambos por 1 hora. Posteriormente, foram 

separados em gel de agarose a 2% e 3%, respectivamente, corados com brometo 

de etídio e visualizados sob luz ultravioleta. (Figura 2A, 2B, 2C e 2D)   

  

Figura 2A:PCR VDR BsmI                                                         Figura 2B: RFLP VDR BsmI 

  

Figura 2C: PCR VDR ApaI                                                         Figura 2D: RFLP VDR ApaI 

4.2.5 Sequenciamento Genético 

A PCR foi realizada com um volume final de 25ul contendo 10pmol de cada 

primer e solução de Master Mix, conforme descrito por Sachiki Kitanaka (2012). 

(Tabela 1) 
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Assim, obtivemos um amplicon composto de 270pb para CYP24A1 e 403pb 

para CYP27B1, visualizado sob luz ultravioleta em gel de agarose a 2%, corados 

com Brometo de etídio. (Figura 3A e 3B) 

  

Figura 3A: PCR CYP24A1                                                      Figura 3B: PCR CYP27B1 

Assim, foi verificada a existência de três variantes (rs6013897, rs158552 e 

rs17217119) dentro do Amplicon de CYP24A1, mediante confirmação no banco de 

dados do NCBI, não ocorrendo o mesmo para CYP27B1, onde em seu Amplicon foi 

encontrado o rs10877012. (Figura 4) 

Os produtos da PCR foram purificados utilizando as enzimas Thermo Scientific 

FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase R e Exonuclease I (ExoI) 

R(Fermentas, Vilnius, Lithuania) e em seguida incubados no equipamento 

termociclador por 60 min. a 37ºC e por mais 15 min. a 85ºC. 

As amostras foram então dispostas em placa óptica contendo 96 poços e 

adicionados os reagentes do BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit(Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) juntamente com o Primer Foward ou Reverse 

(crucial para determinar a posterior leitura em software específico), totalizando um 

volume final de 20ul. A mistura foi novamente incubada no termociclador, por 26 

ciclos de 95°C por 2 min. 96°C por 10 seg. e 50°C por 15 seg., finalizando com 60°C 

por 4 min. 

Os reagentes para purificação BigDye® XTerminator™ Purification Kit(Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) foram acrescidos ao produto para 

seqüenciamento, e em seguida, a placa selada levada ao agitador por 30 minutos. 
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Esta foi incubada no equipamento Applied Biosystems® 3500xL Genetic Analyzers 

para corrida eletroforética.  

A visualização, análise e interpretação de resultados foi realizada através do 

software Sequence Scanner v1.0 (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA).(Figura 

5A, 5B, 5C e 5D - Anexos) 

4.2.6 Dosagem de Vitamina D por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

- HPLC 

As dosagens da Vitamina D na forma circulante e ativa foram feitas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência(HPLC - High Performance Liquid 

Cromatography), utilizando equipamento adequado, tendo calibração por curva, 

padrões analíticos e controles  

O plasma extraído do sangue coletado em tubos heparinizados foi transferido 

para um frasco âmbar e desproteinizado com 200ul de metanol e agitado no vórtex. 

Posteriormente, houve a extração das Vitaminas lipossolúveis com a adição de 

400ul de hexano e além de uma nova agitação no vórtex, o material foi centrifugado 

por 10 min a 13.000 rpm. 

Sequencialmente foram feitas alíquotas do sobrenadante em frasco âmbar e 

secagem/evaporação com nitrogênio. Após ressuspensão em 300ul de etanol, as 

amostras foram injetadas individualmente no equipamento de HPLC com 

sensibilidade de 2,5ul/L, composto de Bomba isocrática Waters modelo M-510, 

Injetor Manual Rheodyne modelo 7725i com loop de 20 microlitros, Detector UV-Vis 

Waters Modelo 484 a 265 nm, Sistema de Dados Clarity e Coluna RP 18 de 15cm. A 

fase móvel foi composta de Acetonitrile/Metanol. 

O padrão utilizado foi Sigma-Aldrich (C9774), o Controle Chromsystems (25-

OH-Vitamin D3 serum control, Bi-level I+II) e a curva de calibração foram validados 

diariamente, havendo desvios aceitos menores que 5% e repetição de dosagem das 

amostras, quando os valores eram menores ou maiores que a referência (20 – 120 

ng/ml). 

De acordo com o nível sérico de Vitamina D circulante, a classificação foi 

estabelecida em: 

  Deficiência: médias inferiores a 20 ng/ml; 

 Insuficiência: médias entre 20 a 29,9 ng/ml; 
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  Suficiência: médias iguais ou superiores a 30 ng/ml.  

Para a Vitamina D ativa, as médias abaixo de 15 pg/ml foram consideradas 

como status de “Deficiência”, entre 15 e 78 pg/ml como status de “Suficiência” e 

acima de 78 pg/ml, “Alto”. 

 

4.3 Análise Estatística 

A freqüência das variáveisfoi analisadausando oteste Exato de Fisher para 

comparações entre os grupos, sendoutilizado para avaliaros níveis de 

significânciaentre as variáveiscategóricas e o teste T-Student para as quantitativas. 

OOdds Ratio(OR) e os intervalos de confiança construídos ao longo do 

trabalho foram de 95% de confiança estatística(IC 95%:) foram aplicados com a 

finalidade de quantificar o risco de CCR em cálculos estatísticos de Análise Uni e 

Multivariada, bem como quando aplicada Ponderação Estatística em relação à 

variável “estações do ano”, visando equilibrar o percentual total em 4 categorias 

(25% em cada). 

O testeANOVA (análisede variância) foi aplicado para verificar as diferenças 

nasmédias das variáveis contínuas dos níveis séricos nas dosagens de Vitamina D.  

A análise de sobrevida foi estudada pelas curvas de Kaplan-Meier eavaliados 

pelo teste de Log-Rank. 

Utilizamos o teste de Correlação de Pearson para comparar as dosagens de 

Vitamina D quanto às médias dos níveis séricos encontrados nos polimorfismos dos 

dois grupos. 

Em todos os testes, os valores de p <0,05 foram consideradosestatisticamente 

significantes. 

As análises estatísticasforam realizadas utilizando oSPSS® versão 10.0 para 

Windows(SPSS,Inc., Chicago, EUA) e STATA Statistics Data Analysis versão 

8(Stata Corp,Texas, EUA). 
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5. RESULTADOS 

A média de idade dos 152 pacientes do grupo caso e 321 do grupo controle, foi 

de 62,8±13,02 e 62,7±10,42 anos respectivamente (p=0,945), sendo que o sexo 

masculino foi mais prevalente nos dois grupos (53,3% no grupo caso e 50,8% no 

grupo controle). (Tabela 2) 

Tabela 2: Gênero nos dois grupos 

 

Teste Exato de Fisher 

Legenda:n= número;% = percentual 

O grupo caso foi constituído por pacientes com tumores localizados 

principalmente no cólon, em acompanhamento clínico, estádio II e17% foram a óbito. 

(Tabela 3) 

Tabela 3: Características dos pacientes do grupo caso 

Localização n (%) 

Cólon 98 (64,5) 
Reto 54 (35,5) 

Classificação 
 Tratamento 48 (31,58) 

Acompanhamento 104 (68,42) 

Estádio 
 I 13 (8,6) 

II   58 (38,2) 
III 35 (23) 
IV   46 (30,3) 

Óbito 
 Não 126 (82,9) 

Sim  26 (17,1) 
Legenda: n= número; % = percentual 

Quanto aos hábitos alimentares, houve alto percentual no consumo diário de 

frutas, verduras e leite, em ambos os grupos (variando de 63,8 a 78,2%). Quando 

analisado o risco de CCR e a freqüência de ingestão dos alimentos abordados no 

questionário, observou-se risco aumentado para indivíduos que relataram consumir 

frutas mensalmente, para a inexistência do consumo de cereal e para quem 

consumiu leite e derivados menos de três vezes na semana (p=0,041, p<0,001 e 

p=0,022, respectivamente). (Tabela 4) 

Sexo Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p 

Feminino 158 (49,2) 71 (46,7)

Masculino 163 (50,8) 81 (53,3)
0,624
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Tabela 4: Hábitos alimentares e o risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

O etilismo foi mais prevalente no grupo caso. Etilistas tiveram maior risco de 

ocorrência de CCR (p=0,019) e este risco foi maior entre indivíduos cujo consumo de 

bebidas destiladas e/ou fermentadas foi relatado como diário (OR: 2,17, IC 95%: 

1,20 – 3,93, p=0,009). Embora a prevalência de fumantes tenha sido maior no grupo 

controle em comparação ao grupo caso, esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,239). (Tabela 5) 

 

 

 

 

Frutas Controle  - n (%) Caso  - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

Diariamente  215 (67,2) 97 (63,8) 1 ref.

Semanalmente  91 (28,4) 40 (26,3 ) 0,97 0,63 - 1,52 0,908

Mensalmente 14 (4,4) 14 (9,2) 2,22 1,02 - 4,83 0,041

Não 0 (0) 1 (0,7) * * 0,139

Verduras

Diariamente 231 (72,2) 108 (71,1) 1 ref.

Semanalmente 76 (23,8) 37 (24,3 ) 1,04 0,66 - 1,64 0,862

Mensalmente 10 (3,1) 5 (3,3) 1,07 0,36 - 3,21 0,905

Não 3 (0,9) 2 (1,3) 1,43 0,23 - 8,66 0,699

Cereais

Diariamente  61 (19,1) 8 (5,3) 1 ref.

Semanalmente 61 (19,1) 22 (14,5) 2,75 1,14 - 6,65 0,022

Mensalmente 39 (12,2 ) 18 (11,8) 3,52 1,40 - 8,87 0,006

Não  159 (49,7) 104 (68,4) 4,99 2,29 - 10,85 <0,001

Carne Vermelha

Diariamente 61 (19,1) 37 (24,3) 1,82 0,35 - 9,49 0,474

≥3 x semana  149 (46,6) 67 (44,1) 1,35 0,27 - 6,86 0,718

<3 x semana  87 (27,2) 35 (23) 1,21 0,23 - 6,27 0,823

Mensalmente 17 (5,3) 11 (7,2 ) 1,94 0,33 - 11,41 0,464

Não  6 (1,9) 2 (1,3) 1 ref.

