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RESUMO 

 

A vitamina D é um pré-hormônio com inúmeras funções biológicas ativadas por receptores da 

vitamina D (VDR), presentes em células do corpo humano. Polimorfismos no gene que 

codifica esse receptor podem alterar sua concentração ou a resposta celular da vitamina D, 

influenciando em parâmetros glicêmicos e cardiovasculares como dislipidemias, 

circunferência da cintura elevada, estresse oxidativo e processo inflamatório. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a relação dos polimorfismos BsmI e FokI do gene VDR com a 

hipovitaminose D e marcadores do perfil glicêmico, lipídico, inflamatório, estresse oxidativo 

e antropométrico em adolescentes de escolas públicas. Trata-se de um estudo epidemiológico 

transversal, representativo de estudantes entre 15 e 19 anos, envolvendo 208 indivíduos. Foram 

coletados dados antropométricos e amostra de sangue para: extração do DNA; bioquímica (25-

hidroxivitamina D, paratormônio, cálcio, glicose jejum, colesterol total, LDL-c, HDL-c e 

triglicerídeos); marcadores inflamatórios (PCR- proteína C reativa e AGPA- Alfa-1-

glicoproteína ácida); estresse oxidativo (MDA-malonaldeído e CAT-capacidade antioxidante 

total). As diferenças entre grupos de genótipos foram testadas pela ANOVA one-way ou seu 

correspondente não paramétrico, teste Kruskal-Wallis, e pós teste Dunn's. Para a associação 

entre os padrões de genotipagem e os parâmetros bioquímicos e antropométricos, foi utilizado 

o modelo de regressão logística. Em seguida, as variáveis com  p<0,20 foram ajustadas para 

idade, IMC e CC. Adotou-se significância quando p-valor<0,05. Análise estatística foi através 

do STATA 14 (StataCorp; USA). Foram avaliados 78 meninos e 130 meninas com idade 

média de 17,7 (+1,14) anos. Metade da amostra apresentou insuficiência/deficiência de 25-

hidroxivitamina D. A frequência alélica foi 39,5% e 66,8% para  B e F respectivamente, e  

60,5% e 33,2% para b e f respectivamente. Observou-se uma relação significativa entre os 

genótipos do BsmI e valores de glicemia (p=0,049), o pós-teste mostrou significância em 

BBxbb (p=0,012) e Bbxbb (p=0,037). Na análise de regressão logística, a glicemia manteve 

relação significativa com o genótipo BB (p=0,036; OR=2,15; IC95%=1,05-4,41) e na análise 

agrupada BB+Bb (p=0,025; OR=1,89; IC95%=1,08-3,29) quando comparados ao bb, 

apresentaram maior risco de glicemia acima da mediana. Por outro lado, quando analisado 

Bb+bb (p=0,025; OR=0,65; IC95%=0,46-0,93) em relação ao BB, os adolescentes 

apresentaram maior chance de ter glicemia abaixo da mediana. Esta relação não ocorreu no 

polimorfismo FokI. Não houve associação da distribuição dos genótipo dos polimorfismos 

com variáveis antropométricas e marcadores do perfil lipídico, inflamatório e do estresse 

oxidativo. Na análise de regressão logística, apenas a variável A1GPA do BsmI, resultou em 

significância para o genótipo Bb (p=0,039; OR=1,95; IC95%=1,03-3,66). Posteriormente, as 

variáveis que resultaram p<0,20 para ambos os polimorfismos foram ajustadas, e a A1GPA 

permaneceu significativamente influenciadora no grupo heterozigoto Bb (p=0,040; OR=2,02; 

IC95%=1,03-3,95), entretanto, este não foi considerado um dado relevante levando em 

consideração que a outra proteína de fase aguda avaliada não apresentou associação. Este 

estudo mostrou uma relação significativa da glicemia em relação à distribuição dos genótipos 

do polimorfismo BsmI, entretanto, apesar de alguns estudos encontrarem associações dos 

polimorfismos do gene VDR com fatores de risco cardiovasculares em diferentes populações, 

nosso estudo em jovens saudáveis não observou.  

 

 

Palavras-chave: Nutrigenética. Vitamina D. Polimorfismo. Glicemia. Dislipidemia. Estresse 

oxidativo. Processo inflamatório. Antropometria. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Vitamin D is a pre-hormone with innumerable biological functions activated by vitamin D 

receptors (VDR) present in cells of the human body. Polymorphisms in the gene encoding this 

receptor may alter its concentration or cellular response to vitamin D, influencing glycemic 

and cardiovascular parameters such as dyslipidemias, high waist circumference, oxidative 

stress and inflammatory process. The objective of this study was to evaluate the relationship 

of BsmI and FokI polymorphisms in the VDR gene with hypovitaminosis D and markers for 

glycemic, lipidic, inflammatory, oxidative and anthropometric stress in adolescents of public 

schools. This is a transversal epidemiological study representative of students between 15 and 

19 years, and involving 208 individuals. Anthropometric data and blood samples were 

collected for: DNA extraction; biochemistry (25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, 

calcium, fasting glucose, total cholesterol, LDL-c, HDL-c and triglycerides); inflammatory 

markers (CRP-c-reactive protein and AGP- Alpha-1-acid glycoprotein); oxidative stress (MDA-

malonaldehyde and TAC-total antioxidant capacity). Differences between genotype groups 

were tested by one-way ANOVA or its non-parametric correspondent Kruskal-Wallis test and 

post-test Dunn's. The logistic regression model was used for association between the 

genotyping patterns and the biochemical and anthropometric parameters. The variables with 

p<0.20 were subsequently adjusted for age, BMI and WC. Significance was adopted when p-

value <0.05. Statistical analyses were carried out using the STATA 14 program (StataCorp; 

USA). A total of 78 boys and 130 girls with an average age of 17.7 (+1.14) years were 

evaluated. Half of the sample had insufficiency/deficiency of 25-hydroxyvitamin D. The 

allele frequency was 39.5% and 66.8% for B and F respectively, and 60.5% and 33.2% for b 

and f respectively. A significant relationship was observed between BsmI genotypes and 

blood glucose values (p=0.049), while the post-test showed significance in BBxbb (p=0.012) 

and Bbxbb (p=0.037). In the logistic regression analysis, glycaemia had a significant relation 

with the BB genotype (p=0.036; OR=2.15; CI95%=1.05-4.41), and in the cluster analysis 

BB+Bb (p=0.025; OR=1.89; CI95%=1.08-3.29) had a higher risk of glycemia above the median 

when compared to bb. On the other hand, in analyzing Bb+bb (p=0.025; OR=0.65; 

CI95%=0.46-0.93) in relation to BB, adolescents had a higher chance of having below-median 

glycaemia. This relationship did not occur in the FokI polymorphism. There was no 

association of polymorphism genotype distribution with anthropometric variables and lipid 

profile, inflammatory and oxidative stress markers. In the logistic regression analysis, only 

the A1GPA variable of the BsmI resulted in significance for the Bb genotype (p=0.039; 

OR=195; CI95%=1.03-3.66). The variables that resulted in p<0.20 for both polymorphisms 

were subsequently adjusted, and A1GPA remained significantly influential in the Bb 

heterozygote group (p=0.040; OR=2.02; CI95%=1.03-3.95); however, this was not considered 

relevant data considering that the other evaluated acute phase protein had no association. This 

study showed a significant relation of glycaemia in relation to the BsmI polymorphism 

genotype distribution; nevertheless, although some studies have found associations of VDR 

gene polymorphisms with cardiovascular risk factors in different populations, our study in 

healthy youths did not. 

 

 

Key-words: Nutrigenetics. Vitamin D. Polymorphism. Glycemia. Dyslipidemia. Oxidative 

stress. Inflammatory process. Anthropometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D (vit D) é classicamente conhecida pelo seu importante papel na 

regulação dos níveis corporais de cálcio e fósforo e da mineralização óssea (DOBNIG, 2011). 

Nos últimos anos teve seu status elevado de mera vitamina para uma substância com 

características de hormônio, tornando-se claro que ela exerce efeitos biológicos que vão além 

da regulação do metabolismo ósseo (MAEDA et al., 2014). Desde a última década tem havido 

um reconhecimento crescente da importância clínica em potencial da vit D, tendo em vista 

que ela regula cerca de 3% do genoma humano (WANG et al., 2005).  

Acredita-se que a forma ativa (calcitriol) exerça seus efeitos principais, interagindo 

com o receptor de alta afinidade da vit D, chamado receptor da vit D (VDR), que é um fator 

de transcrição ligante-dependente regulando a transcrição gênica e a função celular em 

diversos tecidos (JOLLIFFE et al., 2015). De maneira mais simples, a vit D opera através 

deste receptor nuclear VDR, que funciona como um tipo de “interruptor genético”, ativando o 

seu receptor, que migra para o núcleo da célula e exerce seus efeitos regulatórios ligando-se à 

sequências específicas do DNA. No núcleo, o VDR é capaz de formar complexos que podem 

reprimir ou ativar um determinado número de genes implicado nas mais diversas funções 

biológicas (FELDMAN; PIKE; GLORIEUX, 2005; KIMBALL; FULEIHAN; VIETH, 2008).   

Variações genéticas no gene receptor desta vitamina podem ser denominadas de Single 

Nucleotide Polymorphisms (SNPs) (VALDIVIELSO; FERNANDES, 2006). O polimorfismo 

mais frequente encontrado no genoma humano consiste de mutações nas posições de um 

único nucleotídeo em um cromossomo. Essas mutações são muito observadas na população, 

sendo motivo para explicar as variações no risco de doenças (JORDE; CAREY; BAMSHAD, 

2010). Estudos tem indicado a existência de vários SNPs no gene VDR, mas a influência 

destes polimorfismos e sua função ou sinalização não são totalmente conhecidos 

(UITTERLINDEN et al., 2004). 

Dois dos polimorfismos do gene VDR mais estudados são BsmI e FokI. O 

polimorfismo BsmI (rs1544410) está localizado no intron 8, posição 63980 e resulta da 

substituição adenina-guanina (A-G), situa-se  na região 3` do gene VDR, não relacionado à 

codificação da proteína e sua estrutura, mas envolvido possivelmente na estabilidade do 

RNAm devido à proximidade da cauda poli A (YIN et al., 2012). O sítio de restrição BsmI 

está faltando no alelo B e está presente no alelo b (SPEER et al., 2001). O polimorfismo FokI 

(rs2228570) resulta da substituição citosina-timina (C-T) na junção do intron 1 com o exon 2, 

na posição 30920, criando um códon de início adicional (ACG-ATG), 3 códons proximos ao 
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local do início da transcrição. A presença da variante FokI, definida como f (códon ATG), faz 

com que a proteína do VDR seja produzida de forma completa (427 aminoácidos), enquanto 

que a variante FokI definida como F (códon ACG), inicia a tradução de outro local e sintetiza 

uma versão levemente truncada da proteína do VDR, com 3 aminoácidos a menos (424 

aminoácidos) (GROSS et al., 1996; ARAI et al., 1997).  

Estes SNPs foram primeiramente demonstrados estando associados com várias 

doenças inflamatórias como a artrite reumatóide (GOUGH et al., 1998), doença inflamatória 

do intestino (HUGHES et al., 2011) e doença de Crohn (SIMMONS et al., 2000). Hoje já é de 

conhecimento que a vit D pode modular a secreção de insulina e também possui efeitos 

pleiotrópicos sobre a patogênese da diabetes mellitus (DM). Nos últimos anos, muitos estudos 

relataram associação entre o perfil da vit D e DM2 em diferentes etnias e localidades 

(NOSRATABADI; ARABABADI; SALEHABAD, 2011; ZHAO; YI; ZHANG, 2011; BID et 

al., 2009; BAI et al., 2008; MALECKI et al., 2003).  

Apesar desses estudos mostrarem esta associação, Fei et al. (2016a) e de Malecki et al. 

(2003) não encontraram qualquer relação significativa entre BsmI e FokI com DM2 em 

indivíduos diabéticos e não diabéticos,  em diferentes idades, sexo e subgrupos.  

A literatura também mostra relação entre níveis de vit D e marcadores inflamatórios e 

do estresse oxidativo. Em estudo realizado com adultos diagnosticados com espondilite,  

avaliando marcadores séricos do metabolismo ósseo, inflamação e a genotipagem dos 

polimorfismos FokI e BsmI do VDR, mostrou que valores de PCR (proteína-C reativa) foram 

significativamente associados com os genótipos FokI (OBERMAYER-PIETSCH et al., 

2003). Em outro estudo, a megadose de vit D reduziu marcadores inflamatórios (PCR e 

AGPA- 1-glicoproteína ácida) e aumentou a capacidade antioxidante total (CAT) em 

mulheres idosas com insuficiência de vit D. As idosas com o genótipo BB/Bb responderam 

melhor à suplementação em comparação àquelas com o genótipo bb (CAVALCANTE et al., 

2015). Este mesmo resultado da melhor resposta à suplementação da vit D nos indivíduos 

com genótipos BB/Bb, também foi encontrado por Elnenaei et al. (2011) em 36 mulheres pós-

menopausadas classificadas com baixa densidade mineral óssea. 

No Brasil, apenas dois estudos com polimorfismos do gene VDR foram realizados em 

adolescentes saudáveis (SANTOS et al., 2012; COBAYASHI; HATZLHOFFER; 

CARDOSO, 2015). Santos et al. (2012) estudou o polimorfismo BsmI em meninas 

curitibanas e mostrou que variantentes deste polimorfismo estavam associadas com baixas 

concentrações da 25-hidroxivitamina D, apresentando significância nos genótipos Bb+bb em 

deficientes da vitamina. O estudo de Cobayashi, Hatzlhoffer e Cardoso (2015) analisaram os 
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polimorfismos BsmI e FokI em menores de 10 anos e além de encontrar associação com as 

concentrações de 25-hidroxivitamina D, o BsmI também estava associado com glicemias 

maiores, quando analisado em subamostra. Apesar deste resultado, existem estudos fora do 

Brasil que não mostram associação das variantes polimórficas do BsmI e do FokI com 

concentrações de 25-hidroxivitamina D, como o de Valtueña et al. (2013) com adolescentes 

européias. Esta inconsistência de resultados pode estar relacionada a grande variação étnica e 

amostragem que representem as características da população estudada. 

Embora exitam esses estudos das variantes dos polimorfismos BsmI e FokI em 

adolescentes no Brasil, são necessárias novas pesquisas em regiões diferentes do país e com 

amostragem representativa, já que estamos considerando um país de grande miscigenação. 

Desta forma, permite-se maior discussão e correlação dos resultados para determinar o perfil 

polimórfico neste país, e então relacionar com variáveis metabólicas. Com um perfil 

identificado, podemos determinar medidas de prevenção de futuras doenças em indivíduos 

ainda jovens.  

 A proposta deste estudo foi avaliar a relação das variantes genéticas dos 

polimorfismos BsmI e FokI do gene VDR com a hipovitaminose D e marcadores metabólicos 

em adolescentes de escolas públicas no município de João Pessoa-PB, tendo como objetivos 

específicos: Identificar a suficiência e insuficiência/deficiência da vit D nos adolescentes; 

Obter marcadores bioquímicos (glicose jejum, ureia, creatinina e perfil lipídico: colesterol 

total, LDL-c, HDL-c e VLDL-c); Marcadores inflamatórios (PCR-us e AGPA); Marcadores 

do estresse oxidativo (CAT e MDA); Avaliação antropométrica (peso, altura, IMC, CC e 

RCA); Avaliar a distribuição do polimorfismo BsmI e FokI do gene VDR; Relacionar a 

distribuição dos polimorfismos com as variáveis de interesse. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADOLESCÊNCIA  

  

 A palavra adolescência é derivada do verbo latino adolescere que significa crescer ou 

crescer até a maturidade.  Compreende a transição entre a infância e a vida adulta e é definida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o intervalo cronológico que compreende 

dos 10 aos 19 anos (WHO, 1995). Apesar desta definição etária, os eventos puberais podem 

ocorrer, em indivíduos normais do mesmo sexo, em idades diferentes, caracterizando desta 

forma melhor um adolescente do que a idade cronológica (SILVA; MURA, 2011). 

Em um sentido amplo, pode-se considerar como fase inicial da adolescência o período 

que se estende dos 10 aos 14 anos de idade. Em geral, é nessa etapa que começam as 

mudanças físicas, normalmente com uma aceleração repentina do crescimento, seguida pelo 

desenvolvimento dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. A fase final da 

adolescência, de maneira geral, vai dos 15 aos 19 anos de idade. A essa altura, as principais 

mudanças físicas normalmente já ocorreram, embora o corpo ainda se encontre em 

desenvolvimento (UNICEF, 2011). 

A puberdade é uma parte da adolescência, ou seja, é o período em que ocorrem todas 

as transformações físicas e fisiológicas e quando elas terminam, a puberdade chega ao fim. É 

um período de crescimento e desenvolvimento acelerado durante o qual a criança se 

transforma fisicamente em adulto e se torna apta à reprodução sexual (EISENSTEIN, 2005). 

Dessa forma, inicia-se uma maior produção de hormônios reprodutivos como estrogênios, 

progesterona e testosterona e se estabelece pelo aparecimento externo de características 

sexuais secundárias, como o desenvolvimento de mamas em mulheres e o aparecimento de 

pelos faciais em homens. Alterações importantes também ocorrem na composição corporal, 

caracterizada por depósito maior de gordura em meninas e de massa muscular em meninos 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2013).  

 Em média, o início da puberdade nas meninas inicia-se entre 12 a 18 meses antes que 

os meninos; a idade mediana da primeira menstruação das meninas é 12 anos, ao passo que a 

primeira ejaculação dos meninos ocorre geralmente por volta dos 13 anos de idade. No 

entanto, as meninas podem apresentar menarca já aos 8 anos de idade (OMS, 2004). 

 Essas mudanças inerentes da adolescência têm desdobramentos importantes no estilo 

de vida dos jovens, inclusive sobre seu comportamento alimentar (COSTA; DUARTE; 

KUSCHNIR, 2010). Sabe-se que, o comportamento social do adolescente propicia o 
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desenvolvimento de hábitos e estilos de alimentação que podem ser nutricionalmente 

inadequados. Refeições com ritmos irregulares, mal balanceadas, consumo excessivo de 

calorias vazias e dietas da moda podem contribuir para a má alimentação e deficiências 

nutricionais nessa fase, e em certa medida, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis 

tem uma associação importante com o comportamento alimentar (GIANNINI, 2007).  

 A última Diretriz Brasileira da Obesidade (ABESO, 2016), afirma que a fase puberal é 

um dos períodos de maior aumento de peso, ocorrendo em maior grau em populações mais 

pobres e com menor nível educacional. Em estudo representativo realizado no Brasil, o 

ERICA (Estudo de Risco Cardiovascular em Adolescentes), em adolescentes entre 12 e 17 

anos, matriculados em escolas de municípios com amostragem de todas as regiões brasileras, 

foi observado sobrepeso/obesidade em 58% de uma amostragem das meninas, conforme  

publicado recentemente (CUREAU et al., 2017). Em outra publicação do ERICA, observaram 

que a circunferência da cintura elevada estava associada de forma significativa à PCR, 

sugerindo que a inflamação, bem como dados antropométricos também podem ser úteis para 

avaliar risco cardiovascular em adolecentes (GIANNINI et al., 2017).  

No Brasil, as políticas públicas de saúde com foco nessa faixa etária aconteceram no 

início na década de 80 com a criação do PROSAD (Programa Saúde do Adolescente) e das 

Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes (BRASIL, 2010), além 

da proposta não promulgada da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens (PNAISAJ) (LOPES; MOREIRA, 2013).  Contudo, essas medidas têm 

seu núcleo delimitado principalmente à saúde sexual e reprodutiva, deixando à margem 

questões importantes como o estado nutricional e as carências de micronutrientes da 

população jovem (MACEDO, 2010). 

 Em virtude das intensas modificações próprias da faixa etária, faz-se necessária a 

criação de estratégias que visem o cuidado na saúde nutricional dos adolescentes, pois a 

população jovem entre 10 e 19 anos de idade já representa no mundo 1,2 bilhão de indivíduos 

(ONU, 2008). No Brasil, apesar da transição demográfica ser direcionada ao envelhecimento, 

a geração de adolescentes e jovens de 10 a 24 anos de idade ainda é mais numerosa, 

expressando um contingente populacional de 51.429.397 pessoas – 30,3% da população total 

Brasileira, sendo 35.287.882 adolescentes de 10 a 19 anos e 16.141.515 jovens com idades 

entre 15 a 24 anos (BRASIL, 2010).  

De acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) no ano de 2010, a Paraíba contava com uma população de 701.442 

adolescentes residentes (10-19 anos) e no município de João Pessoa, essa população 
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encontrava-se em torno de 119.110 indivíduos de ambos os sexos, compreendendo 17% da 

população de adolescentes do estado (BRASIL, 2010).  

Dessa forma, as intensas modificações físicas, emocionais e sociais, e o fato de que 

comportamentos e estilos de vida podem exercer efeitos sobre a saúde dos adolescentes na 

fase adulta, torna-os uma população de interesse para estudos científicos na área da saúde. 

