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RESUMO 

 

A vitamina D é um composto lipossolúvel que exerce seus efeitos biológicos (modula o 

metabolismo celular) pela ligação ao receptor de vitamina D (VDR). O VDR apresenta 

polimorfismos na população, podendo apresentar variações na eficiência de ação desta 

vitamina. Estudos demonstram a eficiência da suplementação com colecalciferol (um dos 

percursores da vitamina D), pois o mesmo aumenta o controle do metabolismo mineral 

(homeostase do cálcio e fosforo) e atenua o processo inflamatório, fator complicador 

observado em pacientes que sofreram queimaduras. Detectamos a presença dos 

polimorfismosCdxII e oEcoRV do gene VDR em pacientes que sofreram queimaduras e 

comparamos com o tempo de internação, desenvolvimento de infecção e mortalidade 

ocorridas nesses casos. Pacientes admitidos na Unidade de Queimados do Hospital Estadual 

de Bauru foram acompanhados durante sua recuperação e foram registrados, além dos 

parâmetros acima, idade, sexo, superfície corporal queimada e infecção. Foi feita a extração 

de DNA de amostras de sangue destes pacientes pelo método salting-out de leucócitos. Para 

avaliar a associação dos polimorfismos com o tempo de internação utilizamos a análise de 

regressão linear, e para a associação dos polimorfismos com o desenvolvimento de infecção 

ou mortalidade utilizamos a análise de regressão logística, sempre com nível de significância 

de 5%. Foram analisados 81 pacientes, sendo que 11 deles foram a óbito e 70 tiveram alta 

hospitalar. Referente ao desenvolvimento de infecção, dos 81pacientes estudados 30 

apresentaram algum tipo de infecção durante o período de internação e 51 não apresentaram 

qualquer agravamento da condição de queimadura. A média do tempo de internação dos 

pacientes estudados foi de, aproximadamente, 26 dias. Pelas análises não foi possível 

estabelecer uma relação entre o tempo de internação, mortalidade e infecção com os 

polimorfismos CdxII e o EcoRV 

 

Palavras chave: VDR, pacientes queimados, polimorfismo CdxII, polimorfismo EcoRV. 

 



 
 

  

CARMONA, B. H. M.Influence of polymorphisms CdxII e EcoRVof vitamin D receptor 
on recuperation of burned patients.[Academic Coursework in Biological Sciences]. São 

Paulo Federal Institute. São Roque, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

Vitamin D is a fat-soluble compound that has biological effects (modulates cell metabolism) 

through binding to vitamin D receptor (VDR). VDR presents polymorphisms in vitamin D 

efficiency that can vary in a population. Some studies show colecalciferol supplementation 

efficiency, because it increases mineral metabolism(calcium and phosphorous 

homeostasis)control and mitigates the inflammatory process, a complicating factor observed 

in patients that suffer burns. The VDR polymorphisms CdxII andEcoRVwere detected in 

patients that suffered burns and compared with hospitalization time, infection development 

and mortality. Patients admitted to the burn unit of Bauru State Hospital were monitored 

during recovery for age, sex, body surface burned and infection. DNA extraction was 

performed by leucocyte “salting-out” method through blood samples. The association 

between polymorphisms and hospitalization time was analyzed by linear regression, while 

logistic regression was utilized to evaluate infection development and mortality. In all cases 

5% statistical significance was adopted. Of the 81 patients analyzed, eleven died while 70 

were discharged. Only 30 showed some type of infection and 51 presented none. Average of 

hospitalization time was approximately 26 days. After analysis, a relation was not established 

between hospitalization time, mortality and infection with polymorphisms CdxII andEcoRV. 