Fritura

Diariamente 22 (6,9) 11 (7,2) 1,33 0,56 - 3,16 0,525

≥3 x semana  38 (11,8) 23 (15,1) 1,61 0,79 - 3,25 0,189

<3 x semana  112 (34,9) 47 (30,9) 1,11 0,62 - 2,00 0,722

Mensalmente 88 (27,4 ) 48 (31,6 ) 1,45 0,80 - 2,62 0,224

Não  61 (19 ) 23 (15,1) 1 ref.

Leite e Derivados

Diariamente 251 (78,2) 104 (68,4) 1 ref.

≥3 x semana  20 (6,2) 11 (7,2) 1,33 0,61 - 2,87 0,471

<3 x semana  20 (6,2) 18 (11,8) 2,17 1,10 - 4,27 0,022

Mensalmente 9 (2,8) 8 (5,3) 2,15 0,81 - 5,71 0,119

Não  21 (6,5) 11 (7,2) 1,26 0,59 - 2,72 0,548

0,550

0,576

0,114

0,078

0,967

<0,001
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Tabela 5: Frequência de tabagistas, etilistas e risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

O recrutamento de participantes para o estudo, bem como a coleta de sangue, 

não foi realizada de forma uniforme ao longo das estações do ano. Assim, os 

indivíduos do grupo controle, foram submetidos à coleta de sangue com maior 

frequência no Inverno (38,3%), enquanto a maior parte dos pacientes do grupo caso 

foram submetidos à coleta no Outono ou Inverno (31,6% em ambos). (Tabela 6) 

Tabela 6: Número de indivíduos em cada grupo submetidos à coleta de sangue nas 

diferentes estações do ano 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

A fim de verificar se essa desarmonia interferiu nos níveis sérios de Vitamina D 

circulante, utilizamos a Ponderação Estatística (Tabela 7) para comparamos os 

resultados. Indivíduos do grupo controle tiveram maiores níveis séricos de Vitamina 

D no Verão/Outono em relação ao grupo com câncer. (Tabela 7) 

 

 

 

Tabagismo Controle  - n (%) Caso  - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

Não-fumante 157 (48,9) 67 (44,1) 1,21 0,61 - 2,43 0,583

Fumante 37 (11,5) 13 (8,6) 1 ref.

Ex-fumante 127 (39,6) 72 (47,4) 1,61 0,81 - 3,23 0,176

Etilismo Controle  - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

Não 189 (58,9) 72 (47,4) 1 ref.

Sim 132 (41,1) 80 (52,6) 1,59 1,08 - 2,35 0,019

Destilados e/ou Fermentados

Diariamente 31 (9,7) 25 (16,4) 2,17 1,20 - 3,93 0,009

Semanalmente 76 (23,7) 41 (27) 1,45 0,91 - 2,32 0,115

Mensalmente 20 (6,2) 14 (9,2) 1,89 0,90 - 3,93 0,087

Não 194 (60,4) 72 (47,4) 1 ref.

0,239

0,023

0,030

Estações do ano Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95 % valor -p

Outono 78 (24,3) 48 (31,6) 1 ref.

Inverno 123 (38,3) 48 (31,6) 1,08 0,66 - 1,77 0,765

Primavera 95 (29,6) 40 (26,3) 1,58 0,97 - 2,58 0,068

Verão  25 (7,8) 16 (10,5) 1,64 0,81 - 3,34 0,171

0,199
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Tabela 7: As sazonalidades das estações do ano, as médias dos níveis séricos de 

Vitamina D circulante e o status dos indivíduos participantes nos dois grupos 

 

Teste Exato de Fisher, T-Student e Ponderação Estatística 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Alguns fatores interferentes nos níveis séricos da Vitamina D circulante, como 

pigmentação da pele, idade e uso de protetor solar também foram analisados.  

Não houve diferença estatisticamente significante (p=0,876) quanto à etnia 

branca e não-branca. Comparadas as médias dos níveis séricos de Vitamina D, as 

maiores foram encontradas em indivíduos com idade inferior a 50 anos, ao passo 

que as menores médias ocorreram entre àqueles cuja idade era superior a 80 anos, 

no entanto sem diferença estatística significante (Tabela 8).  

Tabela 8: Níveis séricos de Vitamina D circulante nas diferentes idades e risco de 

CCR 

 

Teste ANOVA, Odds Ratio 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Não houve diferença na freqüência de exposição solar entre os grupos 

(p>0,05), assim como entre os níveis séricos de Vitamina D de acordo com esta 

exposição. Entretanto, dentro do grupo controle, essas médias tiveram variação 

estatisticamente significante, onde p=0,041 (Tabela 9). 

Sazonalidade

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

Média (dp) 23,4 (15,93) 27,8 (17,75) 0,034 23,1 (15,81) 27,7 (18,26) 0,048

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p 

Deficiente 125 (58,7) 41 (45,5) 93 (59,2) 36 (47,4)

Insuficiente 41 (19,2) 15 (16,7) 0,020 31 (19,7) 12 (15,8) 0,042

Suficiente 47 (22,1) 34 (37,8) 33 (21) 28 (36,8)

Sazonalidade

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

Média (dp) 34,2 (21,96) 27,8 (19,36) 0,068 33,7 (20,72) 24,9 (16,96) 0,002

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p 

Deficiente 28 (28) 30 (51,7) 42 (26,9) 40 (55,6)

Insuficiente 32 (32) 12 (20,7) 0,013 53 (34) 15 (20,8) <0,001

Suficiente 40 (40) 16 (27,6) 61 (39,1) 17 (23,6)

valor -p <0,001 0,436 <0,001 0,337

Inverno/Primavera

Verão/Outono

Inverno/Primavera
  *ponderada

Verão/Outono  *
ponderada

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p OR IC 95 % valor -p

Idade  média (dp) - n  média (dp) - n

≤ 50    29,7 ( 21,60 ) -   22 29,1 ( 20,50 ) -   26 0,916 2,06 0,81 - 5,18 0,127

51 - 60   28,6 ( 18,38 ) -   122 26,3 ( 16,43 ) -   41 0,479 0,59 0,26 - 1,33 0,198

61 - 70   26,2 ( 20,77 ) -   96 29,5 ( 19,22 ) -   39 0,398 0,75 0,33 - 1,71 0,493

71 - 80   25,1 ( 16,48 ) -   53 27,4 ( 17,61 ) -   31 0,549 1,14 0,49 - 2,68 0,757

> 80   20,4 ( 10,71 ) -   20 25,5 ( 21,17 ) -   11 0,470 1 ref.

valor -p 0,348 0,920
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Tabela 9: Frequência de exposição solar nos grupos e as médias de Vitamina D 

circulante 

 

Teste Exato de Fisher e ANOVA 

Legenda:dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual;  

Quanto ao uso de fotoprotetores, em ambos os grupos prevaleceu o não-uso 

destes e não houve resultado estatisticamente significante quanto ao risco de CCR 

(p=0,286). (Tabela 10) 

Tabela 10: Fotoproteção e a frequência do uso entre os grupos  

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio  

Legenda:n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Os níveis séricos de Vitamina D circulante não diferiram entre os grupos 

(p=0,60) e ao classificarmos os níveis séricos conforme os status, também não foi 

observado diferença (p=0,30); entretanto, aproximadamente 48% dos indivíduos 

apresentaram deficiência de Vitamina D.(Tabela 11) 

Tabela 11: Médias dos níveis séricos de Vitamina D circulante nos diferentes status 

nos grupos e o risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, T-Student e Odds Ratio 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

Exposição Solar Controle  - n (%) Caso  - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

Diariamente  77 (48,1) 58 (49,2) 1 ref.

4 - 6 dias 50 (31,3) 34 (28,8) 0,90 0,52 - 1,57 0,718

1 - 3 dias 31 (19,4) 21 (17,8) 0,90 0,47 - 1,72 0,750

Não 2 (1,3) 5 (4,2) 3,32 0,62 - 17,72 0,141

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n

Diariamente  30,4 ( 25,43 ) -   75 30,4 ( 19,71 ) -   55 0,994

4 - 6 dias 24,7 ( 16,47 ) -   48 30,1 ( 19,21 ) -   34 0,182

1 - 3 dias 18,3 ( 8,94 ) -   30 22,3 ( 14,71 ) -   21 0,232

Não 17,1 ( 3,61 ) -   2 21,7 ( 18,11 ) -   5 0,747

valor -p 0,041 0,289

0,474

Fotoproteção Controle  - n (%) Caso  - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

Diariamente  24 (15) 9 (7,6) 1 ref.

Semanalmente  9 (5,6) 8 (6,8) 2,37 0,70 - 8,05 0,166

Mensalmente 4 (2,5) 4 (3,4) 2,67 0,55 - 12,99 0,221

Não 123 (76,9) 97 (82,2) 2,10 0,93 - 4,73 0,068

0,286

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p 

Média (dp) 26,8 (18,74) 27,8 (18,33) 0,600

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95 % valor -p

Deficiente 153 (48,9) 71(48) 1,25 0,74 - 2,12 0,396

Insuficiente 73 (23,3) 27 (18,2) 0,300 1 ref.

Suficiente 87 (27,8) 50 (33,8) 1,55 0,89 - 2,73 0,124
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Após ponderação estatística para as estações do ano, também não houve 

diferença nas médias de Vitamina D entre os grupos, no entanto, o risco de câncer 

foi 1,71 vezes maior entre os indivíduos com deficiência de Vitamina D (Tabela 12). 

Tabela 12: Médias dos níveis séricos de Vitamina D circulante, status dos indivíduos 

e o risco de CCR em cálculo estatístico ponderado 

 

Teste Exato de Fisher, T-Student, Odds Ratio e Ponderação Estatística 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Os níveis séricos de Vitamina D ativa foram maiores entre os pacientes do 

grupo caso. Quando classificado por status, níveis de Vitamina D suficientes foram 

mais frequentes entre os indivíduos com câncer. (Tabela 13) 

Tabela 13: Médias dos níveis séricos de Vitamina D ativa, status dos indivíduos e o 

risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, T-Student e Odds Ratio 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

As diferenças as médias de Vitamina D ativa entre os dois grupos persistiram 

mesmo após ponderação estatística, que teve por objetivo corrigir as diferenças no 

período do ano em que foi feita a coleta de sangue. Quando avaliada nos diferentes 

status, as diferenças entre os grupos não foram encontradas. (Tabela 14) 

 

 

 

Dosagem 25 (OH) D3 Controle Caso valor -p 

Média (dp) 28,4 (19,15) 26,4 (17,64) 0,281

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95 % valor -p

Deficiente 135 (43,3) 75 (51) 1,71 1,02 - 2,87 0,042

Insuficiente 83 (26,6) 27 (18,4) 0,126 1 ref.