 

2.2 VITAMINA D 

 

2.2.1 Metabolismo e Funções 

 

 A vit D, embora seja conhecida como vitamina,  conceitualmente se trata de um pré-

hormônio. Juntamente com o paratormônio (PTH), atua como importantes reguladores da 

homeostase do cálcio e do metabolismo ósseo (MAEDA et al, 2014). No século XXI, tem 

havido mais artigos científicos publicados sobre esta vitamina do que sobre qualquer outra, 

refletindo a expansão maciça do seu campo de pesquisa (MESQUITA; IGREJA; COSTA, 

2013). Diversos estudos mostram deficiência de vit D em proporções epidêmicas em várias 

partes do mundo, atingindo todas as faixas etárias e acompanhada de diversos agravos à 

saúde, que vão além do comprometimento do metabolismo ósseo (GALVÃO et al., 2014) 

O reconhecimento crescente da importância clínica em potencial da vit D tem sido 

expressivo, tendo em vista que ela regula cerca de 3% do genoma humano (WANG et al., 

2005). Para compreensão desta função hormonal, é necessário a princípio o entendimento do 

metabolismo desta vitamina.  

A vit D é sintetizada na pele por via não enzimática, por ação dos raios ultravioleta B 

(UVB), porém, se a exposição do indivíduo à luz não for adequada, é essencial que a vitamina 

seja fornecida por fontes alimentares (COZZOLINO, 2016). Entretanto, segundo Pedrosa e 

Castro (2005), as fontes alimentares contribuem apenas com uma pequena parcela das 

necessidades diárias.  

As formas disponíveis na natureza da vit D são o colecalciferol ou vit D3 e o 

ergocalciferol ou vit D2. Ambas participam dos mesmos processos biológicos e das mesmas 

vias de metabolização, com potências biológicas equivalentes. A figura 1 sumariza a 

sequência de eventos envolvidos na síntese da 1,25(OH)2D (calcitriol), onde se define da 

seguinte forma: a partir da exposição aos raios ultravioleta B (UVB), o 7-dehidrocolesterol 

presente na derme e epiderme é transformado em vit D3. Esta forma não metabolicamente 

ativa é transportada pela corrente sanguínea até o fígado, onde sofre uma hidroxilação no 
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carbono 25, tornando-se a 25-hidroxivitamina D ou 25(OH)D, denominada calcidiol. A 

maioria da 25(OH)D produzida é depositada no tecido gorduroso, seu principal reservatório. 

A produção da 25(OH)D no fígado, além de rápida, sofre pouca regulação. Deste modo, seus 

níveis plasmáticos refletem a reserva corporal da vit D. Para se tornar ativa, a vit D necessita 

ainda de uma última hidroxilação na posição 1, que ocorre nas mitocôndrias dos túbulos 

contornados proximais do rim, sob a ação da enzima 1-α hidroxilase, transformando-se em 

1,25(OH)2D (PEDROSA; CASTRO, 2005).  

 

Figura 1 Representação esquemática da sequência de eventos envolvidos na síntese da 

1,25(OH)2D3. 

Fonte: PEDROSA; CASTRO, 2005, p. 03 
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Esta passagem renal, ao contrário da hepática, é estreitamente regulada por vários 

fatores. A elevação plasmática do paratormônio (PTH) e a diminuição do fosfato estimulam a 

atividade da 1-α hidroxilase. A 1,25(OH)2D retro-regula sua produção, inibindo também a 

atividade da 1-α hidroxilase, o mesmo ocorrendo com a redução do PTH e a elevação do 

fosfato. O calcitriol é um hormônio muito potente e circula em concentrações cerca de 1000 

vezes inferior ao seu precursor, o calcidiol (PEDROSA; CASTRO, 2005).  

A concentração de calcitriol no plasma permanece relativamente constante, variando 

com a concentração de Ca no organismo. Entretanto, até que a deficiência seja extrema, não 

ocorrem grandes variações no estado nutricional do indivíduo em relação a essa vitamina, 

diferentemente, a concentração plasmática de 25(OH)D que cai abruptamente com a 

deficiência. A vit D é excretada principalmente pela bile e pode ser reabsorvida, embora 

acredita-se que este não seja um mecanismo importante para sua conservação no organismo. 

Metabólitos mais solúveis da vitamina são excretados pela via renal (COZZOLINO, 2016). 

O calcitriol promove a manutensão das concentrações de Ca (cálcio) e P (fósforo) no 

soro em uma variação normal, isto se dá pela maior eficiência de absorção destes minerais no 

intestino delgado e pela regulação da atividade osteoblástica e osteoclástica dos ossos. 

Portanto, o calcitriol age aumentando a absorção intestinal e reduzindo a excreção de Ca pelo 

aumento da reabsorção dos túbulos distais dos rins e pela mobilização dos minerais dos ossos 

(COZZOLINO, 2016), gerando assim a manutenção do esqueleto ao longo da vida. Em todas 

estas ações, o papel do calcitriol deve estar relacionado à receptores de alta afinidade da vit D, 

essencialmente, todos os tecidos e células do corpo tem um receptor da vit D, portanto, sua 

deficiência tem sido associada ao aumento do risco de pré-eclâmpsia, esclerose múltipla, 

artrite reumatóide, diabetes tipo I e II, doença cardíaca, demência, cânceres mortais, e doenças 

infecciosas (HOLICK, 2011a).  

 

2.2.2 Biodisponibilidade e Fontes da Vitamina D 

 

Níveis adequados de vit D são mantidos por meio de sua fotossíntese cutânea e 

ingestão oral, porém, uma série de fatores podem influenciar a fotossíntese e 

biodisponibilidade de vit D, contribuindo assim para o risco da deficiência. Estes fatores são 

referentes a variação da exposição ao sol devido à latitude, estação do ano, período do dia, 

componentes atmosféricos, roupas, uso de filtro solar e pigmentação da pele, bem como 

idade, obesidade e incidência de várias doenças crônicas (TSIARAS; WEINSTOCK, 2011). 
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O vestuário pode interferir com a radiação UVB dependendo do tipo do tecido. Por 

exemplo, um estudo que analisou o efeito de diferentes tecidos brancos e negros sobre a 

exposição UV, demonstrou que a lã preta reduzia a irradiância UVB em 98,6%, enquanto que 

a de algodão branco reduziu em apenas 47,7%. No entanto, ambos os tecidos suprimiam 

completamente a síntese da vit D3 in vitro após 40 min da luz solar simulada, assim como em 

voluntários submetidos à irradiação de corpo inteiro sob radiação UVB (MATSUOKA et al., 

1992).  

Sobre a melanina, ela funciona como um protetor solar natural, sendo assim, quanto 

mais escura for a pele de uma pessoa, maior será sua necessidade de exposição solar para 

sintetizar a mesma quantidade de vit D que uma pessoa de pele clara (HOLICK, 2004). 

Quando comparados indivíduos com pele levemente pigmentada àqueles com alta 

concentração de melanina (por exemplo, a pele escura dos afro-americanos) os de pele mais 

pigmentada requerem maior tempo de exposição aos raios UV para gerar quantidades 

equivalentes de vit D3, como observado por Nesby Q’dell et al. (2002) em estudo com  

mulheres afro-americanas, onde  eram 20x mais propensas do que as brancas de terem níveis 

de D3 <25 nmol/L. Um protetor solar  com fator de proteção 8 (FPS 8), reduz a capacidade da 

pele de produzir vit D em 95% e um protetor solar FPS 15, reduz em 99% (HOLICK, 2004).  

Fatores relacionados ao trato gastrointestinal também podem influenciar na 

biodisponibilidade da vitamina. As formas dietéticas da vit D são a  D2 (ergocalciferol) 

provenientes de plantas e alguns peixes, como cavalinha, salmão, sardinha, óleo de fígado de 

bacalhau e em menores quantidades na gema do ovo, fígado, carne e queijo (OVESEN; 

BROT; JAKOBSEN, 2003). E a vit D3 (colecalciferol) está presente em alguns alimentos e 

também é produzida pelo corpo humano através da exposição aos raios solares (HOLICK, 

2004; KULIE et al., 2009). Estas vitaminas diferem apenas ligeiramente em sua estrutura 

química e ambas têm sido usadas para tratar eficazmente o status subótimos da vit D, o 

raquitismo e a osteomalácia (HOUGHTON; VIETH, 2006; HOLICK et al., 2008), no entanto, 

existe controvérsias quanto à equivalência biológica dessas duas formas de vit D, sugerindo 

que elas são metabolizadas de formas diferentes (HORST et al., 1986). Heaney et al. (2011) 

constataram que em doses equivalentes, a vit D3 é 87% mais potente que a vit D2, para o 

aumento e manutenção da concentração plasmática da 25-hidroxivitamina D.  

As duas formas de vitaminas são moléculas relativamente não-polares e devem ser 

solubilizadas pela incorporação de sais biliares, a fim de serem absorvidas, principalmente no 

intestino delgado proximal por difusão (LO et al., 1985). Estima-se que cerca de 80% da vit D 

seja absorvida em indivíduos saudáveis e sem problemas relacionados à ingestão de lipídios, 
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tais como algumas situações: fibrose cística, doença celíaca, doença de Whipple, doença de 

Crohn, cirurgia de revascularização, bypass gastric, remédios para controle do colesterol e 

ainda outras condições como a obesidade (células de gordura podem não liberar a vit D nelas 

armazenadas), comprometimento hepático (reduz a síntese de 25-hidroxivitamina D) e renal 

(redução da síntese de 1,25-hidroxivitamina D) (HOLICK, 2007).  

No quadro 1  pode-se observar alguns valores de vit D em alimentos. 

 

Quadro 1. Conteúdo de vit D em alimentos 

Fonte Porção Quantidade vit D 

Salmão fresco 100g 600 – 1.000UI vit. D3 

Salmão fresco (viveiro) 100g 100 – 250UI vit. D3 ou D2 

Salmão em conserva 100g 300 – 600UI vit. D3 

Sardinha em lata 100g 300UI vit. D3 

Atum em lata 100g 230UI vit. D3 

Óleo de fígado bacalhau 1 col chá 400 – 1.000UI vit. D3 

Cogumelo shitake fresco 100g 100UI vit. D2 

Cogumelo shitake seco 100g 1.600UI vit. D2 

Gema de ovo 

Manteiga* 

Iogurte* 

Queijo cheddar* 

Leite fortificado* 

Leite integral** 

1 gema 

13g 

245mL 

28g 

244mL 

240mL 

20UI vit. D2 ou D3 

8UI D3 

4UI D3 

3,6UI D3 

100UI D3 

6,8UI D3 

Fonte: Adaptado de Holick (2007); *Adaptado de Cozzolino (2016); **Adaptado Bueno e Czepielewski (2008) 

 

O leite e outros produtos de origem animal também contém a 25(OH)D, sendo este 

composto absorvido mais rapidamente que os outros vitâmeros D, e é menos dependente de 

bile e mais bem absorvido (MOURÃO et al., 2005).  

Os alimentos enriquecidos fornecem a maior parte da vit D na dieta americana, por 

exemplo, quase toda a produção de leite nos Estados Unidos é fortificada com 100UI/copo. 

Em 1930, um programa de fortificação foi implementado nos Estados Unidos para combater o 

raquitismo, na época um importante problema de saúde pública, sendo esta desordem 

praticamente eliminada por esta ação. Os alimentos obrigados a serem fortificados com vit D 

incluem farinhas de cereais e produtos derivados, leite e subprodutos, e sucos de frutas, sendo 
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os níveis máximos de adição de vit D especificados por lei (CALVO; WHITING; BARTON, 

2004; HOLICK, 2006). Esta política de fortificação de alimentos com vit D demonstrou ser 

eficiente para elevar as concentrações plasmáticas de 25-hidroxivitamina D nos Estados 

Unidos e em outros países em que a fortificação se tornou obrigatória (SILVA et al., 2008). 

No Brasil não há esta política de fortificação, limitando ainda mais o consumo de alimentos 

fonte desta vitamina (SBRT, 2007).  

 O leite é um alimento crucial ao se tratar de fontes alimentares e biodisponibilidade da 

vit D, quando ele é ingerido conjuntamente com fontes naturais de vit D pode elevar de três a 

dez vezes sua absorção, fato explicado, pela presença da lactoalbumina como um fator 

estimulatório da absorção (BUENO; CZEPIELEWSKI, 2008). 

Entretanto, Natri et al. (2006) compararam a biodisponibilidade do colecalciferol (D3) 

do pão branco e de centeio fortificados com um suplemento farmacológico, todas as fontes 

forneciam 10μg/dia da vitamina (400UI). Observaram que o aumento nas concentrações 

séricas da 25-hidroxivitamina D foi promovido por ambos os pães, demonstrando que a 

preparação dos pães e o conteúdo de fibras do pão de centeio não afetaram a 

biodisponibilidade do colecalciferol, e que este alimento também pode ser utilizado para 

fortificação.  

A biodisponibilidade  da vit D também foi comprovada em indivíduos que 

consumiram cogumelos Cantharellus tubaeformis. Foi oferecido o alimento liofilizado para 

um grupo e outro grupo suplemento de ergocalciferol (D2), ambos com 14μg/dia (560UI).  

Após 3 semanas, o aumento nas concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D foi 

significativo em relação ao grupo controle e não diferiu entre os grupos que receberam 

ergocalciferol na forma de suplemento ou com o cogumelo liofilizado, demonstrando boa 

biodisponibilidade da vitamina neste alimento. É importante destacar que todos os cogumelos 

comestíveis contém quantidades significativas de ergocalciferol, o qual quando exposto à 

radiação UVB é convertido em colecalciferol. Dependendo do tipo de cogumelo e da duração 

da exposição solar, o conteúdo de colecalciferol pode ser de até 25μg/g (OUTILA et al., 

1999).  

Apesar de toda esta discussão sobre a biodisponibilidade da vit D, a pesquisa 

financiada pela Food Standards Agency (FSA) no Reino Unido sugeriu que a ingestão diária 

de alimentos típicos da vit D contribuiu menos do que a exposição média da UVB durante 

todo o ano (ASHWELL et al., 2010). 
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2.2.3 Recomendações de Ingestão e Hipovitaminose D 

 

Valores de referência para ingestão de vit D pela American Academy of Pediatrics, era 

para bebês, crianças e adolescentes de 400 UI por dia no mínimo, através da dieta ou 

suplementos (MISRA et a., 2008). As DRIs (Dietary Reference Intakes) são valores de 

referência de ingestão de nutrientes amplamente utilizadas por agências de governo para 

estabelecer normas, assim como por profissionais de saúde orientando dietas. Em relação às 

recomendações de ingestão de vit D, as DRIs publicaram os novos valores de referência 

baseados em mais estudos e de melhor qualidade, que os disponíveis para valores de ingestão 

deste nutriente em 1997 (HOLICK et al., 2011b). O Comitê avaliou mais de mil estudos e 

ouviu depoimentos de cientistas e partes interessadas antes de estabelecer as novas 

recomendações. As DRIs instituíram recomendação de ingestão diária de 600 UI para 

indivíduos entre 1 e 70 anos, com uma dose máxima tolerável de UL= 4000 UI para >9 e <70 

anos (HOLICK et al., 2011b). A ingestão diária de 600 UI corresponde a 20 minutos de 

exposição diária de 5% da superfície corpórea (SARAIVA et al., 2007; IOM, 2012). 

As recomendações podem ser expressas em microgramas (μg) ou em unidades 

internacionais (UI), considerando estudos realizados com animais, 1μg da vit D= 40UI 

(COZZOLINO, 2016).  

A Endocrine Society na publicação da Diretriz para Avaliação, Tratamento e 

Prevenção da Deficiência de Vitamina D, sugere que a deficiência de vit D ocorre quando a 

25-hidroxivitamina D apresentar-se <20 ng/mL e insuficiência quando entre 21-29 ng/mL 

(HOLICK et al., 2011b). A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia faz esta 

mesma recomendação em seu Consenso para Diagnóstico e Tratamento da Hipovitaminose D 

(MAEDA, et al., 2014). Portanto, concentrações séricas de 25(OH)D abaixo de 30 ng/mL (75 

nmol/L) são consideradas por muitos como hipovitaminose D (HOLLICK, 2007; HOLLICK 

et al., 2011; HEANEY, 2013; VIETH et al., 2007; HOLLICK et al., 2012). 

O relatório do IOM (Institute of Medicine) de novembro de 2012 sobre a DRI`s para 

cálcio e vitamina D, desafiou a opinião generalizada entre muitos nos EUA que defendiam a 

suficiência da vit D em níveis séricos de 25-hidroxivitamina D >30 ng/mL. O relatório do 

IOM concluiu que valores da 25-hidroxivitamina D >20ng/mL seria suficiente para 97,5% da 

população saudável em geral, e recomenda a ingestão de vit D muito menor do que se 

acreditava, entre muitos especialistas. Apesar deste questionamento, as DRIs continuam 

sendo utilizadas como referência para status da vit D. 
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No organismo, a 25-hidroxivitamina D é o metabólito mais abundante e o melhor 

indicador para a avaliação do status de vit D, classificando-se os indivíduos como: 

deficientes, insuficientes ou suficientes em vit D (NORMAN; BOUILLON, 2010). No quadro 

2 estão listados alguns autores com as indicações sugeridas para diagnóstico da hipovitamiose 

D nos últimos anos.  

 

Quadro 2. Níveis séricos de 25(OH)D de acordo com a literatura científica. 

 Deficiência Insuficiência Suficiência 

Hollick (2009) ≤ 20 ng /mL (ou 50 

nmol /L) 

Entre 20 e 30 ng/mL 

(50 e 75nmol/L 

> 30 ng/mL 

(75nmol/L) 

IOM (2012) - - > 20ng/dL* 

Dobnig (2011) - - > 20ng/dL 

Endocrine Society* 

(HOLLICK et al, 

2011 c) e Sociedade 

Brasileira de 

Endocrinologia e 

Metabologia 

(MAEDA, et al., 

2014) 

< 20 ng/mL (< 50 

nmol/L 

Entre 21 e 29 ng/mL  

(52,5–72,5 nmol/L) 

> 30 ng/mL (> 75 

nmol/L) 

* Para crianças e adultos 

Fonte: Própiro autor. 

 

Alguns estudos foram realizados no Brasil para avaliar a condição da concentração da 

25-hidroxivitamina D em adolescentes. Abaixo no quadro 3, estão listados alguns desses 

estudos que mostram uma considerável prevalência da hipovitaminose no Brasil, mesmo 

considerando ser um país de intensa radiação solar. 

A ingestão dietética de vit D foi avaliada em alguns estudos no Brasil em diversas 

faixas etárias. Em 2009, Peters et al. observaram em 136 adolescentes e adultos jovens, com 

idade entre 16 e 20 anos, que a média de ingestão foi de 3,5 µg/d e nenhum participante 

atingiu a recomendação dietética de consumo. Em adultos de ambos os sexos com mais de 40 

anos em amostras de todas as regiões do Brasil, a ingestão média de vit D foi de 1,86 µg/d 

(equivalente a 74,4 UI) (PINHEIRO et al., 2009). Desta forma, observa-se que as baixas 

médias de ingestão são encontradas em faixas etárias diferentes, demostrando ausência de 

fontes alimentares como parte da dieta habitual do brasileiro (CABRAL et al., 2013).  
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Quadro 3. Prevalência de hipovitaminose D em estudos com a presença de adolescentes no 

Brasil. 

Autor, ano n População ponto de corte 

da 25-

hidroxivitamin

a D (ng/dL) 

prevalência 

(%) 

Maeda et al., 2007 121 voluntários (SP) entre 

17 a 33 anos 

<40,0 75 

Silva et al., 2008 180 pacientes ambulatório 

de endocrinologia (BH) 

entre 14 e 91 

<32 42 

Peters et al., 2009 136 adolescentes de e 

adultos jovens (SP)  

entre 16 e 20 anos 

<30 

 

62 

 

Santos et al., 2013 234 adolescentes (PR) entre 

7 e 18 anos 

<30 90 

Oliveira et al., 

2013 

160 adolescentes (MG) 

entre 15 a 17 anos 

<30 71 

Cobayashi, 

Hatzlhoffer, 

Cardoso., 2015 

974 menores de 10 anos 

(AM) 

<30 33 

Fonte: Próprio autor. 

 

Outra estratégia tem sido o desenvolvimento de programas de fortificação de 

alimentos, incluindo leites, manteigas, margarinas e certos cereais para aumentar a ingestão 

da vit D. No Brasil, não há fortificação de alimentos obrigatória e só recentemente alguns 

produtos, como leite e iogurtes, começaram a ser fortificados com vit D (MARTINI et al., 

2013). Além disso, o status da vit D de toda a população brasileira não foi avaliada até agora, 

e considerando a heterogeneidade étnica, diversas condições de vida e hábitos alimentares, 

uma política obrigatória não é recomendada (MAEDA et al., 2014). No entanto, alimentos 

fortificados com um preço acessível pode reverter a prevalência de inadequação da ingestão 

de vit D e, possivelmente, contribuir para um melhor estado 25-hidroxivitamina D (MARTINI 

et al., 2013). 

 

2.2.4 Hipovitaminose D, Estresse Oxidativo e Inflamação  

 

A geração de radicais livres constitui um processo contínuo e fisiológico. Eles são 

necessários para que todas as funções como a sinalização celular e a defesa contra micro-

organismos ocorram de maneira adequada. Durante os processos metabólicos, esses radicais 

apresentam-se instáveis por possuírem um número ímpar de elétrons, logo, atuam como 
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mediadores para a transferência de elétrons nas várias reações bioquímicas. A produção 

excessiva de radicais livres pode conduzir à lesões oxidativas (FRANÇA et al., 2013).  