 

Keywords: VDR, burned patients,polymorphism CdxII, polymorphism EcoRV. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

 

Vitamina D é uma ampla denominação para compostos lipossolúveis

tanto o metabólito ativo quanto seus precursores.Em seres humanos, esta vitamina pode ser 

obtida de forma exógena por meio de ingestão da vitamina D

comestíveis ou vitamina D

como atum e salmão, porém

fotólise do 7-deidrocolesterol

Na pele, pela ação da radiação ultravioleta, o 

vitamina D que pelo calor é convertida em

colecalciferol como o ergosterol são transportados 

alcançarem o fígado, onde sofrem hidroxilação no c

(25(OH)D3e 25(OH)D2). O calcidiol é transportado aos rins, onde é hidroxilado novamente, 

desta vez no carbono 1, originando o calcitriol (1,

molécula ativa da vitamina
1

Figura 1 – Metabolismo da vitamina D no organismo.

 

A principal função da vitamina D é 

adequados para a mineralização óssea

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

uma ampla denominação para compostos lipossolúveis

tanto o metabólito ativo quanto seus precursores.Em seres humanos, esta vitamina pode ser 

exógena por meio de ingestão da vitamina D2 (ergosterol) presente em fungos 

comestíveis ou vitamina D3 (colecalciferol) de origem animal, encontrada em pe

como atum e salmão, porém 80% a 90%desta vitamina é obtida pelo organismo por meio da 

deidrocolesterol presente na pele
1; 2

. 

ela ação da radiação ultravioleta, o 7-deidrocolesterolé convertido em

vitamina D que pelo calor é convertida emcolecalciferol. A partir desta etapa, tanto o 

colecalciferol como o ergosterol são transportados por glicoproteínas no sangue

ígado, onde sofrem hidroxilação no carbono 25, sendo convertidas em calcidiol 

. O calcidiol é transportado aos rins, onde é hidroxilado novamente, 

desta vez no carbono 1, originando o calcitriol (1,25(OH)D3e 1,25(OH)D

1; 3
 (Figura 1). 

 

Metabolismo da vitamina D no organismo. Adaptado de Premaor&Furlaneto

A principal função da vitamina D é manter os níveis sanguíneos de cálcio e fosforo 

adequados para a mineralização óssea
4
 e aumentar a absorção destes íons no intestino

9 

uma ampla denominação para compostos lipossolúveis, abrangendo 

tanto o metabólito ativo quanto seus precursores.Em seres humanos, esta vitamina pode ser 

(ergosterol) presente em fungos 

encontrada em peixes oleosos 

esta vitamina é obtida pelo organismo por meio da 

deidrocolesterolé convertido empré-

. A partir desta etapa, tanto o 

por glicoproteínas no sangue até 

arbono 25, sendo convertidas em calcidiol 

. O calcidiol é transportado aos rins, onde é hidroxilado novamente, 

25(OH)D2). O calcitriol é a 

 

Premaor&Furlaneto, (2006)
3
 

manter os níveis sanguíneos de cálcio e fosforo 

e aumentar a absorção destes íons no intestino
5
, porém 
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existem estudos que demonstram outras funções desta vitamina no organismo humano, uma 

delas é seu papel na expressão das proteínas catelicidina e α e β-defensinas, que são 

codificadas por genes de células do sistema imune que possuem elementos responsivos ao 

receptor da vitamina D(VDR)
6; 7; 8

. Além disso, em baixas concentrações de calcitriol há um 

aumento no desenvolvimento de células T autoreativas, que atuam contra tecidos do próprio 

organismo, e síntese de interleucinas pró-inflamatórias, aumentando o risco do 

desenvolvimento de doenças autoimunes
9
.  Há também uma participação na função da 

musculatura cardíaca,pois controla a pressão arterial regulando o crescimento de células 

musculares lisas de vasos sanguíneos
10; 11

. 

Para que o calcitriolexerça seus efeitos biológicos é necessária a sua conexão ao 

receptor de vitamina D (VDR), levando à transcrição de um conjunto de genes que possuem a 

região promotora para a ligação deste receptor.  

O gene VDR se encontra no cromossomo 12 em seres humanos
12; 13

 e é responsável 

por codificar uma proteína pertencente à família de receptores nucleares 

esteroidesespecíficos
12

.Este receptor é responsivo à vitamina D e é expresso na maioria das 

células humanas
14

.  