Suficiente 94 (30,1) 45 (30,6) 1,47 0,84 - 2,58 0,177

Dosagem 1,25 (OH)2 D3 Controle Caso valor -p 

Média (dp) 25,4 (12,46) 29,5 (15,29) 0,002

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95 % valor -p

Deficiente 64 (20) 15 (9,9) 1 ref.

Suficiente 255 (79,7) 135 (88,8) 0,005 2,26 1,24 - 4,11 0,007

Alto 1 (0,3) 2 (1,3) 8,53 0,73 - 100,43 0,047
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Tabela 14: Médias dos níveis séricos de Vitamina D circulante, status dos indivíduos 

e o risco de CCR em estudo estatístico ponderado 

 

Teste Exato de Fisher, T-Student, Odds Ratio e Ponderação Estatística 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Não encontramos associação entre os status de Vitamina D circulante e ativa e 

a sobrevida dos indivíduos do grupo caso (p=0,699 e 0,055,respectivamente). 

(Figura 6A e 6B) 

 

Teste Log Rank 

Figura 6 A: status de Vitamina D circulante, de acordo com médias dos níveis séricos e a probabilidade de sobrevida 

Figura 6 B:status de Vitamina D ativa, de acordo com médias dos níveis séricos e a probabilidade de sobrevida 

Os polimorfismos analisados foram distribuídos genotipicamente e todos 

estavam em Equilíbrio de Hardy-Weinberg no grupo controle (p>0,05). (Tabela 15 - 

Anexos) 

Entre os VDR, o genótipo heterozigoto (Aa e Bb) foi mais comum para os dois 

polimorfismos ApaI e BsmI nos dois grupos. (Tabela 16) 

Para ApaI, o heterozigoto ou a associação do heterozigoto e homozigoto 

mutado aumentou o risco de CCR (p=0,048) (Tabela 16). Na análise específica por 

Dosagem 1,25 (OH)2 D3 Controle Caso valor -p 

Média (dp) 26,7 (12,21) 29,3 (14,99) 0,047

Status Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95 % valor -p

Deficiente 51 (15,9) 16 (10,5) 1 ref.

Suficiente 269 (83,8) 135 (88,2) 0,108 1,60 0,88 - 2,91 0,122

Alto 1 (0,3) 2 (1,3) 6,38 0,54 - 75,02 0,100
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sexo, indivíduos do gênero masculino portadores do genótipo heterozigoto 

apresentaram 2,69 vezes maior risco de CCR (Tabela 17) e o mesmo não se 

observou para o sexo feminino (p=1,000 – dados não apresentados).  

Não foi observada associaçãoestatisticamente significante entre o polimorfismo 

do BsmI e risco de CCR (p=0,936), assim como em relação ao sexo (p=0,613 para 

masculino e p=0,875 para feminino - dados não apresentados). 

Tabela 16: Distribuição genotípica dos VDR ApaI e BsmI e o risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

Tabela 17: Distribuição genotípica do VDR ApaI no sexo masculino e o risco de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança  

Embora pacientes com genótipo polimórfico de ApaI tenham apresentado maior 

risco de CCR, não houve associação à pior sobrevida (p=0,684) e o mesmo se 

observou em relação ao BsmI (p=0,477). (Figuras 7A, 7B, 7C e 7D) 

 

ApaI Controle  - n (%) Caso  - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

AA 119 (37,1) 42 (27,6) 1 ref.

aa 59 (18,4) 16 (17,1) 1,25 0,70 - 2,23 0,454

Aa 143 (44,5) 84 (55,3) 1,66 1,07 - 2,59 0,024

AA 119 (37,1) 42 (27,6) 1 ref.

aa + Aa 202 (62,9) 110 (72,4) 1,54 1,01 - 2,35 0,043

A 381 (59,3) 168 (55,3) 1 ref.

a 261 (40,7) 136 (44,7) 1,18 0,90 - 1,56 0,235

BsmI Controle  - n (%) Caso  - n(%) valor -p OR IC 95% valor -p

BB   47 (14,6) 20 (13,2) 1 ref.

bb   129 (40,2) 62 (40,8 ) 1,13 0,62 - 2,07 0,694

Bb    145 (45,2) 70 (46,1 ) 1,13 0,63 - 2,06 0,679

BB   47 (14,6) 20 (13,2) 1 ref.

bb + Bb   274 (85,4) 132 (86,9) 1,13 0,64 - 1,99 0,666

B   239 (37,2 ) 110 (36,2) 1 ref.

b   403 (62,8) 194 (63,8) 1,05 0,79 - 1,39 0,756

0,936

0,778

0,773

0,073

0,048

0,259

ApaI - Masculino Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

AA 63 (38,7) 17 (21) 1 ref.

aa 31 (19) 14 (17,3) 0,009 1,67 0,73 - 3,83 0,222

Aa 69 (42,3) 50 (61,7) 2,69 1,41 - 5,13 0,002

AA 63 (38,7) 17 (21) 1 ref.

aa + Aa 100 (61,3) 64 (79) 2,37 1,27 - 4,41 0,006

A 195 (59,8) 84 (51,9) 1 ref.

a 131 (40,2) 78 (48,1) 1,38 0,95 - 2,02 0,094

0,006

0,099
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Teste Log Rank 

Figura 7A e7C: Probabilidade de sobrevida de acordo com os genótipos dos VDR ApaI e BsmI 

Figura7B e 7D: Probabilidade de sobrevida de acordo com os genótipos agrupados nos VDR ApaI e BsmI 

Quanto aos genes envolvidos na regulação da Vitamina D, o SNP rs6013897 

do CYP24A1 não apresentou diferença estatisticamente significante na distribuição 

genotípica ou alélica entre os grupos (p>0,05), sendo o mesmo observado em 

relação ao rs158552, rs17217119 e rs10877012 de CYP27B1.(Tabela 18).  

Analisando por sexo, também não houve associação estatisticamente 

significante entre risco de CCR e os genótipos dos SNPs de CYP24A1; porém, 

indivíduos portadores de heterozigose (GT) do SNP rs10877012 da CYP27B1, 

apresentaram risco aumentado em 2,04 vezes.  (Tabela 19) 
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Tabela 18: Distribuição genotípica para os SNPs de CYP24A1 e CYP27B1 e o risco 

de CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Tabela 19: Distribuição genotípica de CYP27B1 para o sexo masculino e o risco de 

CCR 

 

Teste Exato de Fisher, Odds Ratio 

Legenda: n= número;% = percentual;OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

SNPs

rs6013897 Controle (305) - n (%) Caso (147) - n(%) valor -p OR IC 95% valor -p

AA 31 (10,2) 17 (11,6) 1,27 0,66 - 2,44 0,481

TT 157 (51,4) 68 (46,2) 1 ref.

AT 117 (38,4) 62 (42,2) 1,22 0,80 - 1,86 0,346

TT 157 (51,4) 68 (46,2) 1 ref.

AT+AA 148 (48,6) 79 (53,8) 1,23 0,83 - 1,83 0,299

A 179 (29,3) 96 (32,7) 1,17 0,87 - 1,58 0,311

T 431 (70,7) 198 (67,3) 1 ref.

rs158552 Controle (289) - n (%) Caso (148) - n(%) valor -p OR IC 95% valor -p

TT   149 (51,5) 66 (44,6) 1 ref.

CC  28 (9,7) 15 (10,1) 0,372 1,21 0,61 - 2,41 0,590

CT  112 (38,8) 67 (45,3) 1,35 0,89 - 2,05 0,160

TT  149 (51,5) 66 (44,6) 1 ref.

CT + CC 140 (48,5) 82 (55,4) 1,32 0,89 - 1,97 0,169

T  410 (70,9) 199 (67,2) 1 ref.

C  168 (29,1) 97 (32,8) 1,19 0,88 - 1,61 0,260

rs17217119 Controle (276) - n (%) Caso (115) - n(%) valor -p OR IC 95% valor -p

AA   157 (56,9) 69 (60) 1,36 0,83 - 2,25 0,225

GG   26 (9,4) 16 (13,9) 0,200 1,91 0,90 - 4,02 0,088

AG  93 (33,7) 30 (26,1) 1 ref.

AA  157 (56,9) 69 (60) 1,14 0,73 - 1,77 0,570

AG + GG  119 (43,1) 46 (40) 1 ref.

A  407 (73,7) 168 (73) 1,04 0,73 - 1,47 0,843

G 145 (26,3) 62 (27) 1 ref.

rs10877012 Controle (318) - n (%) Caso (149) - n(%) valor -p OR IC 95% valor -p

GG   215 (67,6) 90 (60,4) 1 ref.

TT   15 (4,7) 9 (6) 0,309 1,43 0,61 - 3,39 0,412

GT   88 (27,7) 50 (33,6) 1,36 0,89 - 2,08 0,159

GG   215 (67,6) 90 (60,4) 1 ref.

GT + TT   103 (32,4) 59 (39,6) 1,37 0,91 - 2,05 0,128

G   518 (81,4) 230 (77,2) 1 ref.

T   118 (18,6) 68 (22,8) 1,30 0,93 - 1,82 0,128

0,582

0,316

0,317

0,189

0,277

0,577

0,859

0,144

0,136

rs10877012 - Masc. Controle - n (%) Caso - n (%) valor -p OR IC 95% valor -p

GG   108 (66,7) 40 (50,6) 1 ref.

TT   9 (5,5) 5 (6,3) 0,047 1,50 0,47 - 4,75 0,489

GT   45 (27,8) 34 (43) 2,04 1,15 - 3,62 0,014

GG   108 (66,7) 40 (50,6) 1 ref.

GT + TT   54 (33,3) 39 (49,3) 1,95 1,13 - 3,38 0,017

G   261 (80,6) 114 (72,2) 1 ref.