 O desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes (moléculas do sistema de 

defesa) favorecem a geração excessiva de radicais livres, desenvolvendo o processo do 

estresse oxidativo (SAMPAIO; MORAES, 2010; CODONER-FRANCH et al., 2012). Um 

aumento excessivo e/ou sustentado na produção de EROS (espécies reativas de oxigênio) tem 

sido implicado na patogênese de muitas doenças incluindo diabetes mellitus, aterosclerose, 

doenças neurodegenerativas, artrite reumatoide, aterosclerose e inflamação entre outras 

(DRÖGE, 2002; VALKO et al., 2007).  

 Os peróxidos lipídicos, derivados de ácidos graxos poliinsaturados, são instáveis e se 

decompõem para formar uma série de compostos complexos que incluem compostos 

carbonílicos reativos, como o MDA (YAGI, 1998). Walter et al. (2004), afirmam que os 

níveis de MDA, frequentemente medido como substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), apresentam-se elevados quando em associação à fatores de risco cardiovascular 

como hipertensão, hiperlipidemia e diabetes. 

 Os fatores de risco cardiovascular citados acima, estão intimamente associados à 

diminuição das defesas antioxidantes. Diversos grupos de pesquisa têm estudado 

biomarcadores do estresse oxidativo e das defesas antioxidantes por meio da mensuração de 

enzimas antioxidantes como CAT, superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) 

(FERRARI, 2008). 

Indivíduos obesos comumente possuem um desequilíbrio entre gordura, peso corporal, 

lipoproteínas e lipídios, o que interfere na suscetibilidade do organismo a lesões oxidativas 

(FRANÇA et al., 2013). Estudiosos em sua pesquisa com 225 crianças e adolescentes 

concluíram que a obesidade esteve associada a altos níveis de estresse oxidativo, inflamação e 

um risco para eventos cardiovasculares adversos (NORRIS et al., 2011). De acordo com 

Codoner-Franch et al. (2012), a obesidade está associada com um aumento na expressão de 

adipocitocinas que promovem uma resposta inflamatória a qual, está relacionado com vários 

mecanismos, incluindo a sobrecarga metabólica dos nutrientes, disfunção mitocondrial e 

geração de EROs.  

 Algumas citocinas e fatores, como Interleucina-6 (IL-6) e Fator de Necrose Tumoral 

Alfa (TNF-α), apresentam-se como marcadores do processo inflamatório, onde são liberadas 

pelo endotélio,  estimulando moléculas de adesão e assim promovendo risco cardiovascular 

(SZMITKO et al., 2003).  
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 Outros marcadores da inflamação são as proteínas de fase aguda PCR e AGPA. A 

PCR está envolvida na patogênese de várias doenças especialmente as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e mostra correlação positiva com estados patológicos associados à 

nutrição como sobrepeso, obesidade generalizada e central, diabetes e dislipidemias (SILVA; 

MORESCO, 2011). A AGPA é um biomarcador que vem ganhando espaço na avaliação 

clínica da atividade inflamatória no organismo, uma proteína também de fase aguda e, como 

tal, tem a propriedade de aumentar a sua concentração plasmática em resposta ao estado 

inflamatório (PIERONI, 2003).  

 Pesquisadores têm demonstrado que a vit D pode ter um papel no estado de 

inflamação através de diversos efeitos sobre as células inflamatórias (GUILLOT, 2010). 

Observa-se uma relação negativa e significativa entre vit D e marcadores da inflamação 

(SHAB-BIDAR et al., 2012) e do estresse oxidativo (SHEA et al., 2008). Em estudo realizado 

com gestantes, foi observado que após a suplementação da vit D, houve redução dos níveis de 

PCR e aumento da CAT (ASEMI et al., 2013).  

 A vit D apresenta um possível papel nas células T mediada por imunidade e reposta 

inflamatória, e tem efeitos benéficos na melhoria de várias doenças auto-imunes (BORGES; 

MARTINI; ROGERO, 2011). Em pesquisa realizada por Barker et al. (2015), observou-se 

que a suplementação de vit D em adultos saudáveis pode aumentar os níveis de citocinas anti-

inflamatórias (IL-10 e IFN-) mesmo em indivíduos inicialmente com baixos níveis séricos 

25-hidroxivitamina D. 

A insuficiência/deficiência de vit D nos adolescentes tem sido abordada na literatura 

como um problema relevante, visto que a inadequação da vitamina nesta fase da vida pode 

provocar alterações no processo inflamatório e estresse oxidativo, aumentando a 

susceptibilidade à várias patologias na vida adulta. Estudo realizado com crianças e 

adolescentes obesas (n=66) entre 7 e 14 anos, encontrou nos insuficientes de 25-

hidroxivitamina D, um aumento significativo nos níveis plasmáticos de MDA (marcador de 

fim de lipoperoxidação) e da mieloperoxidase (um dos principais constituintes dos 

macrófagos de parede arterial). Os autores concluíram que as jovens obesas e inadequadas da 

vit D apresentam maior predisposícão às DCV devido aumento nos marcadores de estresse 

oxidativo e ativação endotelial (CODONER-FRANCH et al., 2012). 

 Em outro estudo realizado com um total de 1488 escolares entre 7 e 11 anos de idade 

na China, identificaram que 56 % deles apresentaram deficiência da vit D, e essa deficiência 

foi maior no grupo que tiveram maior peso corporal e concentrações mais baixas de SOD 

(antioxidante). Concluindo que a deficiência da vit D é comum na idade escolar e está 
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intimamente associada com adiposidade, inflamação e estresse oxidativo (ZHANG et al., 

2014). 

 No entanto, ainda são escassos os estudos relacionando os níveis de 25-

hidroxivitamina D e sua associação com adiposidade, inflamação e estresse oxidativo na 

população adolescente, especialmente no Brasil.  

 

2.3 RECEPTOR DA VITAMINA D- VDR 

 

2.3.1 Gene VDR 

 

 Na década de 40, começou-se a perceber que baixos níveis de vit D encontravam-se 

associados ao aumento do risco à algumas condições clínicas, infecciosas e multifatoriais 

(BORRADALE; KIMLIN, 2009). Isso abriu os horizontes para que a atuação da vit D fosse 

interpretada como pleiotrópica em muitas doenças, ou seja, que a vitamina pudesse atuar 

sobre diferentes tipos celulares, regulando mais de 900 genes (WANG et al., 2005).  

 Nas últimas décadas, diversos autores descreveram a atividade do gene  VDR não 

somente em tecidos clássicos como ossos, rins e intestino, mas também em outros locais não 

clássicos, tais como células do sistema imune, sistema reprodutivo (útero, ovário, placenta, 

testículo e próstata), mamas, sistema endócrino (ilhotas pancreáticas, hipófise, tireóide, 

paratireóide e córtex adrenal), musculatura lisa e esquelética, coração, pele, cérebro e fígado 

(BRAIDMAN; ANDERSON, 1985). 

  O VDR é sintetizado a partir de um gene localizado no cromossomo 12, na posição 

12q13.11. Este gene consiste basicamente em 9 éxons e 8 íntrons distribuídos entre as regiões 

5`promotora e 3`regulatória. Nesta última, existe uma longa região 3` não traduzida envolvida 

na modulação da expressão genética, especialmente através da regulação da estabilidade do 

RNAm (DURRIN et a., 1999; DECKER; PARKER, 1995).  

 Os efeitos biológicos da vit D são mediados pelo VDR. Como representado na figura 

2, a forma ativa da vitamina D, a 1,25 hidroxivitamina D, liga-se às proteínas transportadoras 

de vit D do sangue, penetra na membrana celular e liga-se ao VDR. O complexo formado 

então se liga ao receptor do ácido retinóico (RXR) formando heterodímeros que atuam nos 

elementos resposta da vit D (VDREs), iniciando assim, uma cascata de interações moleculares 

que irão modular a transcrição de genes específicos (KIMBALL et al., 2008). 
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Figura 2. Diagrama dos genes-chaves envolvidos no metabolismo da vit D. O DHCR7 (A) 

codifica a redutase 7 dehydrocholesterol enzima, que catalisa a conversão do 7-

desidrocolesterol em colesterol; CYP2R1, CYP3A4, e CYP27A1 (B) codificam enzimas do 

citocromo P450 25-hidroxilação; o DBP codifica a proteína transportadora de vit D (C) na 

corrente sanguínea; LRP2 e CUBN (D) codificam as proteínas megalina e cubilina, 

respectivamente, envolvido na reabsorção renal de 25(OH)D através de endocitose mediada 

por receptores; CYP27B1 (E) codifica a enzima citocromo P450 que 1-alfa-hidroxila 

25(OH)D para formar 1,25(OH)2D; CYP24A1 (F) codifica a enzima citocromo P450 

responsável por 24-hidroxilação de metabolitos da vit D, incluindo 25(OH)D e a 1,25(OH)2D; 

VDR (L) codifica o receptor da vit D, que se liga a 1,25(OH)2D e forma um heterodímero com 

o produto do gene de RXRA (H) - receptor de retinóide X - para mediar as ações biológicas 

da vit D. 
Fonte: Jolliffe et al., 2015 

 

2.3.2 Polimorfismo do gene VDR 

 

 Apesar da sequência de DNA nuclear entre dois indivíduos de uma mesma espécie ser 

muito semelhante, chegando à quase 99,9 % de similaridade, é justamente a pequena fração 

restante do DNA que é responsável pela variabilidade geneticamente determinada entre 

indivíduos, o que nos torna diferentes uns dos outros. Estas variações genéticas surgem por 

mecanismos de "mutação", que são eventos que alteram a sequência do DNA, essa variação 

também pode ser referida como polimorfismos, cuja variante rara apresenta uma frequência 

na população superior a um valor arbitrário (frequentemente 0,01), ou seja, uma nova variante 

genética surge por um evento mutacional, gerando um novo alelo para um determinado locus 

do genoma, e se esse alelo atingir uma frequência mínima de 1 % na população, diz-se que o 

locus é polimórfico (BOSCO; GENRO, 2014). Essas mutações são muito observadas na 

população, e são frequentemente investigadas como fatores relacionados ao risco de doenças 

(JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2010). 
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O tipo de polimorfismo mais comum no genoma humano são os polimorfismos de 

nucleotídeo único - SNPs (single nucleotide polymorphisms), os quais ocorrem, 

aproximadamente, a cada 300 pb no genoma. Os SNPs descritos no genoma humano são 

catalogados em um banco de dados público, e identificados por números iniciais por rs 

(reference SNP) (BOSCO; GENRO, 2014). Eles podem ocorrer em regiões codificadoras do 

gene – exons: regiões não codificadoras do gene – íntrons: regiões regulatórias que afetam o 

padrão de expressão de mRNA, sua estabilidade e a sua tradução em proteína (BURTON; 

TOBIN; HOPPER, 2005).  

 Diferentes mutações presentes em genes que codificam proteínas relacionadas com o 

metabolismo da vit D e com sua ação na transcrição gênica interferem na concentração e ação 

desta vitamina (GANGWAR et al., 2015).  Mais de 30 SNPs no gene VDR foram descritos, 

mas há quatro variantes, denominadas de acordo com as enzimas de restrição utilizadas na sua 

identificação, que têm sido mais extensamente estudadas: FokI (rs2228570), BsmI 

(rs1544410), ApaI (rs7975232) e TaqI (rs731236) (KAMEL et al., 2014; AGNELLO et al., 

2016).  

 Os polimorfismos BsmI, ApaI e TaqI estão localizados na extremidade 3’-UTR do 

gene. BsmI e ApaI estão localizados dentro de introns, portanto, não resultam em alterações 

estruturais da proteína VDR, mas regulam a estabilidade do mRNA. Outra variante localizada 

próximo à região 5’-UTR no sítio de iniciação da tradução do VDR, o polimorfismo FokI, 

modifica o códon de iniciação da tradução, influenciando a atividade transcricional do gene 

(ANGNELLO et al., 2016). A figura 3 ilustra a localização destes polimorfismos. 

 

 

 

Figura 3. Posição dos polimorfismos do gene VDR. 
Fonte: Uitterlinden et al., 2004. 
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O polimorfismo BsmI está localizado no intron 8, posição 63980 e resulta da 

substituição adenina-guanina (A-G) (YIN et al., 2012). A ausência ou presença de sítios de 

restrição em cada alelo é denominado com B e b, e podem ser identificados pela combinação 

de dois alelos específicos conduzindo a três diferentes possibilidades genotípicas: dois 

genótipos homozigotos (por exemplo, BB ou bb para o polimorfismo BsmI) e um genótipo 

heterozigótico (por exemplo, Bb para Bsml) (PUNZI et al., 2012). Luo et al. (2012) afirmam 

em seu estudo que indivíduos que apresentam o alelo B tem taxas de expressão do RNAm 

mais baixas em comparação com os indivíduos sem este alelo. 

 O polimorfismo FokI resulta da substituição citosina-timina (C-T) na junção do intron 

1 com o exon 2, na posição 30920, criando um códon de início adicional (ACG-ATG). A 

presença da variante FokI, definida como f (códon ATG), faz com que a proteína do VDR 

seja produzida de forma completa (427 aminoácidos), enquanto que a variante FokI (códon 

ACG), inicia a tradução de outro local e sintetiza uma versão levemente truncada da proteína 

do VDR, com 3 aminoácidos a menos (424 aminoácidos). A proteína VDR mais curta, parece 

apresentar maior ativação das células-alvo do que a variante com 427 aminoácidos, resultando 

numa diferença na modulação dos fatores de transcrição sobre os quais a Vit D atua (ARAI et 

al., 1997;LANDEL et al., 2016; AGNELLO et al., 2016). 

 

2.3.3 Marcadores do processo inflamatório e estresse oxidativo x polimorfismos do gene 

VDR 

 

De acordo com publicações anteriores, VDR tem ação em células do sistema 

imunitário, do sistema renina-angiotensina, endócrino, coração, bem como nas células 

neoplásicas (influencia proliferação, diferenciação e apoptose). O que justifica uma relação 

mais forte entre o gene do receptor VDR e doenças como artrite reumatóide, diabetes, 

hipertensão, obesidade, síndrome metabólica e até mortalidade geral (JAKUBOWSKA-

PIETKIEWICZ et al., 2013; SCHÖTTKER et al., 2012).  

 Pesquisas indicam relação entre polimorfismos do gene VDR e marcadores 

inflamatórios e do estresse oxidativo. Em estudo realizado em 2003 (OBERMAYER-

PIETSCH et al., 2003) em adultos com espondilite, mostrou que valores de PCR foram 

significativamente associados com os genótipos FokI. Em pacientes caquéticos com câncer, 

observou-se a hipótese de existir uma associação do polimorfismos BsmI (alelo b) com 

elevados níveis de PCR podendo representar um preditor clínico inicial para o 

desenvolvimento de uma forma mais agressiva de caquexia (PUNZI et al., 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakubowska-Pietkiewicz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24018452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakubowska-Pietkiewicz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24018452
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Filus et al. (2008) mostraram uma influência do BsmI no IMC em adultos poloneses, 

sugerindo um potencial inflamatório nesses indivíduos. Entretanto, um estudo realizado por 

Khan et al. (2016) em 3020 participantes do Jackson Heart Study não encontraram  

associação com IMC nem circunferência da cintura em variantes do FokI. 

 Em idosas insuficientes, a suplementação de megadose de vit D reduziu marcadores 

inflamatórios (PCR e AGPA) e aumentou CAT. As idosas com o genótipo BB / Bb foram 

mais sensíveis à suplementação em comparação com aquelas com o genótipo bb 

(CAVALCANTE et al., 2015). Este mesmo resultado da maior sensibilidade nos genótipos 

BB / Bb já havia sido observado por Elnenaei et al. (2011), que suplementaram vit D e cálcio 

em 36 mulheres pós menopausadas e classificadas com baixa densidade mineral óssea. 

 Estes marcadores de processo inflamatório guardam associação direta com as mais 

importantes citocinas pró-inflamatórias, uma vez que, a sua secreção é regulada pela 

interleucina 1β (IL-1β), interleucina 6 (IL-6) e do fator de necrose tumoral-α (TNF-α), 

importantes mediadores da resposta inflamatória e imune, daí sua relevância em estudos 

(FOURNIER; MEDJOUBI; PORQUET, 2000).  

 

2.3.4 Perfil glicêmico  x polimorfismos do gene VDR 

 

 A vit D pode modular a secreção de insulina e também possui efeitos sobre a 

patogênese da diabetes mellitus. É possível que as variantes genéticas do VDR gene possam 

contribuir para o desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2. Nos últimos anos, muitos 

estudos relataram as ligações entre o perfil da vit D e DM2 em diferentes etnias e regiões 

(NOSRATABADI; ARABABADI; SALEHABAD, 2011; ZHAO; YI; ZHANG, 2011; BID et 

al., 2009; BAI et al., 2008; MALECKI et al., 2003).  

 As evidência para uma associação entre vit D e homeostase da glicose foi levantada 

pela primeira vez em relatos de menores concentrações no soro da 1,25-hidroxivitamina D em 

ratos diabéticos em comparação com animais controle, e posterior restauração da 1,25- 

hidroxivitamina D para níveis normais após o tratamento com insulina (SHNEIDER et al., 

1977).  Vários mecanismos biológicos sugerem que a vit D pode contribuir para o 

desenvolvimento do DM2. Esta evidência inclui a presença de VDR e a expressão de enzimas 

1α-hidroxilase nas células β pancreática, juntamente com a existência de uma vit D elemento 

de resposta no gene promotor da insulina humana (BLAND et al., 2004; MAESTRO et al., 

2003). Com base nesta descoberta, identificou-se uma redução significativa da secreção de 
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insulina em ratos mutantes do VDR (ZEITZ et al., 2003) e a transcrição desse gene em 

humanos é ativada pela 1,25- hidroxivitamina D (MAESTRO et al., 2002).  

 A forma ativada de vit D, 1,25-hidroxivitamina D, pode melhorar a função das 

células β pancreática, protegê-las do ataque do sistema imunológico, melhorar a sensibilidade 

do receptor de insulina, e diminuir a resistência à insulina . Para estas funções, a forma ativa 

da vit D deve ligar-se com o receptor da vit D. Portanto, a expressão do gene VDR pode estar 

envolvida na patogênese e progressão do DM2 (FEI et al., 2016b). 

 Em meta-análise publicada recentemente por Fei et al. (2016a) a respeito de estudos 

de associação entre VDR e risco de DM2, a associação significativa foi encontrada para Bb vs 

bb e BB + Bb vs bb, que é semelhante com os resultados de uma outra meta-análise por Wang 

et al. (2012). Isto implica que o alelo B e a variante homozigota BB do BsmI foram os fatores 

de risco para DM2.  

 Em contraste com polimorfismos Bsml, o polimorfismo FokI está localizada dentro 

da extremidade 5 'do gene perto da região promotorora. Este polimorfismo não só afeta a 

função da vit D3, mas também interrompe a ligação eficiente da vit D com o  VDR, 

prejudicando a função da insulina e levando finalmente ao DM2. Na meta-análise de Wang et 

al. (2012) e Li et al. (2013), os resultados indicaram que o polimorfismo FokI no gene VDR 

foi significativamente associada com risco de DM2, e o alelo f e variante homozigota ff  

podem ser os fatores de risco para DM2. 

 Apesar de muitos estudos comprovarem esta associação, Fei et al. (2016b)  não 

encontraram qualquer relação significativa entre BsmI ou FokI e DM2 em indivíduos 

diabéticos e não diabéticos,  em diferentes idades, sexo e subgrupos. Estes resultados são 

semelhantes  aos achados nos estudos de Malecki et al. (2003) com diabéticos e não 

diabéticos poloneses e os resultados não ofereceram evidências da relação entre o 

polimorfismo BsmI e FokI com variáveis relacionadas ao perfil glicêmico.  
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Inicialmente foi solicitado a autorização da Secretaria Municipal de Saúde de João 

Pessoa/PB - mediante assinatura de folha de rosto do projeto. Em seguida, foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal 

de Paraíba (UFPB), atendendo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012), sob número 139/15 (CAAE 43097115.2.0000.5188) (ANEXO A). 

Antes de iniciada a coleta dos dados, foi enviada uma carta convite aos pais 

esclarecendo os propósitos do estudo além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), para assinatura daqueles que permitiram a participação dos filhos. Os 

adolescentes convidados que também aceitaram participar, assinaram o Termo de 

Assentimento (APÊNDICE B).   

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

  Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, envolvendo adolescentes de 15 a 19 

anos de idade matriculados em escolas públicas do município de João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba.  Segundo Rouquayrol e Almeida Filho (2003), na tipologia aqui proposta, a 

sua designação precisa é de um estudo observacional-seccional, onde investigações produzem 

ˮinstantâneosˮ da situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação 

individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, possibilitando indicadores 

globais de saúde para o grupo investigado. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O cálculo amostral considerou 60% (P) de prevalência da insuficiência/deficiência de 

vit D (PETERS et al., 2009), com uma margem de erro de 10% (D) e um nível de 

significância de 5% (Z= 1,96), utilizando a fórmula Z2 x P x 100 - P x C / D2. 

Perfazendo um total mínimo necessário de 194 adolescentes. No sentido de prever eventuais 

perdas, foi feito um acréscimo de 10% [100/(100-10)], resultando em 216 unidades amostrais. 