O VDR apresenta polimorfismos na população, podendo apresentar variações na 

eficiência de ação da vitamina D. Os polimorfismos estudados no presente trabalho serão 

oCdxII e EcoRV, pois são formas bastante conhecidas e estudadas, estando os mesmos no 

banco de dados do NCBI (Centro Nacional de Informação Biotecnológicas), onde podem ser 

encontrados(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) respectivamente como rs11568820 e 

rs4516035. 

Os polimorfismos CdxII e EcoRVapresentam uma variação intrônica, uma troca de 

timina por citosina em ambos os casos e, embora não atinjam uma região transcricional, 

localizam-se na região promotora do gene VDR.Essa variação em ambos os Polimorfismos 

pode trazer benefícios como malefícios segundo a literatura. Alguns estudos relacionaram que 

a presença de formas polimórficas do CdxII está associada a uma moderada redução do risco 

de fraturas vertebrais
15

, e de EcoRV associado ao risco diferencial de desenvolvimento de 

linfoma Não-Hodgkin como consequência de exposição ao sol 
16

. 

Estudos demonstram a eficiência da suplementação com colecalciferol em pessoas que 

apresentam deficiência de vitamina D, como pacientes que realizam hemodiálise e pacientes 

que sofrem de doença renal crônica. Após a suplementação com a vitamina, os níveis de 

calcidiol(forma usada para medir as concentrações da vitamina no sangue) se elevaram 

consideravelmente. A ingestão do colecalciferol nestes pacientes apresentou-se como uma 
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medida terapêutica fácil e rentável, aumentando o controle do metabolismo mineral e 

atenuando o processo inflamatório, fator complicador observado em pacientes que sofreram 

queimaduras. Sabe-se que a quantidade de 7-dehidrocolesterol em indivíduos que sofreram 

queimaduras é menor, consequentemente a quantidade de colecalciferol produzida pelo 

organismo também cai, isto ocorre provavelmente devido à redução da síntese cutânea
17

. 

Apesar destas constatações, não são encontrados estudos que sugerem a suplementação de 

colecalciferol em pacientes queimados. 

Queimaduras são lesões cutâneas ocasionadas por trauma térmico, podendo originar-se 

por exposição à chama, superfícies quentes ou muito frias, substâncias químicas, radiações, 

eletricidade, atrito ou exposição excessiva ao sol
18;19

. Esse tipo de ferimento é considerado a 

terceira principal causa de morte acidental no mundo todo, segundo dados internacionais
20

. 

Grandes avanços têm sido realizados no tratamento de queimaduras, porém o número 

de mortes por este problema ainda é muito alto, sendo o desenvolvimento de infecção o 

principal fator complicador
19

. 

Além das complicações físicas que estas lesões podem causar, alguns pacientes podem 

apresentar problemas psicológicos, pois dependendo do local e área afetada pode prejudicar a 

estética, causando insegurança e desequilíbrio emocional
21;22;23

. 

A extração de DNA é o meio pelo qual podemos acessar informações hereditárias de 

um indivíduo, tais como os diferentes polimorfismos. Há vários métodos para se realizar essa 

extração, variando conforme o material biológico utilizado, as condições laboratoriais e os 

recursos financeiros que se pretende expender
24

. Dentre os vários métodos utilizados, 

destacamos o método salting-out que utiliza sangue total como fonte biológica, necessita de 

equipamentos e reagentes comuns aos diferentes laboratórios, não utiliza compostos tóxicos 

com fonte de risco ao pesquisador e possui uma ótima relação custo-benefício quando 

comparado a outros métodos
25

. 