T   63 (19,4) 44 (27,8) 1,60 1,03 - 2,49 0,037

0,024

0,247
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Semelhante aos resultados encontrados para o genótipo dos VDR, também 

não foi observado diferença entre sobrevida e qualquer um dos SNPs de CYP24A1 

e CYP27B1. (Figuras 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H) 
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Teste Log Rank 

Figura 8A, 8C, 8E e 8G: Probabilidade de sobrevida de acordo com os genótipos dos SNPs de CYP24A1 e CYP27B1 

Figura 8B, 8D, 8F e 8H:Probabilidade de sobrevida de acordo com os genótipos agrupados dos SNPsdeCYP24A1 e CYP27B1 

 

A análise multivariada, foi composta pelas variáveis: sexo, estilo de vida 

(tabagismo e etilismo), hábitos alimentares (somente onde p<0,05 em análise 

univariada ou quando aplicado Odds Ratio), dosagem dos níveis séricos de Vitamina 

D em suas duas formas, a distribuição genotípica dos SNPs dos genes estudados. 

Observou-seque alguns genótipos dos genes de regulação da Vitamina D 

foram associados ao risco de CCR. (Tabela 20 e 21).  
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Agrupando os genótipos em modelos dominantes ou recessivos, o VDR ApaI 

apresentou risco aumentado para CCR quando houve a associação aa+Aa, bem 

como o SNP rs6013897 (AT+AA), rs158552 (CT+CC) de CYP24A1 e em 

rs10877012 (GT+TT) deCYP27B1. (Tabela 20) 

Tabela 20: Análise Multivariada e o risco de CCR, onde os genótipos foram 

agrupados em modelos dominantes ou recessivos 

 

Teste Regressão Logística Multivariada, Odds Ratio 

Legenda: OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Tabagismo OR IC 95% valor -p

Não-fumante 1,00 ref.

Fumante 3,62 1,26 - 10,41 0,017

Ex-fumante 2,44 0,84 - 7,13 0,102

Etilismo OR IC 95% valor -p

Diariamente 2,66 1,18 - 5,99 0,019

Semanalmente 2,89 1,40 - 5,96 0,004

Mensalmente 0,62 0,18 - 2,09 0,442

Não 1 ref.

Frutas OR IC 95% valor -p

Diariamente  1 ref.

Semanalmente  0,50 0,29 - 0,86 0,260

Mensalmente ou Não 1,70 1,68 - 4,29 0,012

Cereais OR IC 95% valor -p

Diariamente  1 ref.

Semanalmente 5,78 1,96 - 17,09 0,002

Mensalmente 8,99 2,96 - 27,30 <0,001

Não  9,06 3,46 - 23,71 <0,001

SNPs

ApaI OR IC 95% valor - p

AA 1 ref.

aa+Aa 1,70 1,05 - 2,75 0,032

rs6013897 OR IC 95% valor - p

TT 1 ref.

AT+AA 1,75 1,08 - 2,85 0,025

rs158552 OR IC 95% valor - p

TT  1 ref.

CT + CC 2,27 1,39 - 3,71 0,001

rs10877012 OR IC 95% valor - p

GG   1 ref.

GT + TT   1,85 1,16 - 2,95 0,010
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A análise multivariada foi reaplicada, utilizando as mesmas variáveis anteriores, 

porém,os genótipos foram analisados individualmente. 

Dessa forma, o genótipo heterozigoto dos SNPs rs6013897do gene CYP24A1 

e do rs10877012 de CYP27B1, aumentou o risco de desenvolvimento de CCR em 

comparação aos demais (pAT=0,020; e pGT=0,002, respectivamente) e o mesmo 

observou-senos genótipos CC e CT do rs158552 (p=0,040 e p=0,001).  

Tabela 21: Análise Multivariada e o risco de CCR, com genótipos separados 

 

Teste Regressão Logística Multivariada, Odds Ratio 

Legenda: OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Tabagismo OR IC 95% valor -p

Não-fumante 1,00 ref.

Fumante 3,72 1,26 - 10,96 0,017

Ex-fumante 2,51 0,84 - 7,56 0,100

Etilismo OR IC 95% valor -p

Diariamente 2,47 0,98 - 6,26 0,050

Semanalmente 2,56 1,10 - 5,99 0,030

Mensalmente 0,53 0,14 - 2,06 0,362

Não 1 ref.

Frutas OR IC 95% valor -p

Diariamente  1 ref.

Semanalmente  0,44 0,24 - 0,81 0,126

Mensalmente ou Não 2,32 1,79 - 6,83 0,009

Cereais OR IC 95% valor -p

Diariamente  1 ref.

Semanalmente 10,58 2,72 - 41,11 0,001

Mensalmente 15,67 3,92 - 62,72 <0,001

Não  13,78 3,93 - 48,35 <0,001

SNPs

ApaI OR IC 95% valor - p

AA 1 ref.

aa 1,21 0,56 - 2,62 0,622

Aa 1,67 0,95 - 2,94 0,076

rs6013897 OR IC 95% valor - p

AA 1,42 0,32 - 6,32 0,643

TT 1 ref.

AT 2,75 1,17 - 6,46 0,020

rs158552 OR IC 95% valor - p

TT   1 ref.

CC  2,65 1,05 - 6,73 0,040

CT  2,73 1,51 - 4,95 0,001

rs17217119 OR IC 95% valor - p

AA   1,96 0,83 - 4,58 0,123

GG   2,68 0,82 - 8,74 0,102

AG  1 ref.

rs10877012 OR IC 95% valor - p

GG   1 ref.

TT   2,96 0,82 - 10,64 0,097

GT   2,36 1,36 - 4,07 0,002
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No intuito de verificar a associação dos SNPs e as médias dos níveis séricos 

da Vitamina D circulante e ativa, foi realizada a distribuição destas por genótipo 

(Tabelas 22 e 23). Após, foi aplicada a análise ponderada (Tabelas 24 e 25 –

Anexos). 

Na forma circulante, os genótipos dos VDR ApaI e BsmI não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, quando as médias foram comparadas 

entre os grupos.  

Na forma ativa, foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos 

genótipos  aa e bb (p=0,012 e p=0,007)  e quando agrupados, onde paa+Aa =0,006 e 

pbb+Bb=0,003 (Tabela 22).  

Tabela 22: Médias séricas de Vitamina D circulante e ativa, de acordo com os 

genótipos dos VDR ApaI e BsmI 

 

Teste Exato de Fisher, ANOVA, Odds Ratio  

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Para CYP24A1, excetuando o genótipo heterozigoto do rs158552 (p=0,041),as 

médias dos níveis séricos de Vitamina D circulante em todos SNPs não tiveram 

diferença estatisticamente significante entre os grupos,porém, em CYP27B1essas 

médias variaram dentro do grupo caso(p=0,047). (Tabela 23) 

SNP

ApaI Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 24,4 ( 16,30 ) -   116 29,5 ( 20,24 ) -   42 0,144 24,6 ( 13,30 ) -   118 26,4 ( 11,66 ) -   42 0,438

aa 26,4 ( 21,60 ) -   58 24,3 ( 12,31 ) -   25 0,646 25,2 ( 12,45 ) -   59 34,7 ( 21,31 ) -   26 0,012

Aa 29,0 ( 19,23 ) -   139 28,0 ( 18,89 ) -   81 0,697 26,1 ( 11,77 ) -   143 29,5 ( 14,43 ) -   84 0,050

valor -p 0,136 0,531 0,645 0,096

AA 24,4 ( 16,30 ) -   116 29,5 ( 20,24 ) -   42 0,144 24,6 ( 13,30 ) -   118 26,4 ( 11,66 ) -   42 0,438

aa + Aa 28,3 ( 19,94 ) -   197 27,1 ( 17,58 ) -   106 0,619 25,8 ( 11,95 ) -   202 30,7 ( 16,36 ) -   110 0,006

valor -p 0,074 0,482 0,416 0,124

BsmI Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

BB 23,2 ( 12,54 ) -   46 32,5 ( 23,05 ) -   20 0,101 26,1 ( 15,47 ) -   47 26,6 ( 11,05 ) -   20 0,882

bb 28,7 ( 21,07 ) -   126 27,0 ( 16,18 ) -   59 0,578 25,1 ( 12,08 ) -   129 32,4 ( 19,26 ) -   62 0,007

Bb 26,3 ( 18,11 ) -   141 27,1 ( 18,63 ) -   69 0,765 25,4 ( 11,76 ) -   144 27,8 ( 11,71 ) -   70 0,171

valor -p 0,21 0,467 0,895 0,143

BB 23,2 ( 12,54 ) -   46 32,5 ( 23,05 ) -   20 0,101 26,1 ( 15,47 ) -   47 26,6 ( 11,05 ) -   20 0,882

bb+Bb 27,5 ( 19,56 ) -   267 27,1 ( 17,48 ) -   128 0,848 25,3 ( 11,89 ) -   273 30,0 ( 15,82 ) -   132 0,003

valor -p 0,155 0,216 0,682 0,365

Dosagem 1,25 (OH)2 D3Dosagem 25 (OH) D3Dosagem 25 (OH) D3
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Quando analisados os níveis séricos de Vitamina D ativa e os SNPs de 

CYP24A1 e CYP27B1, houve maior variabilidade nas médias comparadas entre os 

dois grupos (p<0,05). (Tabela 23) 

Tabela 23: Médias séricas de Vitamina D circulante e ativa, de acordo com os 

genótipos de CYP24A1 e CYP27B1  

 

Teste Exato de Fisher, ANOVA, Odds Ratio 

Legenda: dp= desvio-padrão;n= número;% = percentual; OR: Odds Ratio;IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Analisando as diferenças nas médias dos níveis séricos de Vitamina D (na 

forma circulante e ativa) em comparação aos SNPs nos dois grupos, foi realizada 

análise, aplicando a correlação de Pearson.  

rs6013897 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 27,4 ( 16,82 ) -   31 23,9 ( 13,28 ) -   17 0,458 23,7 ( 11,46 ) -   31 33,2 ( 18,92 ) -   17 0,035