Ao todo, foram recrutados 229 adolescentes, contudo, completaram todas as etapas do estudo 

208 adolescentes. Do universo de 32 escolas públicas da cidade de João Pessoa, e que 
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atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi selecionada utilizando uma 

tabela de números aleatórios. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA AMOSTRA 

 

3.4.1 Critérios de exclusão e inclusão 

 

Foram incluídos no estudo os adolescentes que aceitaram participar da pesquisa; que 

tivessem entre 15 e 19 anos de idade; apresentassem estado cognitivo preservado e não 

estivessem inseridos em nenhum dos critérios de exclusão citados acima. 

 

 Por critério de exclusão, não constituíram à amostra:  

 Gestantes ou em amamentação; 

 Que fizessem uso de suplementos que continham vit D; 

 Uso de medicamentos anticonvulsivantes ou para tratamento de HIV/AIDS; 

 Impossibilitados de realizar a avaliação antropométrica; 

 Com diagnóstico de doença consuptiva crônica; 

 Função hepática ou renal comprometida; 

 Etilista ou tabagista crônico. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

Para coleta de dados, primeiramente foi realizada aplicação de questionário 

(APÊNDICE C), onde foram obtidas informações sobre dados pessoais, história clínica e 

antropometria. Em um segundo momento, foi realizada coleta sanguínea para as devidas 

análises bioquímicas (bioquímica básica, marcadores inflamatórios e do estresse oxidativo) e 

coleta de sangue para obtenção do material genético para posterior análise dos polimorfismos. 

Na etapa final, os adolescentes participantes receberam o resultado dos exames bioquímicos e 

da avaliação antropométrica realizada. Os indivíduos que apresentaram alguma anormalidade 

tanto nos níveis séricos de vitamina D, quanto no estado nutricional receberam orientação 

para encaminhamento de um serviço especializado para receber o devido tratamento. 
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3.5.1 Dados Pessoais 

 

Foram coletadas informações como: nome completo do adolescente, sexo, data de 

nascimento, estado civil e cor da pele auto referida (branca, negra, parda, amarela ou 

indígena). 

 

3.5.2 História Clínica 

 

A história clínica foi analisada através dos antecedentes patológicos familiares e 

pessoais, uso de medicamentos e suplementos vitamínicos.  

 A aferição da pressão arterial diastólica e sistólica foi realizada através do método 

indireto, com técnica auscultatória com uso do esfigmomanômetro aneróide devidamente 

calibrado, de acordo com os protocolos estabelecidos pela VII Diretriz de Hipertensão 

Arterial (SBC, SBH, SBN, 2016). Foi realizada em duas aferições para cada adolescente no 

braço direito, com intervalo entre cinco e 10 minutos entre elas, estando os mesmos sentados, 

em posição relaxada. Tomando-se como valores tensionais finais, a média das medidas como 

a pressão arterial do indivíduo (SBC, SBH; SBN, 2016). A interpretação dos valores de PA 

obtidos dos adolescentes, levou em consideração a classificação do quadro 4. 

 

Quadro  4.  Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes*  

Classificação** Percentil para PAS e PAD 

Normal PA < percentil 90 

Limítrofe PA entre percentis 90 e 95 ou se a PA exceder 120/80 

mmHg sempre < percentil 90 até < percentil 95 

Hipertensão estágio 1 Percentil 95 a 99 + 5 mmHg 

Hipertensão estágio 2 PA > percentil 99 +5 mmHg 

*
Modificada do The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in 

Children and Adolescents. **Para idade, sexo e percentil de estatura. PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial 

sistólica. PAD: pressão arterial diastólica.  

Fonte: SBC, SBH, SBN, 2016. 

 

3.5.3 Avaliação antropométrica  

 

Os dados antropométricos de peso e estatura foram coletados de acordo com 

procedimentos descritos no Anthropometric Standardization Reference Manual, de Lohman, 
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Roche e Martorell (1991) e nas recomendações da Organização Mundial da saúde (WHO, 

1995). Todas as medidas foram realizadas por examinadores treinados e em duplicata.  

O peso foi verificado a partir de balança digital (modelo Techline BAL-20 PM com 

capacidade para 150 kg e intervalo de 100g), com o adolescente descalço, apenas com o 

uniforme escolar, sendo colocado ereto, com os braços esticados ao longo do corpo e o mais 

imóvel possível na região central da balança, sem nenhum tipo de apoio, olhando para frente. 

A altura foi aferida por estadiômetro vertical com haste metálica com capacidade de 

2,10m e sensibilidade de 0,5cm (modelo Wiso 210), com o adolescente ereto, com a cabeça 

livre de adereços, descalço, com os pés juntos, calcanhares, ombros e nádegas encostados na 

haste vertical, com os braços pendentes ao longo do corpo e o olhar dirigido para o horizonte, 

no momento da aferição. 

Para classificação do estudo nutricional antropométrico foram utilizadas como 

referência as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006), cujo 

público abrange crianças e adolescentes (dos 10 aos 19 anos). Foram utilizadas as curvas de 

estatura/ idade e IMC/ idade considerando os pontos de corte preconizados pela OMS (2006) 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Valores críticos e índices antropométricos para classificação do estado nutricional 

de adolescentes 

 

FONTE:  OMS (2006). 

 

As medidas das circunferências da cintura (CC) foram realizadas com o indivíduo em 

pé, em posição ereta, sob as roupas e no final de uma expiração normal com o auxílio de uma 

fita métrica não elástica e flexível de 200 cm com precisão de 0,1 mm (modelo Cescorf), 
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utilizando-se a média para o valor final. O ponto de mensuração utilizado foi o ponto médio 

entre a última costela e a crista ilíaca. Para obtenção dos valores das circunferências, 

circundou-se com a fita o local do corpo que se desejava medir, sendo a mesma colocada com 

firmeza, sem esticar excessivamente, evitando-se assim a compressão do tecido subcutâneo 

(CALLAWAY et al., 1988). Para classificação da CC, ainda são escassos estudos que 

associem a variação do crescimento físico em cada faixa etária. Portanto, foram consideradas 

condições de risco os pontos de corte acima do percentil 80, propostos por Fernández et al 

(2004) para todas as etnias.  

 

3.5.4 Coleta e avaliação do material bioquímico 

 

Todos os participantes foram informados sobre a necessidade do jejum de 12h e as 

coletas sanguíneas foram realizadas nas escolas em datas pré-agendadas. As amostras de 

sangue foram coletadas por equipe devidamente capacitada e os tubos acondicionados em 

caixas térmicas durante o período da coleta de sangue, com permanência do material coletado 

por no máximo duas horas. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Estudos do 

Treinamento Físico Aplicado ao Desempenho e Saúde (LETFADS- UFPB), para avaliação 

das funções renal e hepática, através das análises de uréia e creatinina, e ALT (alanina amino 

transferase) e AST (aspartato amino transferase) respectivamente; e avaliação complementar 

através da análise de glicemia, perfil lipídico (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL 

e triglicerídeos), ácido úrico, marcadores inflamatórios como proteína C reativa (PCR) e alfa 

1 glicoproteína ácida (AGPA). Todas as análises foram realizadas através de kits comerciais 

da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo as recomendações do fabricante. Em 

parceria com o LETFADS- UFPB, foram avaliados também os parâmetros para atividade 

oxidante por meio do malondialdeído (MDA) e capacidade antioxidante total (CAT). 

Análises de 25-hidroxivitamina D, paratormônio (PTH) e cálcio sérico (Ca) foram 

realizadas em laboratório contratado. 

 

3.5.4.1 Avaliação do perfil lipídico e glicêmico 

 

A determinação das concentrações de colesterol total, triglicerídeos e glicose foram 

realizadas pelo método enzimático proposto por Trinder (1969) e as absorbâncias obtidas no 

comprimento de onda de 500, 505 e 505 nm, respectivamente. O HDL-c foi quantificado por 

método manual. Para este procedimento, um volume de 0,25 mL de substância precipitante 
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foi adicionado a 0,25 mL de amostra de soro contidas em microtubos e misturadas 

vigorosamente por 30 segundos. Em seguida, foi centrifugado a 3.500 rpm por 15 minutos, 

sendo o sobrenadante retirado e colocado em alíquotas contendo 1 mL do reagente 1 do kit 

Colesterol Liquiform, e posto em banho-maria por 10 minutos. Por fim, foi feita a leitura 

em espectrofotômetro ultravioleta (Biospectro, modelo SP-220/Brasil), a 500nm. 

Os valores de triglicérides foram determinados através do modelo enzimático proposto 

por Trinder (1969), e a absorbância foi obtida no comprimento de onda de 505 nm. Os valores 

das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) foram obtidos pela equação de Friedwald: 

[LDL-c= (CT-HDL-c) – (TG/5)] (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). 

Os valores de referência para as variáveis do perfil lipídico e glicêmico de 

adolescentes está apresentado no quadro 5. 

 

Quadro 5. Valores de referência para as variáveis do perfil lipídico e glicêmico de crianças e 

adolescentes (SBC, 2007). 

Baixo Desejável Limítrofe Elevado 

CT (mg/dL)  < 150 150-169 ≥ 170 

HDL-c (mg/dL)  ≥ 45    

LDL-c (mg/dL)  < 100 100-129 ≥ 130 

TG (mg/dL)  < 100 100-129 ≥ 130 

Glicose (mg/dL)  < 100   

FONTE: SBC (2007). 

  

3.5.4.2 Avaliação de atividade de enzimas hepáticas e renais 

 

Para fins de seleção dos indivíduos dentro dos critérios de inclusão também foram 

avaliadas as funções renais e hepáticas (ureia, creatinina, ácido úrico, ALT e AST).   

As atividades da ALT e da AST foram quantificadas em modo cinético, em soro, por 

meio dos Kits comerciais ALT Liquiform e AST Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil), 

seguindo as instruções do fabricante. As concentrações foram determinadas no analisador 

Labmax 240 premuim (Lagoa Santa – MG, Brasil), no comprimento de onda de 340 nm. 

As concentrações de creatinina foram quantificadas em soro, por meio do kit 

comercial Creatinina K, conforme instruções do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil) 

em comprimento de onda de 510 nm. Em relação às concentrações de uréia, as mesmas foram 

quantificadas em soro por meio do kit comercial Uréia UV Liquiform, conforme orientação 
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do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil), a absorbância foi obtida no comprimento de 

onda de 340 nm. As concentrações de ácido úrico foram quantificadas em soro pelo método 

enzimático-Trinder, por meuio do kit comercial Ácido Úrico Liquiform (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil), conforme orientações do fabricante. A absorbância foi obtida no comprimento 

de onda de 520 nm. 

Foi adotado como referência de normalidade, valores entre <40 U/L para AST e <55 

U/L para ALT (THAPA; WALIA, 2007). 

 

3.5.4.3 Vitamina D (25-hidroxivitamina D) 

 

 A análise sérica de 25-hidroxivitamina D  foi determinada por meio do imunoensaio 

quimioluminescente (UniCel DxI 800 – Beckman Coulter). A classificação do status da 

vitamina D foi com base nos valores de referência usados pela Endocrine Society (HOLLICK, 

2011b), que considera como níveis deficientes quando a 25-hidroxivitamina D <20 ng/mL; 

insuficiente, quando a 25-hidroxivitamina D >20 e <30 ng/mL; e suficiente  quando a 25-

hidroxivitamina D >30 e <100 ng/mL. 

 

3.5.4.4 Paratormônio (PTH) e Cálcio sérico (Ca) 

 

A análise de PTH foi realizada por laboratório particular através do imunoensaio 

quimioluminescente (UniCel DxI 800 – Beckman Coulter), sendo utilizado como valores de 

referência 7 a 53 pg/mL, segundo Silva et al. (2008).  

O exame de cálcio sérico também foi realizado em laboratório particular pela técnica 

colorimétrica automatizada por meio dos kits comerciais de Cálcio Arzenato (Bioclin). Os 

valores de referência para a normalidade foram estabelecidos entre 8,4 e 10,2 mg/dL 

(DUARTE et al., 2005).  

 

3.5.4.5 Avaliação do estresse oxidativo 

 

O estresse oxidativo foi avaliado por meio da determinação de um marcador oxidante, 

produto final da peroxidação lipídica, o malondialdeído (MDA) e um marcador de atividade 

antioxidante, a capacidade antioxidante total (CAT).  
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A atividade oxidante foi quantificada por meio da reação do ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) com os produtos de decomposição dos hidroperóxidos, conforme método descrito 

por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979). Para isto, 250 µl de amostra do plasma foi adicionado ao 

cloreto de potássio (KCl) onde foi incubado em banho-maria a 37° C por 60 minutos. Em 

seguida, a mistura foi precipitada com ácido perclórico AA 35% e centrifugado a 1400 rpm 

por 20 minutos a 4°C. O sobrenadante foi transferido para novos microtubos e adicionado 400 

µl de ácido tiobarbitúrico a 0,6% e incubado a 100° C por 60 minutos. Após o resfriamento, o 

material foi lido em espectrofotômetro ultravioleta (Biospectro, modelo SP-220/Brasil), a um 

comprimento de onda de 532 nm, em temperatura ambiente.  

A determinação da capacidade antioxidante do plasma foi realizada por meio do 

método do DPPH. O procedimento foi baseado no método descrito por Brand-Williams, 

Cuvelier e Berset (1995) na qual uma alíquota de 1,25 mg de DPPH que foi diluída em 100 

mL de etanol, mantida sob refrigeração e protegida da luz (com papel alumínio ou vidro 

âmbar). Em tubos apropriados para centrífuga foram adicionados 3,9 mL da solução de DPPH 

e em seguida acrescentou-se 100 µL do plasma. Os tubos foram agitados no vórtex e deixados 

em repouso por 30 minutos. Em seguida foram centrifugados a 10.000 rpm à temperatura de 

20ºC por 15 minutos e o sobrenadante utilizado para a realização da leitura em 

espectrofotômetro a 515 nm. Os resultado foram expressos como atividade antioxidante (%), 

onde:  

AOA= 100 – [DPPH•R]t /[DPPH•R]B 100) 

 

Sendo [DPPH•R]t e [DPPH•R]B a concentração de DPPH• remanescente após 30 

minutos, avaliadas na amostra (t) e no branco (B) preparado com água destilada. 

 

3.5.4.6. Avaliação de marcadores inflamatórios  

 

Para a análise da PCR foi utilizado o método imunonefelométrico, sendo considerados 

valores de referência para PCR entre 1 e 3 mg/L com base na IV Diretriz Brasileira sobre 

dislipidemia e prevenção da arterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 

2007), que considera fator de risco para DCV proteína C reativa de alta sensibilidade > 3 

mg/L (na ausência de etiologia não esclerótica). 

Para a análise de AGPA foi utilizado o método imunonefelométrico, sendo adotado 

como referência de normalidade, valores entre 40 a 150 mg/dl (FERREIRA; PAIVA; 

ANDRADE, 2006). 
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3.5.4.7  Análise genética 

 

 O DNA cromossomal foi obtido de leucócitos. Para isso, foram coletados 4ml de 

sangue mediante punção venosa, em tubos estéreis contendo 7,2mg de K3EDTA. As amostras 

foram enviadas ao laboratório de análise e na impossibilidade de realizar a extração do DNA 

no mesmo dia, as amostras eram estocadas sob -20°C, por um período máximo de 1 mês. Para 

extração do DNA seguiu-se o seguinte protocolo: as amostras foram diluídas em uma 

primeira solução de lise, contendo 10mM Tris-HCl pH 8, 5mM EDTA, 0,3 M sacarose, 

Triton-X-100 1% afim de provocar a hemólise das hemácias deixando, no entanto, os 

leucócitos permanecerem íntegros. Em seguida, procedeu-se a centrifugação à 3.200 rpm para 

descarte do sobrenadante. Esse processo foi repetido por 3 vezes no intuito de obter um 

precipitado de leucócitos livres de resquícios de hemoglobina. 

  O precipitado foi então ressuspendido em solução de lise contendo 10mM Tris-HCl 

pH 8, 0,5% dodecil sulfato de sódio (SDS), 5 mM EDTA, 0,2μg de proteinase K (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) e incubado a 55ºC em banho-maria. Após 7 horas de incubação foram 

adicionados 500μl de uma solução aquosa de 1 mM EDTA e 7,5 M acetato de amônio. A 

mistura foi centrifugada por 10 min a 11.471rpm a 4ºC e 700μl do sobrenadante foram 

transferidos para novo tubo onde se obteve a precipitação do DNA com 540μl de isopropanol. 

Posteriormente, o precipitado de DNA foi lavado com 70% etanol, centrifugado (10.620 rpm 

por 5min), seco e ressuspendido em tampão Tris-EDTA pH 8,0 (Adaptado de MILLER; 

DYKES; POLESKY, 1988). 

 

Análise dos polimorfismos BsmI (rs1544410) e FokI (rs2228570) 

 

Os genótipos foram determinados por Reação em Cadeia da Polimerase- 

Polimorfismo de Tamanho de Restrição (PCR-RFLP). Para a variante rs1544410 os primers: 

5’-CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCAGTGA-3’ (sense) e 5’-AACCAGCGGGAA 

GTCAAGGG-3’ (antisense) (PANI et al., 2000). A amplificação ocorreu nas seguintes 

condições: desnaturação inicial a 94°C (10 minutos), 30 ciclos de desnaturação (1 minuto à 

94°C), anelamento (1 minuto à 58°C) e extensão (3 minutos à 72°C), com uma etapa extra de 

extensão final de 10 minutos. O produto de 825 pb foi digerido com BsmI que reconhece e 

cliva o alelo polimórfico b gerando dois fragmentos (650 pb e outro de 175 pb) enquanto o 

alelo ancestral B permanece com 825 pb.  

Para a variante rs2228570, os primers: 5'_-
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AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT-3_' (sense) e  5_-

ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3_' (antisense) (CHIU; CHUANG; YOON, 

2001). A amplificação ocorreu nas seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C (5 

minutos), 35 ciclos de desnaturação (30 segundos à 94°C), anelamento (30 segundos à 60°C) 

e extensão (30 segundos à 72°C), com uma etapa extra de extensão final de 10 minutos. O 

produto de 265 pb foi digerido com FokI que reconhece e cliva o alelo polimórfico f gerando 

dois fragmentos (196 pb e outro de 69 pb), enquanto o alelo ancestral F permanece com 265 

pb. 

Os genótipos foram analisados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 10% 

e coloração com nitrato de prata 0,5%. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As variáveis que apresentaram distribuição não Gauseana foram 

transformadas em logarítimo natural e retestadas. Na distribuição dos genótipos, as variáveis 

que apresentaram distribuição normal, foram apresentadas sob a forma de média e desvio 

padrão (DP) e para as variáveis não-normais foram descritas sob a forma de mediana e 

intervalo interquartílico (IQ). As diferenças entre grupos de genótipos foram testadas pela 

ANOVA one-way ou seu correspondente não paramétrico, teste de Kruskal-Wallis, com pós 

teste de Dunn's. Para a associação entre os padrões de genotipagem e os parâmetros 

bioquímicos, foi utilizado o modelo de regressão logística. Em seguida, as variáveis do perfil 

lipídico, estresse oxidativo e inflamatório que apresentaram  p-valor< 0,20 foram ajustadas 

para idade, IMC e CC. Adotou-se um nível de significância quando p-valor< 0,05. A análise 

estatística foi desenvolvida através do Software STATA 14 (StataCorp; USA).  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor (a), 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: POLIMORFISMO BsmI, 

ApaI, TaqI e FokI DO GENE VDR: ASSOCIAÇÃO COM A HIPOVITAMINOSE D, 

ESTRESSE OXIDATIVO E MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM ADOLESCENTES 

DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. 

O objetivo do estudo é estimar a prevalência de insuficiência/deficiência da vitamina 

D assim como sua associação com estresse oxidativo, processo inflamatório e polimorfismos 

BsmI, ApaI, TaqI e FokI em adolescentes escolares da rede pública municipal de João Pessoa-

PB. 

Será desenvolvida pela Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Nutrição – Clínica e epidemiologia aplicada a Nutrição – UFPB, sob a orientação da Profa. 

Dra. Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves. 

Solicitamos sua autorização para que seu filho (a) possa participar dos procedimentos 

necessários para realização do estudo. Durante a pesquisa será realizada o preenchimento de 

um questionário com questões pessoais, aferição e análise da pressão arterial, coleta 

sanguínea para a realização de exames bioquímicos (glicemia, colesterol total, HDL, LDL, 

hemograma, uréia, creatinina, ácido úrico, PTH, vitamina D, ALT, AST, PCR, AGPA, MDA 

e CAT) e coleta de material genético por meio de amostra sanguínea. 

Serão três encontros, o primeiro no dia da triagem (recebimento dos Termos 

assinados), o segundo no dia da coleta sanguínea e o terceiro no dia da entrega dos exames.  

Estes procedimentos não trarão riscos previsíveis para os participantes, tendo como benefícios 

prover um diagnóstico da hipovitaminose D e suas consequências, além do encaminhamento à 

prescrição de uma dieta adequada por nutricionistas qualificados.  

A participação do adolescente é voluntária e você pode recusar sua participação nesta 

pesquisa. Para isto, basta que não assine o termo de consentimento, devolvendo ao 

pesquisador.  
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A participação do seu filho (a) é de fundamental importância, pois contribuirá muito 

para a realização do nosso trabalho. Os resultados desta pesquisa podem ser publicados em 

artigos, congressos e em outros eventos científicos, onde sua identidade permanecerá 

anônima. 