TT 26,2 ( 17,37 ) -   153 26,9 ( 18,18 ) -   66 0,780 24,9 ( 12,01 ) -   157 31,0 ( 16,89 ) -   68 0,009

AT 26,0 ( 20,47 ) -   114 30,5 ( 20,08 ) -   60 0,165 25,7 ( 13,27 ) -   116 27,6 ( 12,22 ) -   62 0,341

valor -p 0,927 0,342 0,717 0,296

TT 26,2 ( 17,37 ) -   153 26,9 ( 18,18 ) -   66 0,780 24,9 ( 12,01 ) -   157 31,0 ( 16,89 ) -   68 0,009

AT+AA 26,3 ( 19,70 ) -   145 29,0 ( 18,92 ) -   77 0,316 25,3 ( 12,90 ) -   147 28,8 ( 13,98 ) -   79 0,056

valor -p 0,958 0,493 0,825 0,403

rs158552 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

TT 28,4 ( 23,64 ) -   144 25,7 ( 15,30 ) -   65 0,524 25,0 ( 11,53 ) -   148 30,2 ( 15,60 ) -   66 0,018

CC 26,6 ( 17,14 ) -   28 29,9 ( 25,06 ) -   14 0,640 24,9 ( 9,71 ) -   28 25,8 ( 15,28 ) -   15 0,832

CT 23,7 ( 16,31 ) -   112 29,7 ( 19,85 ) -   65 0,041 24,9 ( 14,20 ) -   112 29,7 ( 15,26 ) -   67 0,036

valor -p 0,288 0,439 0,997 0,601

TT 28,4 ( 23,64 ) -   28 25,7 ( 15,30 ) -   65 0,524 25,0 ( 11,53 ) -   148 30,2 ( 15,60 ) -   66 0,018

CT+CC 25,3 ( 16,81 ) -   256 29,7 ( 20,68 ) -   79 0,088 24,9 ( 13,39 ) -   140 29,0 ( 15,25 ) -   83 0,040

valor -p 0,385 0,199 0,942 0,640

rs17217119 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 25,6 ( 16,53 ) -   155 25,8 ( 18,17 ) -   66 0,937 24,7 ( 12,02 ) -   157 27,4 ( 15,06 ) -   69 0,155

GG 24,1 ( 10,00 ) -   26 26,9 ( 15,60 ) -   16 0,487 23,9 ( 10,38 ) -   25 38,0 ( 19,65 ) -   16 0,016

AG 24,8 ( 18,88 ) -   91 31,5 ( 20,27 ) -   30 0,102 24,6 ( 13,60 ) -   93 26,3 ( 10,82 ) -   30 0,525

valor -p 0,891 0,369 0,961 0,025

AA 25,6 ( 16,53 ) -   155 25,8 ( 18,17 ) -   66 0,937 24,7 ( 12,02 ) -   157 27,4 ( 15,06 ) -   69 0,155

AG+GG 24,7 ( 17,27 ) -   117 29,9 ( 18,73 ) -   46 0,092 24,4 ( 12,94 ) -   118 30,4 ( 15,35 ) -   46 0,013

valor -p 0,660 0,247 0,877 0,298

rs10877012 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

GG 26,2 ( 17,67 ) -   209 30,2 ( 20,06 ) -   87 0,087 25,7 ( 12,94 ) -   214 29,3 ( 14,84 ) -   90 0,036

TT 36,7 ( 34,50 ) -   15 23,0 ( 19,90 ) -   9 0,292 27,5 ( 10,10 ) -   15 32,6 ( 13,90 ) -   9 0,309

GT 26,7 ( 17,59 ) -   86 24,2 ( 14,51 ) -   49 0,397 24,1 ( 11,57 ) -   88 29,2 ( 16,52 ) -   50 0,034

valor -p 0,114 0,138 0,453 0,818

GG 26,2 ( 17,67 ) -   209 30,2 ( 20,06 ) -   87 0,087 25,7 ( 12,94 ) -   214 29,3 ( 14,84 ) -   90 0,036

GT + TT 28,2 ( 21,04 ) -   101 24,0 ( 15,27 ) -   58 0,187 24,6 ( 11,38 ) -   103 29,8 ( 16,09 ) -   59 0,018

valor -p 0,381 0,047 0,440 0,863

Dosagem 25 (OH) D3SNP Dosagem 1,25 (OH)2 D3
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Foi possível observar que no grupo controle, há um crescimento proporcional 

(p<0,001) nas dosagens das formas circulante e ativa da Vitamina D.  

Entretanto, no grupo caso essa proporcionalidade não foi encontrada (linha 

menos tênue) e consequentemente, não ocorreram diferenças estatisticamente 

significantes (Figura 9A, 9B e 9C).  

 

Figura 9A: Gráfico de comparação entre as dosagens dos níveis séricos de Vitamina D na forma circulante e ativa, conforme médias nos SNPs 

dos genes estudados no grupo caso e no controle. 

 

Figura 9B: Gráfico de comparação entre as dosagens dos níveis séricos de Vitamina D na forma circulante e ativa, conforme médias nos SNPs 

dos genes estudados no grupo caso. 

Figura 9C: Gráfico de comparação entre as dosagens dos níveis séricos de Vitamina D na forma circulante e ativa, conforme médias nos SNPs 

dos genes estudados no grupo controle. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo caso-controle analisou os polimorfismos dos VDR ApaI e 

BsmI e dos genes envolvidos no catabolismo e síntese da Vitamina D - CYP24A1 e 

CYP27B1- em um total de 473 indivíduos, a fim de melhor elucidar a associação 

dessas alterações genéticas ao risco de desenvolvimento de CCR, bem como 

verificar associações entre os níveis séricos desta Vitamina com os genótipos e a 

ocorrência da doença. 

A média de idade foi de 62,8 anos no grupo caso e 62,7 no grupo controle, 

estando de acordo com o banco de dados norte-americano “Programa de Vigilância, 

Epidemiologia e Resultados Finais (SEER) do Instituto Nacional do Câncer” (SEER – 

National Cancer Institute, 2014), onde em CCR, 21,2%da população é diagnosticada 

com idade entre 55 e 64 anos.  

Em nosso estudo, houve prevalência do sexo masculino, porém sem diferença 

estatisticamente significante (p=0,624), entretanto, segundo o INCA a estimativa de 

ocorrência de CCR é maior no sexo feminino, sendo este o segundo tipo de câncer 

mais incidente, atingindo cerca de 17.530 mulheres em comparação a 15.070 de 

homens. Houve também, prevalência de tumores no cólon (64,5%) em comparação 

ao reto (35,5%), e tal similaridade é descrita no banco de dados da Sociedade 

Americana de Câncer, onde 96.830 casos foram observados no cólon e 40.000 no 

reto (INCA, 2014; American Cancer Society, 2014). 

Fatores intrínsecos e extrínsecos são estudados em várias doenças. Em nosso 

estudo, além da abordagem genética e clínica, analisamos adicionalmente o 

tabagismo e o etilismo, bem como a ingestão de fibras (frutas, verduras e cereais), 

carne vermelha, oleosidade (frituras), leite e seus derivados ao risco de CCR.  

De acordo com estudos apresentados em revisões, o tabaco contém 

substâncias (como aminas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) que estão 

associados a mutações genéticas em oncogenes como KRAS, BRAF, MYC, 

gerando respostas inflamatórias e metastáticas. Neste estudo encontramos 

associação estatisticamente significante entre a prática do tabagismo e o risco de 
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CCR em análises estatística multivariada, onde p=0,017 (Durko L & Malecka-Panas 

E, 2014; Rasool S et al, 2013).   

Estudos demonstraram que o etanol e o acetaldeído são substâncias 

carcinogênicas que causam danos ao cromossomo P450, aumentando a 

vulnerabilidade celular ao estresse oxidativo, promovendo assim, maior proliferação 

de células cancerosas e metástase (Tárraga Lopez PJ et al, 2014). Assim, nesse 

trabalho, o etilismo aumentou o risco de CCR (p=0,023), havendo 2,17 maior chance 

de desenvolvimento da doença , quando consumido diariamente (IC 95%: 1,20 – 

3,93; p=0,009). Tárraga López et al evidenciou em uma meta-análise, que em 16 

estudos houve um aumento do risco de câncer de cólon (RR: 1,50; IC95%: 1,25–

1,79)e de reto (RR: 1,63; IC 95%: 1,35–1,97) entre os etilistas (Tárraga López PJ et 

al, 2014). 

Quanto aos hábitos alimentares, é bem estabelecido que a ingestão frequente 

de frutas, verduras, cereais, leite e derivados podem reduzir o risco de CCR. 

Alimentos de origem vegetal ricos em fotoquímicos protetores (classe dos crucíferos, 

como repolho, brócolis, couve, agrião, rabanete) e em frutas cítricas, apresentam 

micronutrientes com propriedades que podem interferir em cascatas intracelulares 

de sinalização de câncer. Neste trabalho, encontramos risco aumentado para CCR 

entre os indivíduos que consumiram frutas apenas mensalmente (OR: 2,22; IC 95%: 

1,02-4,83; p=0,041) e maior risco (4,99 vezes) entre os indivíduos que não possuíam 

hábito de ingerir cereais, ao passo que o consumo de verduras não apresentou 

associação estatisticamente significante (p=0,967) com a doença citada. Tal 

similaridade foi encontrada em um estudo envolvendo 10 países europeus, onde 

mais de 500 mil participantes tiveram risco aumentado em câncer de fígado, pulmão, 

e CCR. (Bradbury KE et al, 2014). 

A maior ingestão de leite e seus derivados apresentaram correlação inversa ao 

risco de CCR (Tárraga López PJ et al, 2014) e em nosso estudo, o risco aumentou 

em 2,17 vezes entre aqueles que relataram consumo menor que 3 vezes durante a 

semana (IC 95%: 1,10-4,27; p=0,022).  

Não houve associação entre o consumo de carne vermelha e de gordura 

(oleosidade, fritura) neste trabalho. A inexistência de maior risco de CCR entre os 

pacientes atendidos em nossa instituição pode ser consequência da ingestão em 
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pequena quantidade de carne vermelha (que infelizmente não foi mensurada), 

mesmo havendo freqüência acima de 3 vezes na semana (maior percentual). 

Entretanto, outros estudos relataram aumento do risco de CCR entre os indivíduos 

que ingerem carne vermelha em grande quantidade, pois esta possui substâncias 

como a heme (detentora do pigmento porfirina) que induz a mutação genética e 

expressão de citocinas. O modo de preparo da carne também pode aumentar o risco 

de CCR, visto que através de altas temperaturas, há produção de aminas 

heterocíclicas cancerígenas, conforme citado por Durko L & Malecka-Panas E, 2014. 

Referente à gordura, nosso trabalho está em concordância com um ensaio clínico 

randomizado (onde houve o acompanhamento de mulheres por 8 anos), que não 

apontou associação entre a redução no risco de CCR e o baixo teor de gordura 

ingerida, mencionado por Tárraga Lopez PJ et al (Tárraga Lopez PJ et al, 2014; 

Durko L & Malecka-Panas E, 2014; Rasool S et al, 2013). 

Estudos indicam que a sazonalidade das estações do ano, confere alterações 

nos comprimentos de onda que chegam até a Terra, diferenciando os níveis séricos 

de Vitamina D, havendo maiores médias no Verão e Outono no hemisfério 

Norte,visto que a taxa de iluminação é menor no Inverno (a luz UVB varia de acordo 

com a latitude e devido à órbita do planeta Terra em torno do Sol ser ligeiramente 

elíptica).(Chaplin et al, 2013; Baron ED & Suggs AK, 2014; Cuomo RE et al, 2013). 

Esta sazonalidade altera os níveis séricos de Vitamina D, gerando maior risco 

de CCR, conforme relatado por Rosecrans R & Dohnal JC, 2014, onde durante as 

estações de Primavera e Inverno houve prevalência de deficiência e/ou insuficiência 

desta Vitamina em uma população norte-americana. Semelhantemente, em uma 

população austríaca, adultos apresentaram percentuais de deficiência variando entre 

50 e 85% nestas estações e taxas elevadas como esta, foram classificadas em 

“questão em saúde pública” na Alemanha (Cuomo RE et al, 2013, Amrein K et al, 

2014; Kühn T et al, 2013). Em nosso estudo, encontramos resultados similares, pois 

na Primavera/Inverno, houve predominância de maiores percentuais de status de 

deficiência de Vitamina D circulante em ambos os grupos caso e controle (45,5 e 

58,7%), porém no Verão/Outono, encontramos maior suficiência no grupo controle 

(40%) e deficiência no grupo caso (51,7%), estando de acordo com estudo de 

Saraiva GL et al, também realizado no Brasil (Saraiva GL et al, 2005). 
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Alguns fatores podem afetar diretamente a produção de Vitamina D e assim, 

gerar um déficit da mesma, acarretando associação com diversas doenças, entre 

elas o câncer (Garland CF et al, 1980; Kunadian V et al 2014; Gröber U et al, 2013). 

Em nosso estudo, observamos que nos dois grupos, as maiores médias dos 

níveis séricos de Vitamina D circulante (cerca de 29 ng/ml) predominaram no grupo 

de indivíduos com idade inferior a 50 anos e as menores médias, no grupo onde a 

idade era superior a 80 anos. Esses dados estão de acordo com um recente estudo 

realizado na Europa Central, onde os autores observaram um decréscimo desses 

níveis séricos a partir da idade de 50 anos, prevalecendo o status de deficiência e 

insuficiência (0 a 29,9 ng/ml) e nos idosos com idade entre 80-89 anos o status de 

deficiência (Pludowski P et al, 2014). 

A exposição solar diária apontou status de suficiência nos níveis séricos de 

Vitamina D circulante nos indivíduos dos dois grupos (30,4 ng/ml), ao passo que a 

não-exposição gerou médias correspondentes à insuficiência, sendo 17,1 ng/ml no 

grupo controle e 21,7 ng/ml no grupo caso. Diehl JW & Chiu MW, 2010 revisando a 

literatura, citam um estudo onde as concentrações dos níveis séricos de Vitamina D 

circulante foram analisadas em tripulantes saudáveis de submarinos, pois estes 

ficaram desprovidos de exposição solar durante dois meses e desse modo, tiveram 

cerca de 40% de redução nestes níveis (Diehl JW &Chiu MW, 2010).  

Quanto à fotoproteção, o não-uso de produtos com essa propriedade, 

apresentou percentuais elevados, sendo 76,9% no grupo controle e 82,2% no grupo 

caso e estudos apontam que o uso de fotoprotetores parece não levar à diminuição 

dos níveis séricos de Vitamina D, ao passo que se ausentar do Sol (buscar locais 

com sombra contínua, usar vestimentas que recobrem grande parte do corpo) assim 

como o avanço da idade são fatores que geram níveis séricos de Vitamina D abaixo 

do desejável (<30 ng/ml) (Kannan S & Lim HW, 2014; Diehl JW &Chiu MW, 2010). 

Estudos buscam analisar a existência da associação inversa entre diversas 

doenças não-esqueléticas e as médias dos níveis séricos de Vitamina D circulante e 

seu status nos organismos dos indivíduos. Além de buscar maior consistência nessa 

associação, estudos avaliam também, a mortalidade por câncer e baixos níveis 

séricos (Littlejohns TJ et al, 2014; Fedirko V et al, 2014; Lopes MR et al 2014; Autier 

P et al, 2014; Chowdhury R et al, 2014; Maalmi H et al, 2014). 
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Embora a maior parte dos estudos aponte uma relação inversa entre a forma 

circulante da Vitamina D e pior prognóstico (p<0,05) em doenças como câncer, 

sepse e doença arterial coronariana, outros demonstram não haver associação entre 

Vitamina D circulante e doenças como a pulmonar obstrutiva crônica (p=0,26) e 

infecção bacteriana em pacientes cirróticos (p=0,34) (Robsahm TE et al, 2013; Ren 

C et al, 2012, Kim HJ et al, 2011; Amrein K et al, 2014; Lai H et al, 2013; Holmgaard 

DB et al, 2013; Anty R et al, 2014). Não encontramos em nosso trabalho, correlação 

entre as dosagens dos níveis séricos de Vitamina D circulante e ativa e a sobrevida 

dos pacientes com CCR (p=0,699 e 0,055, respectivamente) (Figura 6A e 6B).  

Verificamos a associação entre as médias dos níveis séricos de Vitamina D 

circulante e ativa quanto aos genótipos dos SNPs dos VDR ApaI e BsmI e dos 

genes CYP24A1 e CYP27B1.  

Quando essas médias foram comparadas entre o grupo caso e controle, houve 

diferença estatisticamente significante no genótipo CT do rs158552 quanto à forma 

circulante, ao passo que, na forma ativa em todos os SNPs dos genes estudados, 

pelo menos um genótipo apresentou variação nesses níveis. Analisando os grupos 

individualmente, houve pouca variação nas médias dos níveis séricos de Vitamina D, 

ocorrendo no rs10877012 (grupo caso, forma circulante) e rs17217119 (grupo caso, 

forma ativa), gerando diferença estatística.  

São encontrados poucos estudos fazendo essa avaliação. De acordo com Ma J 

et al, 1998, portadores do genótipo BB do VDR BsmI apresentaram associação com 

elevados níveis séricos de Vitamina D ativa e Jorder et al, 2012 em um estudo com 

câncer de mama, verificou que o genótipo AA do rs6013897 (CYP24A1) apresentou 

menor média sérica de Vitamina D circulante, comparado à TT e AT, assim como 

Mondul AM et al, 2013 em CCR (Ma J et al, 1998; Jorder et al, 2012; Mondul AM et 

al, 2013). 

Os receptores de Vitamina D (VDR) medem os efeitos da Vitamina D no 

metabolismo mineral e ósseo, regulam o crescimento e diferenciação de tecidos-alvo 

e agem também, como modulador do sistema imunológico e têm sido investigados 

em vários tipos de câncer, incluindo o colorretal (Jones G et al, 1998; Norman AW, 

2006; Köstner K et al, 2009; Khan MI et al, 2014).  
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De acordo com Xu Y et al, 2014 em uma grande revisão e meta-análise, o 

papel polimórfico de alguns VDR foi analisado em diferentes tipos de câncer 

(próstata, mama, ovário, pele, renal, esôfago, oral, glioma e outros) e o VDR BsmI foi 

apontado como fator de risco para todas as neoplasias estudadas (p<0,001), 

havendo maior associação com o CCR. O risco foi aumentado em 1,27 vezes 

quando aplicado o modelo BB vs bb+Bb (IC 95%: 1,02-1,57), ao passo que no 

mesmo estudo, o genótipo aa do VDR ApaI apresentou efeito protetor em 

comparação ao AA (OR: 1,11; IC 95%: 0,82-1,50; p=0,022) (Xu Y et al, 2014).  

Em nosso estudo,a frequência genotípica e alélica de BsmI não foi diferente 

entre os grupos (p=0,936 e p=0,773, respectivamente), e esse resultado também 

ocorreu quando houve análise separada por sexo e posteriormente, inserção deste 

VDR em análise multivariada. Entretanto, indivíduos heterozigotos do ApaI (Aa) 

tiveram risco aumentado de desenvolver CCR em 1,66 vezes (IC 95%: 1,07 – 2,59; 

p=0,024). Este genótipo heterozigoto foi associado a outras doenças como o lúpus 

eritematoso sistêmico (Luo XY et al, 2012) e alta densidade mineral óssea em 

mulheres na pós-menopausa em uma população chinesa (Li Y et al, 2012), porém, 

em pacientes iranianos com CCR, o homozigoto “aa” ´foi associado à maior risco da 

doença (Mahmoudi T et al, 2010) ao passo que, na etnia sul-coreana, este mesmo 

genótipo diminuiu este risco (Park K et al, 2006). 

Neste trabalho, o agrupamento dos genótipos Aa+aa também foi associado a 

um maior risco de CCR comparados ao genótipo AA (OR: 1,54; IC 95%: 1,01-2,35; 

p=0,043). Grant DJ et al, em uma população afro-americana, observou que as 

mulheres portadoras destes genótipos apresentaram risco aumentado de câncer de 

ovário invasivo (p=0,01). Similarmente, em uma meta-análise esse modelo 

polimórfico de ApaI foi associado a um risco marginal de CCR em populações de 

etnia européia e asiática (p= 0,05, IC 95%: 0,80 – 1,00) (Grant DJ et al, 2013; Bai YH 

et al, 2012). 

Não encontramos correlação estatisticamente significante entre sobrevida dos 

pacientes com CCR e os VDR ApaI e BsmI, sendo este resultado similar aos 

estudos com câncer oral, pulmão e mama (Zeljic K et al, 2012; Heist RS et al, 2008; 

Mishra DK et al, 2013). Entretanto, quando analisado o modelo BB vs Bb+bb de 
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BsmI, um estudo apresentou redução de sobrevida em glioma, onde HR: 1,34 (IC 

95%: 1,01–1,77; p=0,04) (Anic GM et al, 2012). 