Toda as informações serão mantidas em sigilo. Além disso, a qualquer momento, seu 

filho terá o direito de recusar-se a participar da pesquisa, sem prejuízo ou ônus.  

Tendo sido esclarecido (a) sobre os objetivos do estudo, aceito que meu filho 

(a)_______________________________________ participe desta pesquisa.   

 

_______________________________ 

Assinatura do Responsável  

 

_______________________________ 

Assinatura de Testemunha 

 

Atenciosamente, 

                                                                                       _______________________________              

__________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável       Assinatura do Pesquisador Participante 

 

Contato da Pesquisadora Responsável: Juliana Padilha Ramos Neves 

Telefones: (83) 9829 0123 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB: 

(83) 32167791 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: POLIMORFISMO BsmI, 

ApaI, TaqI e FokI DO GENE VDR: ASSOCIAÇÃO COM A HIPOVITAMINOSE D, 

ESTRESSE OXIDATIVO E MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM ADOLESCENTES 

DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. 

Seus pais permitiram que você participe. Queremos estimar a prevalência de 

insuficiência/deficiência da vitamina D assim como sua associação com estresse oxidativo, 

processo inflamatório e polimorfismos BsmI, ApaI, TaqI e FokI em adolescentes escolares da 

rede pública municipal de João Pessoa-PB. 

Os adolescentes que irão participar dessa pesquisa têm de 15 a 19 anos de idade. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema 

se desistir. 

Serão necessários alguns procedimentos para realização do estudo: preenchimento de 

um questionário com dados pessoais, aferição e análise da pressão arterial, realização de 

exames bioquímicos (glicemia, colesterol total, HDL, LDL, hemograma, uréia, creatinina, 

ácido úrico, PTH, vitamina D, ALT, AST, PCR, AGPA, MDA e CAT) e coleta de material 

genético por meio de amostra sanguínea. 

Serão três encontros, o primeiro no dia da triagem (recebimento dos Termos 

assinados), o segundo no dia da coleta sanguínea e o terceiro no dia da entrega dos exames.  

Estes procedimentos não trarão riscos previsíveis, tendo como benefícios prover um 

diagnóstico da hipovitaminose D e suas consequências, além do encaminhamento à prescrição 

de uma dieta adequada por nutricionistas qualificados.  

Caso aconteça algo errado, você pode procurar a responsável pela pesquisa, Juliana 

Padilha Ramos Neves, telefone: (83) 9829 0123. 
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Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos suas informações. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar os adolescentes que participaram da pesquisa.  

Eu___________________________________________________________ entendi 

os benefícios e riscos que podem acontecer e aceito participar desta pesquisa. Entendi 

que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________                  

Assinatura do Pesquisador Responsável                 

 

Contato da Pesquisadora Responsável: Juliana Padilha Ramos Neves 

Telefones: (83) 9829 0123 

 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB:  

(83) 32167791 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

__________/_________/_________ 
COLÉGIO/ESCOLA: CÓDIGO: 

NOME:  DATA DE NASCIMENTO: 

_____/______/_____ 

IDADE:  SÉRIE:  

HISTÓRICO SOCIODEMÓGRAFICO  

COR REFERIDA:      (   ) Branca     (   ) Negra      (   ) Parda    (   ) Amarela   (   ) Indígena  

ESTADO CIVIL: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Mora junto (   ) Separado/divorciado (   ) Viúvo 

(   ) Outros:________________________ 

POSSUI FILHOS :  N (      )            S (      ), QUANTOS  ?  

QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA INCLUINDO VOCÊ?  

QUANTOS TÊM: até 5 anos?_____ Entre 6 e 14 anos_____ Entre 15 e 24 anos_____       

 Entre 25  e 60 anos__________     Acima de 60 anos ________ 

QUEM SÃO AS PESSOAS QUE MAIS CONTRIBUEM PARA O SUSTENTO NA SUA CASA? 

(   ) Você mesmo  (   ) Outros. Quem?__________________________ 

VOCÊ MORA EM CASA: (   ) ALUGADA    (   ) PRÓPRIA 

VOCÊ OU SUA FAMÍLIA RECEBE ALGUM TIPO DE BOLSA OU AUXÍLIO (BOLSA ESCOLA, 

BOLSA ALIMENTAÇÃO, ETC)? 

  (    ) S    (    ) N    , SE SIM , QUE TIPO :  

 (   ) Bolsa Família (   ) Bolsa estudo (   ) Pró-Jovem (   ) PETI  (   ) Outra_______________________ 

QUAL O GRAU DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI E SUA MÃE?  

 PAI:  

Analfabeto: (      )         

Sabe ler, mas não foi a escola:  (      )  

Fundamental incompleto (1º grau): (      ) 

Fundamental completo (1º grau): (      )  

Médio incompleto (2º grau): (      )  

Médio completo (2º grau): (      )  

Superior incompleto (universitário): (      ) 

Superior completo (universitário): (     )  

Pós-graduação: (      )  

Não sabe: (        ) 

Mãe:  

Analfabeto: (      )         

Sabe ler, mas não foi a escola:  (      )  

Fundamental incompleto (1º grau): (      ) 

Fundamental completo (1º grau): (      )  

Médio incompleto (2º grau): (      )  

Médio completo (2º grau): (      )  

Superior incompleto (universitário): (      ) 

Superior completo (universitário): (     )  

Pós-graduação: (      )  

Não sabe: (        ) 

VOCÊ POSSUI POSSUI ALGUMA OCUPAÇÃO ALÉM DE ESTUDAR?        (    ) S      (     ) N  

Qual?__________________________ É remunerada? (   ) Não   (   ) Sim. Quanto?_________________ 

Se Expõe Ao Sol Durante Esta Atividade?    (   ) S    (    ) N 

Quanto Tempo Aproximadamente por Dia? (    )      (    ) N   

REALIZA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA :     S (     )     N (     )  Exposta ao sol?    (    ) S    (   ) N 

QUAL MODALIDADE: _____________________ QUANTAS HORAS POR DIA  : ______________ 

QUANTAS VEZES POR SEMANA: ________________________ 

VOCÊ TEM ACESSO A ALGUM SERVIÇO DE SAÚDE PRÓXIMO A SUA CASA? 

(   ) S    (   ) N    Qual? (   ) SUS     (   ) Particular 

VOCÊ COSTUMA FREQUENTAR ESSE SERVIÇO DE SAÚDE? 
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(   ) RARAMENTE       (   ) AS VEZES       (   ) FREQUENTEMENTE  

FOTOTIPO DA PELE E EXPOSIÇÃO SOLAR 

 

Fototipo Descrição Sensibilidade ao sol 

I- Branca (      ) Queima com facilidade, nunca 

bronzeia 

Muito sensível 

II- Branca (      ) Queima com facilidade, 

bronzeia muito pouco 

Sensível 

III- Morena clara (      ) Queima moderadamente, 

bronzeia moderadamente 

Normal 

IV- Morena mod (      ) Queima pouco, bronzeia com 

facilidade 

Normal 

V- Morena escura (      ) Queima raramente, bronzeia 

bastante 

Pouco sensível 

VI- Negra (      ) Nunca queima, totalmente 

pigmentada 

Sensível 

 

VOCÊ SE EXPÕE AO SOL POR PELO MENOS MEIA HORA POR DIA OU PELO MENOS 3 A 4H 

POR SEMANA?               (   ) S             (   )  N   

VOCÊ PERMANECE DENTRO DE CASA NA MAIORIA DOS DIAS?         (    ) S   (      ) N 

COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ VAI A PRAIA? 

(   ) 1 vez por semana (   ) 1vez a cada 15 dias (   ) 1 vez por mês (   ) 1 vez a cada seis meses 

(   ) 1 vez por ano    outro:_________________________ 
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ANEXO A – CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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RESUMO 

Objetivo: verificar a existência de associação das concentrações séricas da 25-

hidroxivitamina D e níveis glicêmicos com as variantes genéticas rs1544410 e rs2228570 do 

gene VDR em adolescentes da região Nordeste do Brasil. Materiais e Métodos: estudo 

epidemiológico transversal com 208 adolescentes de escolas públicas na cidade de João 

Pessoa, Paraíba/Brasil, entre 15 e 19 anos de idade. Foram realizadas coletas de sangue para 

extração de DNA e análise dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570, além das análises 

bioquímicas (25-hidroxivitamina D, paratormônio, cálcio e glicemia). Resultados: a média de 

idade foi 17,7 (±1,14) anos; metade dos adolescentes estavam com níveis séricos suficientes 

da 25-hidroxivitamina D, e a outra metade insuficiente/ deficiente da vitamina; a distribuição 

genotípica de maior frequência foram o bb e Ff e de menor frequência o BB e ff; ocorreu uma 

relação significativa entre os genótipos do rs1544410 e valores de glicemia (p=0,049) nas 

relações entre os genótipos BBxbb (p=0,012) e Bbxbb (p=0,037); na análise de regressão 

logística, a glicemia manteve a relação significativa nos adolescentes com genótipo BB (p= 

0,036; OR=2,15; IC95%=1,05-4,41) e na análise agrupada BB+Bb quando comparados ao bb 

(p= 0,025; OR=1,89; IC95%=1,08-3,29) apresentaram maior risco de glicemia acima da 

mediana, por outro lado, quando analisado Bb+bb em relação ao BB, os adolescentes 

apresentaram maior chance de ter glicemia abaixo da mediana (p=0,025; OR=0,66; IC=0,47-

0,95). Conclusão: este estudo mostrou uma relação significativa da glicemia em relação à 

distribuição dos genótipos do polimorfismo rs1544410. 

Palavras - Chave: gene; receptor de vitamina D; polimorfismo; glicose; adolescentes. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To verify the association of serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D and 

glycemic levels with the genetic variants rs1544410 and rs2228570 of the VDR gene in 

adolescents from the Northeast region of Brazil. Materials and Methods: A cross-sectional 

epidemiological study with 208 adolescents from public schools in the city of João Pessoa, 

Paraíba/Brazil, between 15 and 19 years of age. Blood samples were collected for DNA 

extraction and analysis of rs1544410 and rs2228570 polymorphisms, as well as biochemical 

analyzes (25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, calcium and glycemia). Results: The 

mean age was 17.7 (± 1.14) years; half of the adolescents had sufficient serum levels of 25-

hydroxyvitamin D, and the other half insufficient/deficient vitamin D; the most frequent 

genotypic distribution was bb and Ff and of lesser frequency BB and ff; there was a significant 

relationship between the genotypes of rs1544410 and glycemia values (p = 0.049) in the 

relationships between the genotypes BBxbb (p = 0.012) and Bbxbb (p = 0.037); (p = 0.036, 

OR = 2.15, 95% CI = 1.05-4.41), and the BB+Bb group analysis when compared to the bb (p 

= 0.025, OR = 1.89, 95% CI = 1.08-3.29) presented higher risk of glycemia above the 

median; on the other hand, when Bb+bb was analyzed in relation to BB, adolescents had a 

greater chance of blood glucose below the median (p = 0.025, OR = 0.66, CI = 0.47-0.95). 

Conclusion: This study showed a significant relation of glycemia to the distribution of 

rs1544410 polymorphism genotypes. 

 

Keywords: Gene; vitamin D receptor; polymorphism; glucose; adolescents. 
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Introdução 

 A vitamina D ganhou destaque quando se descobriu que sua deficiência estava 

associada à patogênese de raquitismo nas crianças e osteomalácia em adultos 

(1). Investigações subsequentes revelaram que a 25-hidroxivitamina D também tinha ação 

biológica não só nas doenças ósseas, mas também nas doenças auto-imunes, doença 

inflamatória do intestino, infecções, imunodeficiências, câncer, distúrbios neurocognitivos, 

doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 (DM2), conforme revisão realizada por 

Grober, Reichrath e Holick (2).   

 Evidências demonstram que a vitamina D influencia na expressão da enzima 1-

hidroxilase das células -pancreáticas através da interação com um receptor de vitamina D 

nuclear (VDR) (3). O VDR é um membro da superfamília de receptores nucleares (4)  e existe 

em diversos tecidos, o que explica a atuação biológica da vitamina D em algumas condições 

clínicas, como por exemplo, o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (5). 

 Diferentes polimorfismos presentes no gene VDR podem interferir na concentração e, 

principalmente na ação da vitamina D (6). Até o presente, rs1544410 (BsmI), rs2228570 

(FokI), rs7975232 (ApaI) e rs731236 (TaqI) são os polimorfismos do gene VDR que têm sido 

amplamente investigados sob várias condições clínicas, inclusive no comportamento 

glicêmico. Nesse sentido, já foi encontrada associação de polimorfismos no gene VDR com 

médias glicêmicas mais altas, resistência à insulina e DM2 em diferentes populações étnicas 

(7).  

Fei et al. (8) entretanto, alertam que existem limitações nos estudos que demonstram 

esta associação de polimorfismos no VDR com glicemia. Dentre estas limitações, eles 

referem o poder estatístico dos estudos, condições clínicas diversas, idade, além da grande 

diversidade étnica. Isso pode justificar revisões de literatura mostrarem associação do VDR 

com glicemia, entretanto, existe uma variedade de outros estudos onde esta associação não foi 

demonstrada.  

O Brasil tem dimensões continentais e com histórico de exploração étnica diferente 

entre as regiões. Com a população brasileira, por exemplo, e se tratando de adolescente 

saudáveis, apenas dois estudos foram realizados, um por Santos et al. (9), com meninas 

curitibanas entre 7 e 18 anos, que investigaram a relação dos polimorfismos do gene VDR 

com níveis de 25-hidroxivitamina D, e outro por Cobayashi, Lourenço e Cardoso (10), em 

crianças menores de 10 anos da Amazônia, com polimorfismos do gene VDR e parâmetros 

bioquímicos como a 25-hidroxivitamina D e glicemia. Na região nordeste Brasil, não existem 
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ainda estudos que avaliam a relação de polimorfismos do gene VDR com perfil glicêmico em 

adolescentes saudáveis.   

Logo, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de associação das 

concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D e níveis glicêmicos com as variantes genéticas 

rs1544410 e rs2228570 do gene VDR  em adolescentes da região Nordeste do Brasil. 

 

Materiais e Métodos 

Amostra 

Tratou-se de um estudo transversal, envolvendo um amostragem aleatória de 208 

adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 15 a 19 anos de escolas públicas da cidade 

de João Pessoa-PB, Nordeste do Brasil. O cálculo amostral considerou 60 % (P) de 

prevalência da insuficiência/deficiência de vitamina D (11), com uma margem de erro de 10 

% (D) e um nível de significância de 5 % (z= 1,96), perfazendo um total mínimo necessário 

de 194 adolescentes. No sentido de corrigir eventuais perdas, foi feito um acréscimo de 10% 

[100/(100-10)], resultando em 216 unidades amostrais. Do universo de escolas públicas da 

cidade de João Pessoa, e que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi 

selecionada utilizando uma tabela de números aleatórios. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: adolescentes entre 15 e 19 anos de idade 

com estado cognitivo preservado, adolescentes não gestantes ou lactantes, estado nutricional 

de magreza, não usuárias de suplementos de vitamina D e de medicamentos 

anticonvulsivantes ou para tratamento de HIV/AIDS, e que não apresentassem doença renal e 

hepática ou qualquer outra doença consumptiva crônica. O protocolo deste estudo foi 

aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba (CCS/UFPB) pelo protocolo 0139/15, atendendo a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 Os adolescentes com insuficiência/deficiência da 25-hidroxivitamina D foram 

encaminhados para o serviço de atendimento nutricional para orientação dietética e/ou 

suplementação. 

Análises bioquímicas 

A coleta de sangue foi realizada nas escolas. Os adolescentes foram orientados quanto 

ao dia e horário do exame, bem como da necessidade do jejum de 12 horas. Durante a coleta 

de sangue foram utilizados tubos à vácuo para análise. Os tubos foram acondicionados em 

caixas térmicas durante o período da coleta de sangue, com permanência do material coletado 

por no máximo duas horas. Posteriormente, foram encaminhados para laboratório particular 
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onde foram realizadas as análises da 25-hidroxivitamina D, paratormônio (PTH) e cálcio (Ca), 

e para o Laboratório de Estudos do Treinamento Físico Aplicado ao Desenvolvimento e 

Saúde na Universidade Federal da Paraíba, onde foi analisada a glicemia. 

A análise sérica de 25-hidroxivitamina D e PTH  foram determinadas por meio do 

imunoensaio quimioluminescente (UniCel DxI 800 – Beckman Coulter), e a classificação do 

status da vitamina D foi com base nos valores de referência usados pela Endocrine Society 

que considera como níveis deficiente quando a 25-hidroxivitamina D <20ng/mL; insuficiente, 

quando a 25-hidroxivitamina D >20 e <30 ng/mL; e suficiente  quando a 25-hidroxivitamina 

D >30 e <100 ng/mL (12). As concentrações de Ca e glicose de jejum foram realizadas em 

analisador automático Labmax 240 premium (Lagoa Santa - MG, Brasil),  usando kits 

comerciais da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo as recomendações do 

fabricante.  

Genotipagem 

DNA Isolado  

 O DNA cromossomal foi obtido de leucócitos. Para isso, foram coletados 4ml de 

sangue mediante punção venosa, em tubos estéreis contendo 7,2mg de K3EDTA. As amostras 

foram enviadas ao laboratório de análise e na impossibilidade de realizar a extração do DNA 

no mesmo dia, as amostras eram estocadas sob -20°C, por um período máximo de 1 mês. Para 

extração do DNA seguiu-se o seguinte protocolo: as amostras foram diluídas em uma 

primeira solução de lise, contendo 10mM Tris-HCl pH 8, 5mM EDTA, 0,3 M sacarose, 

Triton-X-100 1% afim de provocar a hemólise das hemácias deixando, no entanto, os 

leucócitos permanecerem íntegros. Em seguida, procedeu-se a centrifugação à 3.200 rpm para 

descarte do sobrenadante. Esse processo foi repetido por 3 vezes no intuito de obter um 

precipitado de leucócitos livres de resquícios de hemoglobina.  

 O precipitado foi então ressuspendido em solução de lise contendo 10mM Tris-HCl 

pH 8, 0,5% dodecil sulfato de sódio (SDS), 5 mM EDTA, 0,2μg de proteinase K (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) e incubado a 55ºC em banho-maria. Após 7 horas de incubação foram 

adicionados 500μl de uma solução aquosa de 1 mM EDTA e 7,5 M acetato de amônio. A 

mistura foi centrifugada por 10 min a 11.471rpm a 4ºC e 700μl do sobrenadante foram 

transferidos para novo tubo onde se obteve a precipitação do DNA com 540μl de isopropanol. 

Posteriormente, o precipitado de DNA foi lavado com 70% etanol, centrifugado (10.620 rpm 

por 5min), seco e ressuspendido em tampão Tris-EDTA pH 8,0 (13). 

Polimorfismos VDR 

Os genótipos foram determinados por Reação em Cadeia da Polimerase- 
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Polimorfismo de Tamanho de Restrição (PCR-RFLP). Para a variante rs1544410 os primers: 

5’-CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCAGTGA-3’ (sense) e 5’-AACCAGCGGGAA 

GTCAAGGG-3’ (antisense) (14).  A amplificação ocorreu nas seguintes condições: 

desnaturação inicial a 94°C (10 minutos), 30 ciclos de desnaturação (1 minuto à 94°C), 

anelamento (1 minuto à 58°C) e extensão (3 minutos à 72°C), com uma etapa extra de 

extensão final de 10 minutos. O produto de 825 pb foi digerido com BsmI que reconhece e 

cliva o alelo polimórfico b gerando dois fragmentos (650 pb e outro de 175 pb) enquanto o 

alelo ancestral B permanece com 825 pb.  

 Para a variante rs2228570, os primers: 5'_-

AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT-3_' (sense) e  5_-

ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3_' (antisense) (15). A amplificação ocorreu nas 

seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C (5 minutos), 35 ciclos de desnaturação (30 

segundos à 94°C), anelamento (30 segundos à 60°C) e extensão (30 segundos à 72°C), com 

uma etapa extra de extensão final de 10 minutos. O produto de 265 pb foi digerido com FokI 

que reconhece e cliva o alelo polimórfico f gerando dois fragmentos (196 pb e outro de 69 

pb), enquanto o alelo ancestral F permanece com 265 pb.  

Os genótipos foram analisados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 10% 

e coloração com nitrato de prata 0,5%. 

Análise de Dados  

 As variáveis contínuas foram testadas quanto a normalidade pelo teste Kolmogorov-

Smirnov. As variáveis que apresentaram distribuição não Gauseana foram transformadas em 

logarítimo natural e retestadas. Os dados foram apresentados em média e desvio padrão (DP). 

As diferenças entre grupos de genótipo foram testadas utilizado o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, com pós teste de Dunn's. Para a associação entre os padrões de genotipagem 

e os parâmetros bioquímicos, foi utilizado o modelo de regressão logística. Adotou-se um 

nível de significância quando p-valor< 0,05. A análise estatística foi desenvolvida através do 

Software STATA 14 (StataCorp; USA). 