O interesse em explorar as variabilidades genéticas de CYP24A1 e sua 

associação com doenças têm aumentado, devido a estudos importantes com 

mutações neste gene (Schlingmann KP et al, 2011). Recentemente, um estudo 

envolvendo o risco de câncer de mama e este gene, encontrou associação 

estatisticamente significante com os SNPs rs34043203 (OR: 1,27; IC 95%: 1,02-

1,59) e rs2762934 (OR: 1,35 IC 95%: 1,09-1,67) (Fuhrman BJ et al, 2013). A análise 

do rs6022990 de indivíduos afro-americanos portadores do alelo G foi associado ao 

aumento do risco de CCR distal em 1,41 foi vezes no Centro de Estudos de câncer 

colorretal da Carolina do Norte, onde p=0,018 (IC 95%: 1,06–1,86) (Pibiri F et al, 

2014). É interessante salientar que esses SNPs são pouco conhecidos e abordados. 

De acordo com o banco de dados genético nomeado GWAS Central 

(http://www.gwascentral.org), o rs6013897 de CYP24A1foi estudado em Diabetes, 

Alzheimer, Psoríase, Esquizofrenia, entre outras, porém, há poucos estudos sobre a 

correlação entre as variações polimórficas deste SNP e o risco de câncer. Trabalhos 

recentes não encontraram associação entre a distribuição genotípica do SNP 

rs6013897 e o risco de glioma (Anic GM et al, 2012) ou de CCR (Theodoratou E et 

al, 2012). Neste estudo encontramos risco aumentado de CCR em 2,75 vezes 

(IC95%: 1,17-6,46; p=0,02) entre os portadores do genótipo AT e 1,75 maior risco 

quando AT+AA foi comparado a TT, em análise multivariada.  

As variantes rs17217119 e rs152558 de CYP24A1 também são pouco 

exploradas na literatura, havendo estudos caso-controle realizados a partir de 

consórcios internacionais que não mostraram correlação com câncer (Mondul AM et 

al, 2013), diabetes tipo 2, infarto do miocárdio (Hikari LT et al 2013) ou glioma (Anic 

GM et al, 2012).Em nosso trabalho esses SNPs da CYP24A1 aumentaram o risco 

para CCR quando realizada análise multivariada, onde no rs158552, os genótipos 

CC e CT aumentaram o risco em mais de 2 vezes em comparação ao TT (p=0,040 e 

0,001, respectivamente). Ao agruparmos CC+CT vs TT o resultado permaneceu 

similar. Para o rs17217119, não houve associação estatisticamente significante. 

Estudos sobre a modulação polimórfica de CYP27B1 rs10877012 relataram 

ausência de associação estatisticamente significante, quando analisada a eficácia 

http://www.gwascentral.org/
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de terapia e resposta virológica sustentada em Hepatite C Crônica (puni=0,11 e 

pmutli=0,06). O mesmo se observou em relação ao risco de câncer de tireóide papilar 

ou carcinoma folicular de tireóide (p=0,5 e 0,56 respectivamente) e doença ocular de 

Behçet (pTT=0,28; pGG=0,632 e pGT=0,454) (Lange CM et al, 2012; García-Martín E 

et al, 2013, Penna-Martinez M et al, 2012, Fang J et al, 2014). Por outro lado, a 

associação foi positiva em estudos com doenças auto-imunes como esclerose 

múltipla (p=0,01), onde TT ocorreu em menor frequência no grupo caso e sendo o 

contrário em diabetes tipo 1 (p=1,4 x 10-4). Em nosso estudo, quando aplicada 

análise multivariada, a heterozigose GT de CYP27B1 (rs10877012) aumentou o 

risco de CCR em 2,36 vezes (IC 95%: 1,36-4,07; p=0,002). Trabalhos anteriores em 

uma população egípcia e outra germânica, o genótipo GT também apresentou 

associação (p=0,04) para a patologia citada (Sundqvist E et al, 2010; Cooper JD et 

al, 2011; Hussein AG et al, 2012; Lopez ER et al, 2004). 

Quanto ao prognóstico e os polimorfismos de CYP24A1 e CYP27B1 um 

número limitado de estudos têm analisado a associação entre os genótipos e 

sobrevida. Para o SNP rs6013897 de CYP24A1, um estudo encontrou maior 

probabilidade (86%) de desenvolver câncer de mama em mulheres portadoras do 

homozigoto AA (Jorde R et al, 2012), ao passo que em um estudo analisando o risco 

de ocorrência de glioma, o modelo alélico (aditivo) e o recessivo desta variante, 

prolongou a sobrevida (HR: 0,79; IC 95%: 0,63-0,98; p=0,03 e HR: 0,54; IC 95%: 

0,30-0,96; p=0,04). Em nosso estudo, não encontramos associação estatisticamente 

significante entre os genótipos das variantes de CYP24A1 e CYP27B1 e sobrevida 

em CCR. 

As médias dos níveis séricos da Vitamina D (em sua forma circulante e ativa) e 

o risco de câncer colorretal (CCR) sofreram interferências de fatores externos (como 

a sazonalidade das estações do ano, tempo de exposição solar, idade, uso de 

fotoprotetores, pigmentação da pele), porém, fatores intrínsecos como os 

polimorfismos apresentados nesse trabalho parecem estar prejudicando a síntese e 

metabolismo desta Vitamina. 

Os polimorfismos dos genes CYP27B1 e CYP24A1 parecem estar levando às 

alterações nos níveis séricos e consequentemente acarretando um desequilíbrio na 

ligação ao VDR, onde ApaI também se mostrou polimorficamente alterado. Assim, 
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observamos risco aumentado de CCR na população brasileira estudada. Portanto, é 

necessário o desenvolvimento de maiores e mais detalhados estudos para melhor 

compreensão destas alterações genéticas, assim como uma maior conscientização 

e atenção em manter desejáveis os níveis séricos de Vitamina D, como forma 

preventiva de várias doenças, além do CCR.  
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7. CONCLUSÕES 

Para o VDR ApaI, o heterozigoto ou a associação do heterozigoto e 

homozigoto mutado aumentou o risco de CCR. 

Quando realizada Análise Estatística Ponderada, os indivíduos com status de 

deficiência nos níveis séricos de Vitamina D circulante tiveram risco aumentado de 

CCR.  

Não houve associação entre sobrevida e as variantes genéticas estudadas, 

assim como para as dosagens dos níveis séricos de Vitamina D e o status de 

deficiência ou não. 

Foi observado que alguns genótipos dos genes de regulação da Vitamina D, 

bem como o estilo de vida e hábitos alimentares, foram associados ao risco de CCR. 

Pacientes com CCR apresentaram maiores níveis séricos de Vitamina D ativa 

em todos os genótipos dos VDR ApaI, bem como os SNPs de CYP24A1 e 

CYP27B1.  

Os polimorfismos estudados podem influir na síntese de Vitamina D e aumentar 

no risco de CCR. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“Estudo do Polimorfismo Genético dos Receptores de Vitamina D BsmI, ApaI e dos Genes 
CYP27B1 e CYP24A1 e sua relação com os níveis séricos da Vitamina D e a susceptibilidade 
de Câncer Colorretal” 

 

Diversos estudos têm demonstrado a associação de alterações chamadas de polimorfismos dos Receptores de Vitamina D, 

BsmI, ApaI e dos genes CYP27B1 e CYP24A1 com os riscos de desenvolvimento do Câncer Colorretal (CCR). Entretanto, sua 

associação à uma maior probabilidade de desenvolvimento da doença, permanece pouco conclusiva. 

             Este estudo tem como objetivo elucidar a presença dessas alterações, em pacientes com câncer, auxiliando assim, 

futuras formas de diagnóstico e tratamento de indivíduos com maior risco da doença. Para tanto, convidamos o Sr(a). a 

participar do estudo, permitindo que seja realizado estudo, utilizando o sangue periférico. Esta análise não é um procedimento 

de risco, pois a amostra coletada será analisada e posteriormente descartada de acordo com as normas de biosegurança. Não 

serão pagas taxas de participação, assim como não será cobrado taxa para realização do exame. 

              Em qualquer etapa do estudo, o Sr(a). poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a doutoranda Verônica Marques Vidigal, que pode ser 

encontrada no Laboratório de Pesquisa de Gastro-oncologia Molecular na rua Pedro de Toledo, 781, 10º andar (frente), fone: 

5084-1743. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), localizado na rua Botucatu, 572 / 1º andar / cj 14, fone: 5571-1062/fax: 5539-7162/e-

mail:cepunifesp@epm.br. 

               A qualquer momento é garantida a liberdade da retirada de consentimento e decisão em deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Acredito ter sido suficientemente comunicado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “Estudo do Polimorfismo Genético dos Receptores de Vitamina D BsmI, ApaI e dos Genes 

CYP24A1 e CYP27B1 e sua relação com os níveis séricos da Vitamina D e a susceptibilidade de Câncer Colorretal”. Eu 

discuti com a doutoranda sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

da investigação, os procedimentos a serem realizados, , as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

possa ter adquirido. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal                                Data ____/____/____ 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo                                    Data ____/____/____ 
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RH   
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FUMANTE sim(  )   nº/dia:                          passado(  ) nº/dia:                                          
não(  ) 
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FIBRAS sim(  )   frutas(dia/sem/mês)  verduras(dia/sem/mês)   cereais(dia/sem/mês)      
não(  ) 

CARNE VERM. sim(  ) (dia/1xsem/3xsem/mês)  passado (dia/1xsem/3xsem/mês)                    
não(  ) 

GORDURA sim(  ) (dia/1xsem/3xsem/mês)  passado (dia/1xsem/3xsem/mês)                    
não(  ) 

LEITE E 
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sim(  ) (dia/1xsem/3xsem/mês)  passado (dia/1xsem/3xsem/mês)                    
não(  ) 
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SOLAR 

sim(  )   (dia/1xsem/3xsem/mês)       não(  ) 

TEMPO EXP. 
SOLAR 
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SOLAR 

sim(  )   (dia/1xsem/3xsem/mês)       não(  ) 

ETNIA Branco (    )   Não-branco  (    ) 
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10. ANEXOS 

Tabela 1: Primers e condições de PCR dos polimorfismos estudados 

 

 

Figura 4: Variantes encontradas dentro do amplicon de CYP24A1: rs6013897, 

rs158552 e rs17217119 

 

 

Polimorfismo Primers (Foward e Reverse) Condições de PCR Amplicon

ApaI 5'-CAGAGCATGGACAGGGAGCAAG-3'

5'-GCAACTCCTCATGGCTGAGGTCTCA-3'

BsmI 5'-CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCA-3'

5'-CACTTCGAGCACAAGGGGCGTTAGC-3'

CYP24A1 5'-CTTGATCCAAATGTCCGCAC-3'

5'-CTTTGGGTAGGTTACTTCTGC-3'

CYP27B1 5'-TTTCTCAGGAAAGGGTGGAG-3'

5'-GCCTGTAGTGCCTTGAGAGG-3'
35 ciclos de 95°C - 30'', 60°C - 30'', 72°C - 30'' 403pb

93°C -10', 34 ciclos de 93°C - 45'', 66°C - 30'',72°C- 45'' e 72°C - 10' 745pb 

94,5°C -3', 35 ciclos de 94,5°C - 1', 61°C - 1',72°C- 2' e 72°C - 7' 1966pb 

35 ciclos de 95°C - 30'', 61°C - 30'', 72°C - 30'' 270pb 
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Figura 5A e 5B: Leitura dos resultados do sequenciamento genético dos SNPs 

rs6013897 e rs158552 de CYP24A1 

 

Figura 5C e 5D: Leitura dos resultados do sequenciamento genético dos SNPs 

rs17217119 de CYP24A1 e rs10877012 de CYP27B1 
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Tabela 15: O Equilíbrio de Hardy-Weinberg no grupo controle 

 

Teste Exato de Fisher 

 Legenda: n= número; % = percentual 

Tabela 24: Médias séricas de Vitamina D circulante e ativa, de acordo com os 

genótipos dos VDR ApaI e BsmIem análise ponderada 

 

Teste Exato de Fisher, ANOVA, Odds Ratio e Ponderação Estatística 

Legenda: dp= desvio-padrão; n= número; % = percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%:= Intervalo de Confiança 

Freq. Encontrada Freq. Esperada

ApaI n (%) n (%) valor - p

AA 119 (37,1) 113 (35,2)

aa 59 (18,4) 53 (16,5) 0,626

Aa 143 (44,5) 155 (48,3)

BsmI n (%) n (%)

BB   47 (14,6) 44 (13,9)

bb   129 (40,2) 126 (39,4) 0,895

Bb    145 (45,2) 150 (46,7)

rs6013897  n (%) n (%)

AA 31 (10,2) 26 (8,6)

TT 157 (51,4) 152 (49,9) 0,664

AT 117 (38,4) 126 (41,5)

rs158552 n (%) n (%)

TT   149 (51,5) 145 (50,2)

CC  28 (9,7) 24 (8,3) 0,747

CT  112 (38,8) 119 (41,2)

rs17217119  n (%) n (%)

AA   157 (56,9) 150 (54,4)

GG   26 (9,4) 19 (6,9) 0,324

AG  93 (33,7) 107 (38,7)

rs10877012 n (%) n (%)

GG   215 (67,6) 211 (66,3)

TT   15 (4,7) 11 (3,5) 0,618

GT   88 (27,7) 96 (30,2)

Grupo Controle

ApaI Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 26,4 ( 17,78 ) -   115 27,4 ( 19,94 ) -   41 0,773 27,1 ( 13,20 ) -   116 26,4 ( 11,89 ) -   41 0,786

aa 27,5 ( 21,94 ) -   54 23,1 ( 12,16 ) -   22 0,370 25,9 ( 12,44 ) -   55 35,5 ( 20,69 ) -   23 0,014

Aa 30,3 ( 19,02 ) -   143 26,8 ( 17,76 ) -   83 0,169 26,7 ( 11,37 ) -   149 29,0 ( 14,21 ) -   87 0,178

valor -p 0,256 0,619 0,851 0,064

AA 26,4 ( 17,78 ) -   115 27,4 ( 19,94 ) -   41 0,773 27,1 ( 13,20 ) -   116 26,4 ( 11,89 ) -   41 0,784

aa + Aa 29,5 ( 19,85 ) -   197 26,0 ( 16,75 ) -   105 0,118 26,5 ( 11,64 ) -   204 30,4 ( 15,91 ) -   110 0,015

valor -p 0,169 0,662 0,697 0,150

BsmI Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

BB 23,8 ( 11,48 ) -   47 30,0 ( 22,62 ) -   20 0,138 28,9 ( 14,97 ) -   48 27,3 ( 12,29 ) -   20 0,675

bb 32,0 ( 23,14 ) -   117 26,2 ( 15,60 ) -   58 0,086 26,5 ( 12,05 ) -   119 31,5 ( 18,57 ) -   61 0,030

Bb 27,0 ( 17,12 ) -   148 25,5 ( 17,78 ) -   69 0,538 26,2 ( 11,35 ) -   152 28,0 ( 11,91 ) -   71 0,290

valor -p 0,021 0,589 0,402 0,326

BB 23,8 ( 11,48 ) -   47 30,0 ( 22,62 ) -   20 0,138 28,9 ( 14,97 ) -   48 27,3 ( 12,29 ) -   20 0,675

bb+Bb 29,2 ( 20,12 ) -   264 25,8 ( 16,75 ) -   127 0,097 26,3 ( 11,64 ) -   271 29,6 ( 15,38 ) -   132 0,018

valor -p 0,072 0,316 0,180 0,519

Dosagem 1,25 (OH)2 D3 
*ponderada

Dosagem 25 (OH) D3 
*ponderadaSNP
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Tabela 25: Médias séricas de Vitamina D circulante e ativa, de acordo com os 

genótipos de CYP24A1 e CYP27B1 em análise ponderada 

 

Teste Exato de Fisher, ANOVA, Odds Ratio e Ponderação Estatística 

Legenda: dp= desvio-padrão; n= número; % = percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%:= Intervalo de Confiança 

 

rs6013897 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 26,4 ( 16,83 ) -   30 23,7 ( 13,43 ) -   14 0,607 25,0 ( 11,94 ) -   30 33,2 ( 18,69 ) -   14 0,086

TT 27,8 ( 17,71 ) -   148 26,3 ( 17,18 ) -   66 0,577 25,8 ( 11,67 ) -   154 30,9 ( 16,22 ) -   69 0,008

AT 28,6 ( 21,71 ) -   109 27,8 ( 19,58 ) -   61 0,814 27,2 ( 13,07 ) -   110 27,1 ( 12,70 ) -   63 0,954

valor -p 0,851 0,727 0,555 0,218

TT 27,8 ( 17,71 ) -   148 26,3 ( 17,18 ) -   66 0,577 25,8 ( 11,67 ) -   154 30,9 ( 16,22 ) -   69 0,008

AT+AA 28,1 ( 20,72 ) -   139 27,0 ( 18,56 ) -   75 0,704 26,7 ( 12,82 ) -   140 28,2 ( 14,07 ) -   77 0,430

valor -p 0,880 0,815 0,516 0,281

rs158552 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

TT 28,1 ( 18,44 ) -   145 24,1 ( 15,11 ) -   66 0,125 26,3 ( 11,36 ) -   151 29,0 ( 15,04 ) -   66 0,143

CC 26,9 ( 20,40 ) -   28 28,9 ( 22,35 ) -   14 0,771 25,2 ( 10,26 ) -   28 25,2 ( 13,71 ) -   17 0,987

CT 26,2 ( 17,36 ) -   107 28,3 ( 19,14 ) -   64 0,462 26,7 ( 13,88 ) -   107 30,6 ( 15,39 ) -   66 0,086

valor -p 0,704 0,354 0,855 0,413

TT 28,1 ( 18,44 ) -   145 24,1 ( 15,11 ) -   66 0,125 26,3 ( 11,36 ) -   151 29,0 ( 15,04 ) -   66 0,143

CT+CC 26,3 ( 17,94 ) -   135 28,4 ( 19,61 ) -   78 0,432 26,4 ( 13,20 ) -   135 29,5 ( 15,15 ) -   83 0,112

valor -p 0,412 0,150 0,945 0,845

rs17217119 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

AA 28,7 ( 18,47 ) -   161 24,4 ( 17,28 ) -   66 0,113 26,4 ( 11,74 ) -   166 27,7 ( 14,66 ) -   70 0,455

GG 22,7 ( 9,37 ) -   27 25,4 ( 15,11 ) -   15 0,478 24,9 ( 11,01 ) -   26 38,9 ( 19,02 ) -   15 0,005

AG 25,6 ( 17,98 ) -   81 29,6 ( 18,84 ) -   33 0,286 25,9 ( 13,49 ) -   83 26,7 ( 12,09 ) -   33 0,753

valor -p 0,177 0,377 0,846 0,021

AA 28,7 ( 18,47 ) -   161 24,4 ( 17,28 ) -   66 0,113 26,4 ( 11,74 ) -   166 27,7 ( 14,66 ) -   70 0,455

AG+GG 24,9 ( 16,29 ) -   108 28,4 ( 17,73 ) -   48 0,236 25,7 ( 12,90 ) -   109 30,4 ( 15,41 ) -   48 0,048

valor -p 0,044 0,464 0,263 0,339

rs10877012 Controle Caso valor -p Controle Caso valor -p 

 média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n  média (dp) - n

GG 27,9 ( 19,05 ) -   200 28,8 ( 19,82 ) -   82 0,730 26,7 ( 12,60 ) -   206 28,2 ( 14,32 ) -   86 0,386

TT 37,0 ( 33,46 ) -   12 20,9 ( 18,13 ) -   9 * 27,9 ( 10,31 ) -   12 34,8 ( 13,94 ) -   9 *

GT 28,7 ( 17,48 ) -   93 23,5 ( 13,54 ) -   53 0,063 26,2 ( 11,60 ) -   95 30,1 ( 16,15 ) -   54 0,097

valor -p 0,280 0,149 0,887 0,397

GG 27,9 ( 19,05 ) -   200 28,8 ( 19,82 ) -   82 0,730 26,7 ( 12,60 ) -   206 28,2 ( 14,32 ) -   86 0,386

GT + TT 29,7 ( 19,94 ) -   105 23,1 ( 14,18 ) -   62 0,024 26,4 ( 11,43 ) -   107 30,8 ( 15,83 ) -   63 0,041

valor -p 0,460 0,050 0,845 0,300

SNP Dosagem 25 (OH) D3 
*ponderada

Dosagem 1,25 (OH)2 D3 
*ponderada


	inicio veronica.pdf
	Doutorado - Veronica.pdf