  

Resultados 

Os dados sobre as características demográficas e bioquímica dos adolescentes estão 

apresentados na Tabela 1. A amostra total foi constituída predominantemente por 

adolescentes do sexo feminino, com média geral de idade de 17,7 (±1,14) anos, sendo os 

meninos 17,9 (±1,22) anos e meninas 17,95 (±1,06) anos. A respeito dos parâmetros 

bioquímicos, metade da amostra apresentou-se suficiente e a outra metade insuficiente/ 
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deficiente da 25-hidroxivitamina D. Levando em consideração os pontos de corte para 

adolescentes de Ca, PTH e glicemia, as médias destas análises bioquímicas encontraram-se 

normais. Os valores em mediana da 25-hidroxivitamina D= 28,0 (28,4-30,7) ng/mL; para 

suficientes da vitamina= 33,0 (35,1-38,3) ng/mL e insuficientes/ deficientes= 25,0 (23,9-25,1) 

ng/mL; Ca= 10,1 (10,0-10,2) mg/dL; PTH= 27,0 (27,1-31,3) pg/mL; e glicemia 83,0 (83,5-

86,0)mg/dL. 

 A distribuição dos genótipos de ambos os polimorfismos do gene VDR estudados, bem 

como a frequência alélica, estão apresentados na Tabela 2. Para o genótipo rs1544410, bb foi 

o mais frequente e BB o menos frequente, resultando em distribuição alélica mais prevalente 

de b. Já a distribuição do polimorfismo rs2228570, segue a maior frequência do genótipo Ff e 

menor frequência de ff, sendo o alelo F o mais frequente da amostra.  

 A Tabela 3  mostra os valores das variáveis bioquímicas estudadas em função da 

distribuição dos genótipos do polimorfismo rs1544410. Observa-se que existe relação 

significativa entre os genótipos de rs1544410 e valores de glicemia (p=0,049), observou-se 

significância nas relações entre os genótipos BBxbb (p=0,012) e Bbxbb (p=0,037). Os 

adolescentes que apresentaram genótipo bb parecem estar mais protegidos quanto a glicemia. 

A Tabela 4 mostra que não existe relação significativa entre as variáveis bioquímicas com  os 

genótipos do polimorfismo rs2228570. 

 Procedeu-se a estratificação da amostra em 2 grupos, de suficiente  e 

insuficiente/deficiente da 25-hidrixivitamina D, entretanto, não foi encontrada diferenças nos 

valores das variáveis bioquímicas estudadas em função da distribuição dos genótipos do 

polimorfismo (dados não apresentados em tabela).  

 Na análise do modelo de regressão logística, as concentrações de 25-hidroxivitamina 

D, PTH, Ca e glicemia foram relacionadas com a distribuição dos genótipos do polimorfismo 

rs1544410, e a glicemia mostrou relação significativa. Os adolescentes com genótipo BB 

(OR=2,15; IC95%=1,05-4,41) e na análise agrupada BB+Bb (OR=1,89; IC95%=1,08-3,29) 

quando comparados ao bb  apresentaram maior risco de glicemia acima da mediana. Por outro 

lado, quando analisado Bb+bb (OR=0,65; IC95%=0,46-0,93) em relação ao BB, os 

adolescentes apresentaram maior chance de ter glicemia abaixo da mediana (Tabela 5). 

 

Discussão 

 Este estudo se propôs a investigar a relação entre 25-hidroxivitamina D e glicemia 

com as variantes genotípicas dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570. A glicemia 

apresentou relação com a distribuição dos genótipos do rs1544410.  
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 Na literatura, existem divergências quanto aos resultados de estudos com variantes 

do gene VDR e concentrações da 25-hidroxivitamina D (10).  Santos et al. (9), estudaram 

meninas brasileiras da região sul com idade entre 7-18 anos, e observaram que variantes do 

rs1544410 do gene VDR estavam associadas com níveis baixos de 25-hidroxivitamina D 

(p<0,001), apresentando significância nos genótipos Bb+bb (p=0,014) em deficientes da 

vitamina. Cobayashi et al. (10), em estudo com crianças  da região norte do Brasil, menores 

de 10 anos, encontraram associação significativa das variantes do polimorfismo rs1544410 

com concentração da 25-hidroxivitamina D, mas não encontraram com as variantes do 

rs2228570. Por outro lado, os nossos achados corroboram com estudo prévio realizado por 

pesquisadores do nosso grupo (16), que não encontraram esta associação do polimorfimos 

rs1544410 com 25-hidroxivitamina D sérica em uma população de idosos nos mesmos 

padrões étnicos e condições de latitude e clima. De modo semelhante, Valtueña et al. (17) que 

estudaram adolescentes européias, também não encontraram qualquer associação entre 

polimorfismo genético rs1544410 e níveis séricos de 25-hidroxivitamina D. Diante do 

exposto, parece que a diversidade étnica resulta em comportamentos diferentes para este 

fenótipo relacionado ao gene VDR, conforme já sugerido por  Fei et al. (8).  

 Alguns fatores podem influenciar as baixas concentrações da 25-hidroxivitamina D, 

a exemplo de idade, raça, condição socioeconômica, estações do ano, exposição à luz solar e 

hábitos alimentares (18; 19). Sobre a relação concentração da vitamina versos polimorfismos 

do gene VDR, Jollife et al. (20) publicaram um resumo de todos os genes envolvidos no 

metabolismo da vitamina D e demonstraram que o gene VDR está presente já na sinalização 

celular, quando esta se liga à forma ativa da vitamina. Nessas condições, pode-se gerar a 

hipótese de que polimorfismo deste gene receptor, não influenciaria nas concentrações da 25-

hidroxivitamina D, mas sim na resposta celular. 

 Quanto a distribuição dos genótipos do polimorfismo rs1544410 encontrada neste 

estudo, o resultado difere de outros realizados com adolescentes brasileiras, onde Santos et al. 

(9) na região sul encontraram uma maior frequência no BB (47,0%) e do alelo B (68%) e 

Cobayashi et al. (10) na região norte, uma maior frequência do genótipo Bb (63%) e alelo B 

(59%). Entretanto, em estudo realizado no mesmo espaço geográfico mas com população 

idosa, corrobora com nossos achados com uma maior frequência do genótipo bb (38%) e alelo 

b (55%) (16). Estes dados apontam para diferenças genotípicas em função das regiões do 

Brasil. Para o polimorfismo rs2228570, os resultados do presente estudo corroboram com os 

achados de Cobayshi et al. (10), com uma maior prevalência do alelo F. 
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 A vitamina D parece melhorar a função das células β pancreática, protegê-las do 

ataque do sistema imunológico, elevar à sensibilidade do receptor de insulina, e 

consequentemente, diminuir a resistência à insulina (3; 21) . Para essas funções, a forma ativa 

da vitamina D deve ligar-se com seu receptor, de maneira que a expressão do gene poderia 

estar envolvida na patogênese da hiperglicemia, hiperinsulinemia e progressão do DM2 (8).  

 Neste sentido, os valores de glicemia de jejum no presente estudo, mostraram-se 

significativamente associada com o polimorfismo rs1544410, onde o genótipo BB apresentou 

maior média glicêmica (p=0,049).  Resultados realizados com uma subamostra de crianças 

saudáveis estudadas por Cobayashi et al. (10), reexaminadas dois anos mais tarde, também 

mostraram influência do polimorfismo rs1544410 nas concentrações de glicose de jejum. Luo 

et al. (22) demostraram que indivíduos com o alelo b têm uma maior taxa de expressão VDR 

do que os indivíduos com a presença do alelo B, indicando que o efeito observado na nossa 

casuística pode ser consequência de uma maior expressão nos adolescentes com genótipos Bb 

ou bb, com significância nas relações BBxbb (p=0,01) e Bbxbb (p=0,03), entretanto, na 

relação BBxBb (p=0,26) o efeito do b é nulo.  

 Estudos conduzidos por Shuch et al. (23) realizado em São Paulo- Brasil em 

indivíduos adultos com e sem síndrome metabólica, não foram observadas associações do 

polimorfismo rs1544410 com resistência à insulina e glicemia de jejum. A heterogeneidade 

entre as populações estudadas pode explicar as divergência dos resultados quanto ao genótipo 

e alelo de risco neste contexto (24).  

 No modelo de regressão logística, a glicemia permaneceu relacionada com os 

genótipos do rs1544410 (p< 0,05). Foi observado que os adolescentes estudados que 

possuíam genótipo BB, tinham um risco de 115% de apresentarem glicemia acima da 

mediana, e quando os genótipos foram analisados conjuntamente BB+Bb, o risco foi de 89%,  

demonstrando que possivelmente a presença do alelo B aumenta a chance dos adolescentes 

apresentarem glicemia mais elevada. Nossos dados corroboram com metanálises publicadas 

recentemente por Fei et al. (8), com adultos chineses e caucasianos, com diabetes tipo 2 e 

outras doenças como as cardiovasculares, e por Wang et al. (7) asiáticos saudáveis como 

sujeitos controle e com diabetes tipo 1 e 2. Em ambas metanálises, a associação entre VDR e 

risco de diabetes mellitus tipo 2 foi encontrada para o alelo B e genótipo BB do polimorfismo 

rs1544410. Apesar de robustas, estas metanálises não incluíram estudos com populações 

brasileiras. Portanto, o presente estudo vem a ampliar os resultados já estabelecidos para esta 

população do hemisfério sul ocidental. 
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 Por outro lado,  Bb+bb, mostrou-se  protetor, com risco 34% menor de ter glicemia 

acima da mediana (p=0,025). Apesar dos achados descritos, Oh e Barrett-Connor (25) 

apresentaram  resultados divergentes. Estes autores avaliaram caucasianos saudáveis não 

diabéticos e observaram que portadores do genótipo bb do polimorfismo rs1544410, em 

relação ao BB e Bb, tinham níveis significativamente mais elevados nos marcadores de 

resistência à insulina. Ressalta-se que estes marcadores utilizam a glicose de jejum como 

variável.  

 Os polimorfismos foram também analisados separadamente por status da vitamina D 

como suficientes e insuficientes/deficientes, e não houve associação significativa dos 

genótipos rs1544410 com a glicemia de jejum e os outros parâmetros bioquímicos 

investigados. Issa et al. (16) avaliaram as variantes do polimorfismo rs1544410, separando 

por status da vitamina D, em grupos de suficientes e insuficientes/deficientes, e também não 

observaram associação da glicemia de jejum entre os grupos.  

 Embora o genótipo BB tenha apresentado maior glicemia, estes valores parecem não 

ser preocupantes porque ainda estão dentro dos limites normoglicêmicos. Entretanto, existem 

evidências que indicam que maiores valores de diversas variáveis clínicas em adolescente, já 

são um fator  predisponentes para o desenvolvimento de uma condição clínica patológica na 

idade adulta. Um exemplo destas variáveis clínicas é a obesidade abdominal infantil que já é 

declaradamente associada como fator de risco para resistência à insulina e DM2 na vida 

adulta, como recentemente enfatizado em estudo realizado por Alías-Hernández et al. (26). Os 

nossos resultados contribuem para um melhor conhecimento nessa literatura de investigação 

reforçando o aspecto genético também como marcador precoce, como referido por Li et al. 

(27) onde afirmam que a presença desses polimorfismos, mesmo em indivíduos saudáveis 

pode levar à um risco aumentado para o DM2.  

 A despeito da relação do polimorfismo rs1544410 com a glicemia, no presente 

estudo, o mesmo não ocorreu para o polimorfismo rs2228570. Em estudo de metanálise, Fei 

et al. (8) relatam que o polimorfismo rs2228570 situa-se próximo à região promotora do gene 

e não afeta somente a função da vitamina D, mas também interrompe o funcionamento da 

insulina, interferindo nos níveis plasmáticos de glicose e levando ao DM2. Outras metanálises 

indicaram que esse polimorfismo foi significativamente associado com maior glicemia e risco 

de DM2, e o alelo f e variante homozigota ff  podem ser fatores de risco para DM2 (7; 27). 

Apesar de estudos indicarem esta associação, Yu et al. (28)  não encontraram qualquer relação 

significativa entre rs2228570 e DM2 em indivíduos chineses diabéticos e não diabéticos, de 

diferentes idades, sexo e subgrupos. Estes resultados são semelhantes  aos achados no estudo 
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de Malecki et al. (29), com diabéticos e não diabéticos poloneses, onde os resultados não 

ofereciam evidências da relação entre o polimorfismo rs2228570 com variáveis relacionadas 

ao perfil glicêmico. Do mesmo modo,  Jia et al. (30), em chineses, e Wehr (31), em mulheres 

diagnosticadas com ovário policístico, também não encontraram associação dos 

polimorfismos rs2228570 com padrões endócrinos ou metabólicos. Recentemente, Bertoccini 

et al. (32) também não encontraram evidências da relação desse polimorfismo com perfil 

glicêmico. 

 Este é o primeiro estudo em adolescentes saudáveis  no Nordeste brasileiro. A 

relevância deste estudo está na ampliação das relações do polimorfismo do gene VDR já 

encontradas em populações européias e da raça caucasiana para a região do hemisfério 

ocidental. Nossos dados confirmaram a relação do rs1544410, mas não do rs2228570, 

demonstrando que regiões e etnias parecem ser um fator influenciador do genótipo, 

particularmente para o caso da glicemia em adolescentes. 

 

Limitações: não foi possível realizar as análises de outros marcadores bioquímicos como 

insulina de jejum e HOMA para predisposição à resistência à insulina. 
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TABELAS 

Tabela 1. Características demográficas e bioquímicas em adolescentes do Nordeste do Brasil. 

  Média DP N (%) 

Sexo Masculino   78 (37,5) 

 Feminino   130 (62,5) 

Idade 15-19 anos 17,7 1,14 208 (100) 

Bioquímicas Suficientes da 25-hidroxivitamina 

D (ng/mL)  

36,7 7,42 104 (50%) 

 Insuficientes/ Deficientes da 25-

hidroxivitamina D (ng/mL) 

24,5 3,46 104 (50%) 

 Ca (mg/dL) 10,1 0,36  

 PTH (pg/mL) 29,2 15,30  

 Glicemia (mg/dL) 84,7 9,19  

Os dados são expressos em média e desvio padrão (DP). 

 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos e frequência alélica dos polimorfismo rs1544410 e 

rs2228570 em adolescentes do Nordeste do Brasil. 

rs1544410 n (%) rs2228570 n (%) 

BB 47 (22,6) FF 92 (44,2) 

Bb 70 (33,6) Ff 94 (45,2) 

bb 91 (43,8) ff 22 (10,6) 

B 164 (39,5) F 278 (66,8) 

b 252 (60,5) f 138 (33,2) 

Os dados são expressos em número de adolescentes (n) e percentual (%). 

 

 

Tabela 3. Valores em média das variáveis bioquímicas em função da distribuição dos 

genótipos do polimorfismo rs1544410 em adolescentes do Nordeste do Brasil.  

 BB n=47 Bb n=70 bb n=91 p-valor 

25-hidroxivitamina D 

(ng/mL) 

31,23(9,35) 29,12(7,8) 29,01(7,9) 0,281 

Ca (mg/dL) 10,08(0,38) 10,1(0,36) 10,15(0,34) 0,486 

PTH (pg/mL) 28,95(13,80) 31,21(20,1) 27,78(11,18) 0,517 

Glicemia (mg/dL) 86,59(9,66)a 85,52(9,74) a 83,24(8,32)b 0,049* 

Os dados são expressos em média e desvio padrão (DP). Ca = cálcio; PTH= paratormônio. 

*p<0,05 para Kruskal Wallis. a,b letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas pelo pós teste de Dunn's. 

 

 

Tabela 4. Valores em média das variáveis bioquímicas em função da distribuição dos 

genótipos do polimorfismo rs2228570 em adolescentes do Nordeste do Brasil. 

Variáveis FF n=92 Ff n=94 ff n=22 p-valor 

25-hidroxivitamina D 

(ng/mL) 

29,23(7,76) 30,03(9,06) 28,81(6,9) 0,84 

Ca (mg/dL) 10,09(0,38) 10,14(0,33) 10,14(0,39) 0,59 

PTH (pg/mL) 28,75(13,75) 29,56(28,0) 29,54(10,35) 0,79 

Glicemia (mg/dL) 84,37(9,36) 85,71(9,45) 82,4(6,89) 0,30 

Os dados são expressos em média e desvio padrão (DP). Ca = cálcio; PTH= paratormônio.
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Tabela 5.  Regressão logística dos genótipos do polimorfismo rs1544410 em relação às 

variáveis bioquímicas. 

 OR p-valor IC95% 

25-hidroxivitamina D    

bb 1,00   

Bb 1,01 0,967 0,54-1,90 

BB 1,72 0,134 0,84-3,50 

bb 1,00   

Bb+BB 1,25 0,421 0,72-2,17 

BB 1,00   

Bb+bb 0,78 0,173 0,55-1,11 

PTH    

bb 1,00   

Bb 1,60 0,140 0,86-3,00 

BB 1,12 0,750 0,55-2,27 

bb 1,00   

Bb+BB 1,39 0,242 0,80-2,41 

BB 1,00   

Bb+bb 0,90 0,553 0,64-1,27 

Cálcio    

bb 1,00   

Bb 0,71 0,288 0,38-1,33 

BB 0,72 0,370 0,36-0,47 

bb 1,00   

Bb+BB 0,72 0,235 0,41-1,24 

BB 1,00   

Bb+bb 1,20 0,303 0,85-1,70 

Glicemia    

bb 1,00   

Bb 1,73 0,087 0,92-3,25 

BB 2,15 0,036* 1,05-4,41 

bb 1,00   

BB+Bb 1,89 0,025* 1,08-3,29 

BB 1,00   

Bb+bb 0,66 0,025* 0,47-0,95 

OR – odds ratio e IC – Intervalo de Confiança de 95%. Valores da mediana: 25-

hidroxivitamina D = 28mcg; Cálcio = 10.1mg; PTH =27pg/ml; Glicemia= 83mg/dl. *p< 0,05.  
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a influência dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570 

nos marcadores do perfil lipídico, inflamatório, estresse oxidativo e antropométrico descritos 

na literatura como fatores de risco cardiovascular em adolescentes aparentemente saudáveis. 

Foi um estudo transversal, realizado com 208 adolescentes, onde foram realizadas análises 

antropométricas (IMC, circunferência da cintura e relação cintura altura), marcadores 

bioquímicos lipídicos (triglicerídeo, colesterol total, LDL-c, HDL-c, VLDL-c), marcadores 

bioquímicos do estresse oxidativo (malondialdeído-MDA e capacidade antioxidante total-

CAT), marcadores bioquímicos do processo inflamatório (Proteína C Reativa ultrassensível -

PCR-us e Alfa 1 Glicoproteína Ácida-A1GPA), além da extração do O DNA cromossomal 

obtido de leucócitos para genotipagem dos polimorfismos. Os dados foram analisados pelo 

programa estatístico STATA, onde as diferenças entre grupos de genótipos foram testadas 

pela ANOVA one-way ou seu correspondente não paramétrico, teste Kruskal-Wallis e para a 

associação entre os padrões de genotipagem e os parâmetros bioquímicos, foi utilizado o 

modelo de regressão logística, em seguida, as variáveis com  p<0,20 foram ajustadas para 

idade, IMC e CC. Os genótipo mais frequentes foram 43,7% (n=91) bb e 45,2% (n=94) Ff, e 

alelos b (60%) e F (66%). Não houve associação da distribuição dos genótipo dos 

polimorfismos com variáveis antropométricas e bioquímicas. Na análise de regressão 

logística, apenas a variável A1GPA do rs1544410, resultou em significância para o genótipo 

Bb (p=0,039; OR=1,95; IC= 1,03-3,66). Posteriormente, as variáveis que resultaram em 

p<0,20 para ambos os polimorfismos foram ajustadas e a A1GPA permaneceu 

significativamente influenciadora no grupo heterozigoto Bb (p=0,040; OR=2,02; IC= 1,03-

3,95), entretanto, este não foi considerado um dado relevante levando em consideração que a 

outra proteína de fase aguda avaliada não apresentou associação. Apesar de alguns estudos 

encontrarem associações dos polimorfismos do gene VDR com fatores de risco 

cardiovasculares em diferentes populações, nosso estudo em jovens saudáveis não observou. 

  

Palavras-chave: gene receptor da vitamina D, polimorfismo BsmI do VDR, polimorfismo 

FokI do VDR, risco cardiovascular, indivíduos saudáveis. 

___________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the influence of polymorphisms rs1544410 and 

rs2228570 on lipid, inflammatory, oxidative stress and anthropometric markers described in 

the literature as cardiovascular risk factors in apparently healthy adolescents. A cross-

sectional study was carried out with 208 adolescents, who performed anthropometric analyzes 

(BMI, waist circumference and waist height), lipid biochemical markers (triglycerides, total 

cholesterol, LDL-c, HDL-c, VLDL-c) biochemical markers of the inflammatory process (C-

reactive Protein-CRP, and Alpha 1 Glycoprotein Acid-A1GPA), as well as extraction of 

chromosomal DNA extraction obtained from leukocytes for genotyping polymorphisms. The 

data were analyzed by the STATA statistical program, where differences between genotype 

groups were tested by one-way ANOVA or its non-parametric correspondent the Kruskal-

Wallis test, and a logistic regression model for association between genotyping patterns and 

biochemical parameters. Next, variables with p<0.20 were adjusted for age, BMI and WC. 

The most frequent genotypes were 43.7% (n = 91) bb and 45.2% (n = 94) Ff, and alleles b 

(60%) and F (66%). There was no association of genotype distribution of polymorphisms 
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with anthropometric or biochemical variables. In the logistic regression analysis, only the 

A1GPA variable of rs1544410 resulted in significance for the Bb genotype (p = 0.039, OR = 

1.95, CI = 1.03-3.66).Variables that resulted in p<0.20 for both polymorphisms were 

subsequently adjusted and A1GPA remained significantly influential in the heterozygote 

group Bb (p = 0.040, OR = 2.02, CI = 1.03-3.95); however, this was not considered relevant 

data considering that the other evaluated acute phase protein had no association. Although 

some studies have found associations of VDR gene polymorphisms with cardiovascular risk 
factors in different populations, our study in healthy young did not find. 

 

Keywords: Vitamin D receptor gene, BsmI VDR polymorphism, FokI VDR polymorphism 

cardiovascular risk, healthy subjects. 

___________________________________________________________________________ 

 

Introdução 

 A vitamina D conceitualmente conhecida como um pré-hormônio, atua regulando a 

homeostase do cálcio e metabolismo ósseo 1. Estudos mostram que a deficiência da 

vitamina D vai além do comprometimento do metabolismo ósseo 2, estando associada à 

fatores de risco cardiovascular (FRCV), síndrome metabólica e até mesmo com mortalidade 

geral 3. Essa crescente importância clínica pode ser explicada por esta vitamina regular 

cerca de 3% do genoma humano 4. 

 A forma ativa da vitamina D (1,25-hidroxivitamina D) penetra na membrana celular e 

liga-se a um receptor de vitamina D (VDR) que funciona como um interruptor genético, esta 

ligação dá início a uma cascata de interações moleculares que irão modular a transcrição de 

genes específicos que podem reprimir ou ativar diversas funções biológicas 5. Variações 

genéticas no gene receptor VDR são denominados polimorfismo de nucleotídeos únicos 

(SNPs) 6.  

 O gene que codifica o VDR está localizado no braço longo do cromossomo 12 (locus 

12q13.11). Um grande número de polimorfismos no VDR foram descritos até agora, sendo os 

mais estudados: Cdx2 , FokI , BsmI , ApaI e TaqI 7. 

 Pesquisas associando polimorfismos do gene VDR e fatores de risco cardiovascular 

(FRCV) têm sido realizadas, em particular os polimorfismos rs1544410 (BsmI) e rs2228570 

(FokI) 8. Geralmente estes estudos relacionam os polimorfismos com diabetes mellitus tipo 

2 9, resistência à insulina e síndrome metabólica 9,10, pressão arterial, obesidade, 

mortalidade e inflamação 11,12,3. 

 Até o momento, sob nosso conhecimento, poucos estudos com estas associações foram 

realizados em populações saudáveis.  Particularmente no Líbano 13,14, Arábia Saudita 12 

Jordânia 15, no estado de Mississipi nos Estados Unidos 16, China 14  e em idosos 
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poloneses 17. No Brasil, um estudo realizado por Cobayashi et al. (2015) 18 , em menores 

de 10 anos, utilizou a associação do rs1544410 com alguns FRCV.  

 A procura de marcadores genéticos para identificar pacientes saudáveis com risco para 

o desenvolvimento da doença cardiovascular é importante, pois poderia possibilitar uma 

adequação do tratamento à predisposição genética, com intensificação das medidas 

terapêuticas naqueles pacientes com maior risco.  

 Estudos desta natureza ajudam a determinar o perfil da população brasileira quanto as 

características genotípicas e alélicas destes polimorfismos, visto que existe uma grande 

variação de resultados de acordo com a etnia, tipo de estudo e perfil da amostra. Em 

particular, até o momento, apenas um estudo avaliou FRCV como antropometria e perfil 

lipídico em jovens brasileiros, mas sem investigar variáveis de estresse oxidativo e processo 

inflamatório, e esta associação foi realizada apenas com o polimorfismo rs1544410. O 

objetivo deste estudo é investigar a influencia dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570 em 

marcadores do perfil lipídico, inflamatório, estresse oxidativo e antropométrico descritos na 

literatura como FRCV, em adolescentes aparentemente saudáveis de escolas públicas da 

cidade de João Pessoa no Nordeste do Brasil. 

 

Materiais e Métodos 

Amostra 

Tratou-se de um estudo transversal, realizado com 208 adolescentes, de ambos os 

sexos, com idade entre 15 a 19 anos de escolas públicas da cidade de João Pessoa-PB, 

Nordeste do Brasil. O cálculo amostral considerou 60 % (P) de prevalência da 

insuficiência/deficiência de vitamina D 19, com uma margem de erro de 10 % (D) e um 

nível de significância de 5 % (z= 1,96), perfazendo um total mínimo necessário de 194 

adolescentes. No sentido de corrigir eventuais perdas, foi feito um acréscimo de 10% 

[100/(100-10)], resultando em 216 unidades amostrais. Do universo de escolas públicas da 

cidade de João Pessoa e que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi 

selecionada utilizando uma tabela de números aleatórios. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: adolescentes entre 15 e 19 anos de idade 

com estado cognitivo preservado, adolescentes não gestantes ou lactantes, estado nutricional 

de magreza, não usuárias de suplementos de vitamina D e de medicamentos 

anticonvulsivantes ou para tratamento de HIV/AIDS, e que não apresentassem doença renal e 

hepática ou qualquer outra doença consumptiva crônica. O protocolo deste estudo foi 

aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
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Federal da Paraíba (CCS/UFPB) pelo protocolo 0139/15, atendendo a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 Os adolescentes com insuficiência/deficiência da 25-hidroxivitamina D foram 

encaminhados para o serviço de atendimento nutricional para orientação dietética e/ou 

suplementação. 

Análises bioquímicas 

A coleta de sangue foi realizada nas escolas. Os adolescentes foram orientados quanto 

ao dia e horário do exame, bem como da necessidade do jejum de 12 horas. Durante a coleta 

de sangue foram utilizados tubos à vácuo para análise de soro e de plasma.  

Os tubos foram acondicionados em caixas térmicas durante o período da coleta de 

sangue, com permanência do material coletado por no máximo duas horas. Posteriormente, 

foram encaminhados para o Laboratório de Estudos do Treinamento Físico Aplicado ao 

Desenvolvimento e Saúde na Universidade Federal da Paraíba, onde foram analisadas 

colesterol total (CT), lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), triglicerídeos (TG), por 

amostras do soro utilizando kits comerciais da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo 

as recomendações do fabricante, em analisador automático Labmax 240 premium (Lagoa 

Santa - MG, Brasil). As lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) foram obtidas pela equação 

de Friedwald [LDL-c= (CT-HDL-c) – (TG/5)] 20. 

Os Níveis séricos de Proteína C Reativa ultrassensível (PCR-us) e Alfa 1 

Glicoproteína Ácida (A1GPA) foram avaliados pelo método imunonefelométrico. A atividade 

oxidante foi determinada pela análise do malondialdeído (MDA) no plasma, através da reação 

de ácido tiobarbitúrico (TBARS) com os produtos de decomposição dos hidroperóxidos, 

conforme descrito por Ohkawa, Ohishi e Yagi 21.. A capacidade antioxidante total (CAT) 

foi analisada através do método DPPH no plasma, conforme descrito por Brand-Williams, 

Cuvelier e Berset 22. 

 

Perfil antropométrico 

Os dados antropométricos de peso e estatura foram coletados de acordo com 

procedimentos descritos no Anthropometric Standardization Reference Manual, de Lohman, 

Roche e Martorell 23 e nas recomendações da Organização Mundial da saúde 24. Todas as 

medidas foram realizadas por examinadores treinados e em duplicata.  

Para classificação do estudo nutricional antropométrico foram utilizadas como 

referência as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde, cujo público abrange 
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crianças e adolescentes (dos 10 aos 19 anos). Foram utilizadas as curvas de estatura/ idade e 

IMC/ idade considerando os pontos de corte preconizados pela OMS 25. 

As medidas da circunferência da cintura(CC) foi realizada com o indivíduo em pé com 

o auxílio de uma fita métrica não elástica no ponto médio entre a ultima costela e a crista 

ilíaca. Para classificação do risco pela CC foi utilizado percentil > 80 como risco para 

doenças metabólicas 26. A relação cintura/altura (RCA) obtida pelo quociente destas 

medidas foi classificada utilizado o ponto de corte único de 0,5 27. 

 

Genotipagem 

DNA Isolado  

 O DNA cromossomal foi obtido de leucócitos. Para isso, foram coletados 4ml de 

sangue mediante punção venosa, em tubos estéreis contendo 7,2mg de K3EDTA. As amostras 

foram enviadas ao laboratório de análise e na impossibilidade de realizar a extração do DNA 

no mesmo dia, as amostras eram estocadas sob -20°C, por um período máximo de 1 mês. Para 

extração do DNA seguiu-se o seguinte protocolo: as amostras foram diluídas em uma 

primeira solução de lise, contendo 10mM Tris-HCl pH 8, 5mM EDTA, 0,3 M sacarose, 

Triton-X-100 1% afim de provocar a hemólise das hemácias deixando, no entanto, os 

leucócitos permanecerem íntegros. Em seguida, procedeu-se a centrifugação à 3.200 rpm para 

descarte do sobrenadante. Esse processo foi repetido por 3 vezes no intuito de obter um 

precipitado de leucócitos livres de resquícios de hemoglobina.  

 O precipitado foi então ressuspendido em solução de lise contendo 10mM Tris-HCl 

pH 8, 0,5% dodecil sulfato de sódio (SDS), 5 mM EDTA, 0,2μg de proteinase K (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) e incubado a 55ºC em banho-maria. Após 7 horas de incubação foram 

adicionados 500μl de uma solução aquosa de 1 mM EDTA e 7,5 M acetato de amônio. A 

mistura foi centrifugada por 10 min a 11.471 rpm a 4ºC e 700μl do sobrenadante foram 

transferidos para novo tubo onde se obteve a precipitação do DNA com 540μl de isopropanol. 

Posteriormente, o precipitado de DNA foi lavado com 70% etanol, centrifugado (10.620 rpm 

por 5min), seco e ressuspendido em tampão Tris-EDTA pH 8,0 28. 

 

Polimorfismos VDR 

Os genótipos foram determinados por Reação em Cadeia da Polimerase- 

Polimorfismo de Tamanho de fragmentação de Restrição (PCR-RFLP). Para a variante 

rs1544410 os primers: 5’-CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCAGTGA-3’ (sense) e 5’-
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AACCAGCGGGAA GTCAAGGG-3’ (antisense) 29.  A amplificação ocorreu nas seguintes 

condições: desnaturação inicial a 94°C (10 minutos), 30 ciclos de desnaturação (1 minuto à 

94°C), anelamento (1 minuto à 58°C) e extensão (3 minutos à 72°C), com uma etapa extra de 

extensão final de 10 minutos. O produto de 825 pb foi digerido com BsmI que reconhece e 

cliva o alelo polimórfico b gerando dois fragmentos (650 pb e outro de 175 pb) enquanto o 

alelo ancestral B permanece com 825 pb.  

 Para rs2228570, os primers: 5'_-AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT-

3_' (sense) e  5_-ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3_' (antisense) 30. A 

amplificação ocorreu nas seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C (5 minutos), 35 

ciclos de desnaturação (30 segundos à 94°C), anelamento (30 segundos à 60°C) e extensão 

(30 segundos à 72°C), com uma etapa extra de extensão final de 10 minutos. O produto de 

265 pb foi digerido com FokI que reconhece e cliva o alelo polimórfico f gerando dois 

fragmentos (196 pb e outro de 69 pb), enquanto o alelo ancestral F permanece com 265 pb.  

Os genótipos foram analisados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 10% 

e coloração com nitrato de prata 0,5%. 

 

Análise de Dados 

 As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As variáveis que apresentaram distribuição não Gauseana foram 

transformadas em logarítimo natural e retestadas. Na distribuição dos genótipos, as variáveis 

que apresentaram distribuição normal, foram apresentadas sob a forma de média e desvio 

padrão (DP) e para as variáveis não-normais foram descritas sob a forma de mediana e 

intervalo interquartílico (IQ). As diferenças entre grupos de genótipos foram testadas pela 

ANOVA one-way ou seu correspondente não paramétrico, teste de Kruskal-Wallis. Para a 

associação entre os padrões de genotipagem e os parâmetros bioquímicos, foi utilizado o 

modelo de regressão logística, em seguida, as variáveis com  p<0,20 foram ajustadas para 

idade, IMC e CC. Adotou-se um nível de significância quando p-valor< 0,05. A análise 

estatística foi desenvolvida através do Software STATA 14 (StataCorp; USA). 

 

Resultados  

 Foram selecionados 130 adolescentes do sexo feminino e 78 do sexo masculino com 

idade média de 17,7 +1,14 anos. Na avaliação antropométrica pela classificação do IMC, 

4,9% (n= 10) da amostra apresentavam-se com baixo peso, 71,1% (n= 148) eutróficos, 13,4% 
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(n=28) com sobrepeso e 10,6% (n=22) obesos. Pela classificação da circunferência da cintura, 

83,2% (n=173) não apresentavam uma circunferência de risco para eventos cardiovasculares e 

16,8% (n= 35) apresentavam uma circunferência de risco. Na relação cintura altura, 82,7% 

(n=172) tinham uma relação sem risco para eventos cardiovasculares e  17,3% (n=36) 

mostravam-se com risco. Estes dados não estão descritos em tabelas. Os dados a respeito da 

características antropométricas e bioquímicas dos adolescentes estão apresentados na tabela 1 

em média (DP) e mediana (p25 - p75).   

 As tabelas 2 e 3 mostram a distribuição dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570 

respectivamente, com o perfil de cada genótipo em relação às variáveis antropométricas e 

bioquímicas estudadas, observa-se que não houve associações significativas. A frequência 

alélica ficou 40% B e 60% b para rs1544410 e 66% F e 34% f para rs2228570. 

 Foi realizada análise de regressão logística para todas as variáveis bioquímicas em 

relação aos genótipos dos polimorfismos. Na primeira análise, considerando o polimorfrmiso 

rs1544410, a A1GPA resultou em significância para o genótipo Bb (p=0,039; OR=1,95; 

IC95%= 1,03-3,66). Posteriormente, as variáveis que resultaram em p<0,20 (CT, VLDL-c, TG, 

PCR e A1GPA) foram ajustadas e a A1GPA permaneceu significativamente influenciadora 

no grupo heterozigoto (p= 0,040; OR=2,02; IC95%= 1,03-3,95). Enquanto isso, para o 

polimorfismo rs2228570, não resultou em significância após primeira análise e quando 

ajustadas as variáveis com p<0,20 (CT, HDL-c e PCR) também não alteraram o desfecho. 

Estes dados não estão descritos em tabelas. 

 

DISCUSSÃO 

 Este estudo mostrou que os genótipos dos polimorfismos rs1544410 e rs2228570 não 

influenciam nos marcadores do perfil lipídico, inflamatório, estresse oxidativo e 

antropométrico. Uma exceção foi a A1GPA, cujos dados estatísticos mostraram que a 

condição de heterozigoto do polimorfismo rs1544410 aumentava em 102% a chance de 

apresentarem este marcador alterado. Ainda assim, na análise da PCR, uma outra proteína 

também de fase aguda produzida pelo fígado tal como a A1GPA, não se encontrou associação 

estatística. 

Influência dos polimorfismos na Antropometria  

 A literatura é controversa nessa relação entre polimorfismos e marcadores 

antropométricos. Santos et al. 31 que estudaram meninas saudáveis do Sul do Brasil não 

observaram relação entre IMC e genótipos do rs1544410. Do mesmo modo, em adultos 
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saudáveis no Mississipi nos Estados Unidos, também não foram observadas relações entre o 

rs1544410 e IMC e CC  16. 

 Estudos realizados em outras etnias como Filus et al. 32 que investigaram homens 

adultos saudáveis poloneses, encontraram associação significativa do genótipo BB do 

polimorfismo rs1544410 com maiores valores de IMC quando comparados ao bb. Do mesmo 

modo, o estudo de Zhao et al. 10 em indivíduos chineses com e sem síndrome metabólica, 

encontraram associação significativa do BB com maiores médias de CC quando comparados 

ao Bb+bb e Ff e ff com maiores médias de IMC nos indivíduos com a síndrome. Hajj et al. 

33 que estudaram libaneses adultos jovens e saudáveis, encontraram associação significativa 

para polimorfismo rs1544410 com IMC e CC, porém, apenas nos homens com  genótipo bb. 

Apesar destes achados, Tworowska-Bardzinska et al. 34 não encontraram associação dos 

polimorfismos rs1544410 com IMC em mulheres polonesas pós-menopausadas. Nos estudos 

de Hajj et al. 33 e Filus et al. 32, também investigaram o polimorfismo rs2228570 da 

mesma forma que no presente estudo, e também não mostraram associação com IMC e CC 

em suas amostras de indivíduos saudáveis. 

Influência dos polimorfismos no perfil lipídico 

 Um estudo prévio realizado na mesma cidade do presente estudo, mas em população 

de idosos não institucionalizados, o polimorfismo rs1544410 influenciou o CT (p = 0,029) e 

níveis de LDL-c (p = 0,004), com maiores valores no genótipo Bb e mais baixos no grupo do 

genótipo bb 35. O mesmo não aconteceu no presente estudo, onde maiores valores destas 

variáveis estavam no bb.  

 Outro estudo também achou associação do rs1544410 com o perfil lipídico, em 

amostras de mulheres pós-menopausadas saudáveis, mostrando o genótipo BB estava 

relacionado a um perfil lipídico desfavorável  34. Assim, sugerindo que os portadores de bb 

são favorecidos por terem maior disponibilidade do receptor e benefícios dos efeitos redutores 

sobre os níveis de lipídicos, enquanto na presença do alelo B, pode haver uma expressão 

diminuída de VDR, tornando a vitamina D menos disponível para exercer seus efeitos 

moduladores. 

 Dados de Al-Daghri et al. 36 apresentam controversias à esta teoria. Eles 

suplementaram com vitamina D por 12 meses em indivíduos com DM2, observando melhora 

no perfil lipídico nos indivíduos BB, eles levantam a hipótese do alelo B poder proporcionar 

uma melhor estabilidade e meia-vida do mRNA do gene VDR, resultando em um maior 
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número de VDR expressados por um tempo maior nas células alvo. Al-Daghri et al. não 

encontraram melhora significativa do perfil lipídico para o polimorfismo rs2228570.  

 Estes estudos que apontam direções contrárias têm um importante ponto de 

discussão, nem todos realizaram análises de regressão logística multivariada, o que gera uma 

controvérsia sobre a influência do polimorfismo. Nossos dados mostram através da análise 

multivariada, de maneira mais consistente, que esta influencia parece não existir. 

 Em estudos realizado por Filus et al. 32 encontraram maiores valores de HDL no 

genótipo ff do polimorfismo rs2228570, mas não observaram associação significativa com o 

polimorfismo rs1544410 em homens poloneses saudáveis. Em indivíduos libaneses adultos 

saudáveis, também não houve associação significativa do polimorfismo rs1544410 com o 

perfil lipídico estudado, entretanto, para o polimorfismo rs2228570, esta associação foi 

observada entre triglicerídeo com valores maiores no genótipo FF e este mesmo genótipo 

apresentou menores valores de HDL nos homens, a associação também ocorreu nas mulheres 

com maiores valores de colesterol total para o genótipo ff e de LDL no Ff  33. Um estudo 

em população chinesa, também foram investigados este dois polimorfismos em indivíduos 

com e sem síndrome metabólica e não houve associação com triglicerídeo e HDL 10. 

 Observa-se divergências em estudos de diferentes etnias a respeito de qual genótipo 

ou alelo destes polimorfismos seria o protetor ou risco sobre o perfil lipídico. 

Influência dos polimorfismos no estresse oxidativo  

 O presente estudo não observou valores significativos de MDA e CAT na amostra de 

adolescentes estudada. Vale ressaltar que são jovens aparentemente saudáveis e com média de 

IMC dentro dos parâmetros de normalidade, o que pode ser um fator protetor para alteração 

destas variáveis bioquímicas.  

 Em estudo realizado na mesma cidade, entretanto com população idosa, também não 

foi observado associação com MDA, mas apresentou maiores médias no genótipo Bb para o 

polimorfismo rs1544410 35, da mesma forma que no presente estudo. 

 O estresse oxidativo também foi investigado com Iranianos com DM2 e foi observada 

um aumento significativo do marcador de estresse oxidativo TBARS (substâncias 

tiobarbitúricas reativas) nos indivíduos com alelo F para o polimorfismo rs2228570 37.  

Achado contrário foi observado em estudo de intervenção com com vitamina D em indivíduos 

diabéticos tipo 2, não encontrando associação significativa entre os genótipos do 

polimorfismo rs2228570 e os marcadores de estresse oxidativo superóxido dismutase 
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glutationa (GSH), capacidade antioxidante total (TAC) e malondialdeído (MDA), mas 

ressaltou que  o genótipo ff foi o que mostrou menor resposta após suplementação 38. 

 Os resultados são divergentes quanto a presença do estresse oxidativo, bem como sua 

associação com os polimorfismos rs1544410 e rs2228570. Ressaltando ainda que as 

populações estudadas em indivíduos saudáveis têm características de estresse oxidativo 

diferentes quando comparada à indivíduos enfermos. 

Influência dos polimorfismos no processo Inflamatório 

 O VDR é expresso em células envolvidas no sistema imunológico e inflamatório no 

corpo humano, fornecendo a base biológica para o papel da vitamina D em doenças 

inflamatórias 39. 

 O presente estudo mostrou influência do polimorfismo rs1544410 com A1GPA no 

genótipo Bb após análise de regressão logística, mas vale ressaltar que a outra proteína de fase 

aguda também avaliada PCR, não apresentou relação, o que pode ser um resultado 

questionável. Estudo prévio realizado na mesma cidade também não observou a relação 

destas duas PFA com genótipos do polimorfismo rs1555510 em idosos não 

institucionalizados 35.  

 Estudo realizado em pacientes com câncer de etnia caucasiana recrutados em um 

hospital da Itália, também investigaram estes dois polimorfismos associados com o marcador 

inflamatório PCR e não observou associação significativa quando investigados os indivíduos 

com câncer/ caquéticos e com câncer/ não caquéticos para rs2228570. Entretanto, para o 

polimorfismo rs1544410, os pesquisadores encontraram diferença significativa entre os 

genótipos com maior média de PCR no bb 40, diferentemente do presente estudo que 

apresentou menor média neste genótipo, apesar de não significativa. 

 O polimorfismo rs2228570 também foi investigado em estudo realizado com 

indivíduos adultos diabéticos no Irã, e mostrou que a suplementação de 250ml de uma bebida 

láctea duas vezes ao dia contendo 500UI de vitamina D/ 250ml durante 12 semanas, reduziu 

os valores bioquímicos da PCR em todos os genótipos, porém, diminuiu mais nos indivíduos 

com genótipo FF e menos responsivos os com genótipo ff  41. 

 Para nossos resultados, era esperado que para amostras de indivíduos aparentemente 

saudáveis, onde 71,1% deles apresentavam-se eutróficos,   que os valores dos marcadores do 

processo inflamatório não se mostrassem significativamente elevados. 

 

Conclusão 
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 Apesar de alguns estudos encontrarem associações dos polimorfismos do gene VDR 

com FRCV em diferentes populações, o nosso não observou. Publicações prévias,  até o 

momento e sob nosso conhecimento, não foram exploradas utilizando no mesmo estudo 

marcadores antropométricos, do perfil lipídico, do estresse oxidativo e do processo 

inflamatório em população brasileira de adolescentes aparentemente saudáveis. A 

inconsistência nos resultados existentes na literatura, reforça a necessidade de mais estudos 

desta natureza em indivíduos jovens saudáveis de mesma etnia e com amostras 

representativas. Este esclarecimento é de forte relevância na tentativa de discutir os achados e 

identificar se de fato existe influência destes polimorfismos nos marcadores de risco de 

doenças cardiovasculares. 

 

Limitações: Outras variáveis estudadas na literatura que podem estar atribuídas como fatores 

de risco para doenças cardiovasculares e possivelmente influenciadas por estes polimorfismos 

aqui estudados, não foram avaliadas. Entre elas: interleucinas, medidas de composição 

corpórea e variáveis de estilo de vida. Nosso estudo não avaliou de forma prospectiva estes 

adolescentes, o que determinaria um resultado mais fidedígno. 

Agradecimentos: à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB, por consentir a 

realização deste estudo com adolescentes matriculados nas escolas públicas participantes. 

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse científico neste estudo. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Características antropométricas e bioquímicas dos adolescentes. 

Variável Média DP Mediana p25- p75 

IMC (Kg/m2) 22,7 4,7 22,0 19,3-24,8 

CC (cm) 74,5 10,9 73,0 67,5-78,0 

RCA  0,45 0,06 0,44 0,41-0,48 

TG (mg/dL) 80,3 38,5 71,0 54,5-93,0 

CT (mg/dL) 155,9 27,7 153,0 138,0-170,0 

LDL-c (mg/dL) 93,6 23,4 91,4 78,1-106,4 

VLDL-c (mg/dL) 16,0 7,7 14,2 10,9-18,6 

HDL-c (mg/dL) 46,3 9,9 46,5 39,0-52,0 

PCR (%) 1,77 2,34 0,96 0,57-1,82 

A1GPA (mg/dL) 88,9 21,8 83,0 71,0-96,0 

MDA 3,52 1,11 3,60 2,85-4,15 

CAT (mg/dL) 31,3 8,2 32,0 26,5-38,0 
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Os dados são expressos em média (desvio padrão) e mediana (p25 - 075). TG - Triglicerídeos; CT-c - Colesterol 

Total; LDL-c - Low Density Lipoprotein; VLDL-c - Very Low Density Lipoprotein; HDL-c - High Density 

Lipropotein; PCR - Proteína C Reativa; A1GPA - 1 Alfa Glicoproteína Ácida; MDA - Malonaldeído; CAT - 

Capacidade Antioxidante; IMC - Índice de Massa Corporal; CC - Circunferência da Cintura; RCA - Relação 

Cintura/Altura.  

Tabela 2. Valores em média ou mediana das variáveis antropométricas e bioquímicas em 

função da distribuição dos genótipos do polimorfismo rs1544410 dos adolescentes. 

 

Os dados com distribuição normal são descritos como média (DP) no Teste ANOVA one-way e para dados não-

normais, usado mediana (p25 - p75) no Teste KrusKal-Wallis. TG - Triglicerídeos; CT-c - Colesterol Total; 

LDL-c - Low Density Lipoprotein; VLDL-c - Very Low Density Lipoprotein; HDL-c - High Density 

Lipropotein; PCR - Proteína C Reativa; A1GPA - 1 Alfa Glicoproteína Ácida; MDA - Malonaldeído; CAT - 

Capacidade Antioxidante; IMC - Índice de Massa Corporal; CC - Circunferência da Cintura; RCA - Relação 

Cintura/Altura. 

 

Tabela 3. Valores em média ou mediana das variáveis antropométricas e bioquímicas em 

função da distribuição dos genótipos do polimorfismo rs2228570 dos adolescentes. 

 

Variáveis rs1544410 

 BB n=47 (22,6%) Bb n=70 (33,7%) bb n=91 (43,7%) p-

valor 

TG (mg/dL) 70,0 (53,0-92,0) 70,0 (55,0-91,0) 75,0 (58,0-95,0) 0,548 

CT (mg/dL) 152,0(29,1) 155,7(28,3) 158,1(26,3) 0,466 

LDL-c  (mg/dL) 90,0 (76,1-104,8) 90,0 (75,8-105,4) 92,6 (79,8-108,0) 0,759 

VLDL -c (mg/dL) 14,0 (10,6-18,4) 14,0 (11,0-18,2) 15,0 (11,6-19,0) 0,548 

HDL-c  (mg/dL) 45,6(9,6) 45,4(9,5) 47,4(10,3) 0,385 

PCR (mg/dL) 0,97 (0,60-1,81) 0,97 (0,61-1,81) 0,94 (0,56-1,85) 0,602 

A1GPA (mg/dL) 83,0 (73,5-99,5) 86,0 (78,0-95,0) 81,0 (69,0-94,0) 0,286 

MDA 3,55(1,05) 3,62(1,05) 3,44(1,20) 0,600 

CAT (%) 32,5 (26,0-36,5) 32,5 (27,0-38,0) 32,0 (26,0-38,0) 0,861 

IMC (Kg/m2) 22,3 (19,7-25,6) 22,1 (19,1-24,4) 21,8 (19,3-24,4) 0,764 

CC (cm) 72,7 (68,0-79,1) 73,0 (67,5-78,0) 72,5 (67,0-77,5) 0,737 

RCA  0,44 (0,42-0,49) 0,44 (0,41-0,47) 0,44 (0,41-0,48) 0,765 

Variáveis rs2228570 

 FF n=92 (n=44,2%) Ff n=94 (n=45,2%) ff n=22 (10,6%) p-

valor 

TG (mg/dL) 71,5 (54,0-91,0) 69,5 (55,0-93,0) 68,5 (52,0-101,0) 0,989 

CT (mg/dL) 155,1(27,5) 155,0(26,0) 163,7(35,0) 0,383 

LDL-c  (mg/dL) 92,6 (77,3-105,9) 89,4 (77,0-105,0) 93,2 (80,2-123,2) 0,678 

VLDL -c (mg/dL) 14,3 (10,8-18,2) 13,9 (11,0-18,6) 13,7 (14,4-20,2) 0,989 

HDL-c  (mg/dL) 45,8(11,1) 46,4(8,7) 48,0(9,2) 0,633 

PCR (mg/dL) 0,96 (0,57-1,54) 0,97 (0,59-2,00) 0,79 (0,50-1,76) 0,354 

A1GPA (mg/dL) 83,0 (75,5-99,0) 83,0 (70,0-95,0) 80,5 (66,0-93,0) 0,473 

MDA 3,59(1,14) 3,50(1,07) 3,36(1,21) 0,674 

CAT (%) 33,0 (26,5-37,5) 31,5 (25,0-37,0) 34,0 (29,0-40,0) 0,403 

IMC (Kg/m2) 21,7 (19,1-24,5) 22,1 (19,2-24,9) 22,3 (20,2-25,8) 0,800 

CC (cm) 73,0 (69,0-78,0) 72,0 (67,0-77,5) 73,0 (67,5-79,0) 0,642 

RCA  0,44 (0,41-0,48) 0,44 (0,41-0,47) 0,46 (0,41-0,49) 0,742 
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Os dados com distribuição normal são descritos como média (DP) no Teste ANOVA one-way e para dados não-

normais, usado mediana (p25 - p75) no Teste KrusKal-Wallis. TG - Triglicerídeos; CT-c - Colesterol Total; 

LDL-c - Low Density Lipoprotein; VLDL-c - Very Low Density Lipoprotein; HDL-c - High Density 

Lipropotein; PCR - Proteína C Reativa; A1GPA - 1 Alfa Glicoproteína Ácida; MDA - Malonaldeído; CAT - 

Capacidade Antioxidante; IMC - Índice de Massa Corporal; CC - Circunferência da Cintura; RCA - Relação 

Cintura/Altura. 
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Tabela 1. Análise de regressão logística dos genótipos do polimorfismo rs1544410 em relação 

aos parâmetros bioquímicos. 

 Não-ajustada Ajustada 

 OR p-valor IC OR p-valor IC 

CT 

bb 

Bb 

BB 

 

 

1,0 

0,65 

0,56 

 

 

0,181 

0,180 

 

 

0,35-1,22 

0,27-1,14 

 

 

0,64 

0,53 

 

 

1,65 

0,88 

 

 

0,34-1,20 

0,26-1,10 

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

0,61 

 

0,081 

 

0,35-1,06 

 

0,60 

 

0,068 

 

0,34-1,04 

BB 

Bb+bb 

1,0 

1,36 

 

0,084 

 

0,96-1,94 

 

1,39 

 

0,068 

 

0,98-1,98 

HDL       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

0,88 

0,90 

 

0,699 

0,763 

 

0,47-1,65 

0,44-1,81 

 

 

 

 

 

 

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

0,89 

 

0,675 

 

0,51-1,54 

   

BB 

Bb+bb 

1,0 

1,06 

 

0,724 

 

0,75-1,50 

   

LDL       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

0,81 

0,69 

 

0,507 

0,308 

 

0,43-1,51 

0,34-1,40 

   

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

0,76 

 

0,328 

 

0,44-1,32 

   

BB 

Bb+bb 

1,0 

1,21 

 

0,291 

 

0,85-1,71 

   

VLDL       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

0,64 

0,63 

 

0,168 

0,210 

 

0,34-1,20 

0,31-1,29 

 

0,63 

0,59 

 

0,150 

0,149 

 

0,33-1,18 

0,28-1,21 

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

0,64 

 

0,112 

 

0,37-1,11 

 

0,61 

 

0,084 

 

0,35-1,07 

BB 

Bb+bb 

1,0 

1,29 

 

0,156 

 

0,91-1,83 

 

1,34 

 

0,109 

 

0,94-1,91 

TG       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

0,64 

0,63 

 

0,168 

0,210 

 

0,34-1,20 

0,31-1,29 

 

0,63 

0,59 

 

0,150 

0,149 

 

0,33-1,18 

0,28-1,21 

bb 1,0      



 

 

103 

 

Bb+BB 

 

0,64 0,112 0,37-1,11 0,61 0,084 0,35-1,07 

BB 

Bb+bb 

1,0 

1,29 

 

0,156 

 

0,91-1,83 

 

1,34 

 

0,109 

 

0,94-1,91 

PCR       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

1,60 

1,44 

 

0,143 

0,312 

 

0,85-3,01 

0,71-2,93 

 

1,62 

1,31 

 

0,154 

0,484 

 

0,83-3,17 

0,62-2,78 

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

1,54 

 

0,128 

 

0,88-2,67 

 

1,49 

 

0,181 

 

0,83-2,67 

BB 

Bb+bb 

1,0 

0,80 

 

0,223 

 

0,57-1,14 

   

A1GPA       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

1,95 

1,28 

 

0,039* 

0,489 

 

1,03-3,66 

0,63-2,61 

 

2,02 

1,13 

 

0,040* 

0,747 

 

1,03-3,95 

0,53-2,41 

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

1,64 

 

0,078 

 

0,94-2,86 

 

1,60 

 

0,116 

 

0,89-2,87 

BB 

Bb+bb 

1,0 

0,83 

 

0,295 

 

0,59-1,17 

   

MDA       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

1,30 

1,40 

 

0,411 

0,353 

 

0,69-2,44 

0,69-2,84 

   

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

1,34 

 

0,300 

 

0,77-2,33 

   

BB 

Bb+bb 

1,0 

0,84 

 

0,315 

 

0,59-1,18 

   

CAT       

bb 

Bb 

BB 

 

1,0 

1,07 

1,11 

 

0,836 

0,763 

 

0,57-1,99 

 

   

bb 

Bb+BB 

 

1,0 

1,09 

 

0,766 

 

0,63-1,88 

   

BB 

Bb+bb 

 

0,95 

 

0,753 

 

0,67-1,34 

   

Abreviações: OR – oddis ratio e IC – Intervalo de Confiança. Valores da mediana:  CT= 

153mg/dL; HDL=46,5mg/dL; LDL= 91,4mg/dL; VLDL= 14,2mg/dL; TG= 71,0mg/dL; 

PCR= 0,96; A1GPA= 83,0; MDA= 3,6; CAT=32,0.  *p< 0,05. Análise  ajustada para idade, 

IMC e CC.  
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Tabela 2. Análise de regressão logística dos genótipos do polimorfismo rs2228570 em relação 

aos parâmetros bioquímicos. 

 Não-ajustada Ajustada 

 OR p-valor IC OR p-valor IC 

CT 

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

0,53 

0,69 

 

 

0,194 

0,445 

 

 

0,21-1,37 

0,27-1,78 

 

 

0,54 

0,70 

 

 

0,196 

0,467 

 

 

0,21-1,38 

0,27-1,81 

 

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

0,77 

1,44 

 

 

0,383 

0,445 

 

 

0,43-1,38 

0,56-3,71 

   

 

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

0,97 

 

 

0,891 

 

 

0,64-1,47 

 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff+ ff 

 

1,0 

1,03 

 

 

0,891 

 

 

0,68-1,55 

 

 

 

 

 

 

HDL       

ff 

Ff 

FF 

1,0 

0,60 

0,48 

 

0,290 

0,134 

 

0,23-1,55 

0,18-1,25 

 

0,58 

0,45 

 

0,282 

0,112 

 

0,22-1,55 

0,17-1,20 

 

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

1,24 

2,08 

 

 

0,460 

0,134 

 

 

0,70-2,21 

0,80-5,44 

 

 

1,29 

2,21 

 

 

0,392 

0,112 

 

 

0,72-2,32 

0,83-5,88 

 

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

0,73 

 

 

0,143 

 

 

0,48-1,11 

 

 

0,71 

 

 

0,111 

 

 

0,46-1,08 

 

FF 

Ff+ ff 

 

1,0 

1,37 

 

 

0,143 

 

 

0,90-2,07 

 

 

 

1,41 

 

 

0,111 

 

 

0,92-2,16 

LDL       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

0,70 

0,95 

 

0,458 

0,914 

 

0,28-1,78 

0,37-2,42 

   

FF 

Ff 

ff 

 

 

0,74 

1,05 

 

0,306 

0,914 

 

0,42-0,32 

0,41-2,68 

   

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

1,09 

 

0,674 

 

0,72-1,65 

   

FF 

Ff+ ff 

 

1,0 

0,91 

 

0,674 

 

0,61-1,18 

   

VLDL       

ff 1,0      
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Ff 

FF 

 

0,81 

1,00 

0,652 

>0,999 

0,32-2,05 

0,39-2,53 

   

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

0,81 

1,00 

 

0,468 

>0,999 

 

0,45-1,44 

0,39-2,53 

   

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

1,08 

 

0,723 

 

0,71-1,63 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff+ ff 

1,0 

0,93 

 

0,723 

 

0,61-1,40 

 

 

 

 

 

 

TG       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

0,81 

1,00 

 

0,652 

>0,999 

 

0,32-2,05 

0,39-2,53 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

0,81 

1,00 

 

0,468 

>0,999 

 

0,45-1,44 

0,39-2,53 

   

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

1,08 

 

0,723 

 

0,71-1,63 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff+ ff 

1,0 

0,93 

 

0,723 

 

0,61-1,40 

 

 

 

 

 

 

PCR       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

2,04 

1,65 

 

0,140 

0,301 

 

0,79-5,23 

0,64-4,23 

 

2,45 

1,91 

 

0,087 

0,211 

 

0,88-6,82 

0,69-5,27 

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

1,24 

0,61 

 

0,471 

0,301 

 

0,69-2,21 

0,24-1,56 

 

 

  

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

1,09 

 

0,677 

 

0,72-1,65 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff+ ff 

1,0 

0,92 

 

0,677 

 

0,61-1,38 

   

A1GPA       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

1,38 

1,32 

 

0,498 

0,560 

 

0,54-3,55 

0,52-3,40 

 

 

 

 

 

 

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

1,04 

0,75 

 

0,880 

0,560 

 

0,59-1,86 

0,29-1,94 

   

ff 1,0      
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Ff+FF 

 

1,08 0,723 0,71-1,63    

FF 

Ff+ ff 

1,0 

0,93 

 

0,723 

 

0,61-1,40 

   

MDA       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

1,06 

0,88 

 

0,909 

0,794 

 

0,42-2,68 

0,35-2,25 

   

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

1,20 

1,13 

 

0,545 

0,794 

 

0,67-2,13 

0,44-2,89 

   

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

0,90 

 

0,627 

 

0,60-1,37 

   

FF 

Ff+ ff 

1,0 

1,11 

 

0,627 

 

0,73-1,68 

   

CAT       

ff 

Ff 

FF 

 

1,0 

0,67 

0,95 

 

0,405 

0,914 

 

0,26-1,71 

0,37-2,42 

   

FF 

Ff 

ff 

 

1,0 

0,71 

1,05 

 

0,242 

0,914 

 

0,38-1,26 

0,41-2,68 

   

ff 

Ff+FF 

 

1,0 

1,11 

 

0,623 

 

0,73-1,68 

   

FF 

Ff+ ff 

1,0 

0,90 

 

0,623 

 

0,60-1,36 

   

Abreviações: OR – oddis ratio e IC – Intervalo de Confiança. Valores da mediana:  CT= 

153mg/dL; HDL=46,5mg/dL; LDL= 91,4mg/dL; VLDL= 14,2mg/dL; TG= 71,0mg/dL; 

PCR= 0,96; A1GPA= 83,0; MDA= 3,6; CAT=32,0. Análise  ajustada para idade, IMC e CC.  
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Tabela 3. Análise das variáveis antropométricas em função da distribuição dos genótipos do 

polimorfismo BsmI e FokI dos adolescentes do Nordeste do Brasil. 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) p-valor 

 BB (n= 47) Bb (n= 70) bb (n= 91)  

PESO (Kg) 63,07 ±15,5 61,88 ±16,26 60,27 ±13,52 0,56 

ALTURA (m) 1,65 ±0,10 1,64 ±0,09 1,63 ±0,07 0,54 

IMC (Kg/m2) 23,01 ±4,77 22,74 ±4,82 22,51 ±4,60 0,83 

PAS (mmHg) 115,10 ±14,42 112,83 ±15,73 110,42 ±16,65 0,24 

PAD (mmHg) 72,71 ±11,11 73,40 ±10,86 73,12 ±9,53 0,94 

 FF (n= 92) Ff (n= 94) ff (n= 22)  

PESO (Kg) 61,78 ±15,37 60,06 ±12,86 65,13 ±20,11 0,33 

ALTURA (m) 1,64 ±0,08 1,63 ±0,09 1,65 ±0,09 0,65 

IMC (Kg/m2) 22,73 ±4,70 22,46 ±4,38 23,64 ±5,92 0,57 

PAS (mmHg) 113,02 ±15,39 111,61 ±16,85 110,90 ±13,85 0,77 

PAD (mmHg) 73,40 ±10,58 73,02 ±9,74 73,04 ±11,07 0,96 

Os dados são expressos em média (desvio padrão). Abreviações: IMC- índice de massa 

corporal; PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão arterial diastólica. ANOVA one-way. 

 

 

 

 

 

 

 