A utilização de um método de extração de DNA que apresente um material de 

qualidade para realização das análises polimórficas torna possível o acesso ao patrimônio 

genético desses indivíduos e, sendo possível expandir o conhecimento sobre a ação molecular 

da vitamina D nos pacientes queimados, bem como alerta a possíveis condutas clínicas na 

presença de alguma versão polimórfica desse gene, visto que, apesar de sua importância, não 

encontramos na literatura dados sobre a relação entre a vitamina D e os polimorfismos CdxII e 

EcoRVdo gene VDR influenciando na recuperação de pacientes queimados. 
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2 HIPÓTESE 

 

Os polimorfismos CdxII e EcoRV do gene VDR interferem nos seguintes aspectos 

observados durante a recuperação de pacientes que sofreram queimaduras: tempo de 

internação, desenvolvimento de infecção e mortalidade. 

 

3 OBJETIVO 

 

Detectar a presença dos polimorfismos CdxII e EcoRVdo gene VDR em pacientes que 

sofreram queimaduras e comparar as incidências com o tempo de internação, 

desenvolvimento de infecção e ocorrência de mortalidade nesses pacientes. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho de conclusão de curso faz parte de um projeto que trabalhamos em 

colaboração com o Prof. Dr. Marcos Ferreira Minicucci, orientador da aluna Gláucia Regina 

Nogueira. O projeto possui aprovação do CEP(Comitê de Ética em Pesquisas) do Hospital 

Estadual de Bauru para coleta das amostras (Anexo A) e da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (Anexo B) para extração de DNA nas dependências do IFSP-São Roque e realização 

das reações de PCR-genotipagem no Laboratório Experimental da UNESP-Botucatu, em 

continuidade ao projeto que avaliou a presença dos polimorfismos TaqIe BsmI.As etapas de 

coleta das amostras de sangue e o acompanhamento dos pacientes foramrealizadas pela aluna 

Gláucia R. Nogueira, enquanto as análises para identificação dos polimorfismos (extração de 

DNA, análise da qualidade do DNA, PCR-genotipagem) foram realizadas no Laboratório de 

Análises do Instituto Federal de São Paulo – Campus São Roque e no Laboratório 

Experimental da UNESP-Botucatu. 

 

 



13 
 

  

 

 

4.1 Coleta das amostras 

 

Foram incluídos prospectivamente todos os pacientes queimados, com idade ≥ 18 

anos, internados na enfermaria e na Unidade de Terapia de Queimados (UTQ) do Hospital 

Estadual Bauru – SP. Os pacientes foram incluídos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 

2014, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para o cálculo do 

tamanho amostral utilizamos a fórmula de Fisher e Belle, com as seguintes variáveis: 

prevalência dos polimorfismos CdxII e EcoRV do receptor de vitamina D na população 

(aproximadamente em 42% e 21%, respectivamente, conforme banco de dados do NCBI no 

sítio http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ como rs11568820 e rs4516035), intervalo de 

confiança 95% e erro amostral de 15%. O resultado foi de 28 e 42 pacientes
26

. Partindo desses 

números, utilizaríamos o mínimo de 42 pacientes para realização do trabalho, no entanto um 

número amostral maior nos permitiu diminuir o erro aplicado. Foi possível atingir um 

tamanho amostral de 81pacientes para as análises. 

Nas primeiras 72 horas de internação os pacientes foram submetidos à coleta de 5mL 

de sangue para determinação dos polimorfismos CdxII e EcoRVdo gene VDR, e esse material 

foi utilizado para fazer a extração de DNA. 

 

4.2 Extração de DNA 

 

Do sangue coletadofoi extraído o DNA a partir do métodosalting-out de 

leucócitos
25

.Esta etapa foi realizada no laboratório de análises do IFSP – São Roque. 

Em um tubo falcon de 15 mL, para cada 4mL de sangue foram adicionados 10mL de 

Tris-EDTA (T.E.), homogeneizado por inversão e centrifugado a 1500 r.p.m. por 10 

minutos.O sobrenadante foi desprezado e o pellet de leucócitos foi lavado com 

aproximadamente 10mL de T.E., em seguida foi levado à centrífuga a 1500 r.p.m. por 5 

minutos. Esta etapa de lavagem é repetida por quatro ou cinco vezes, dependendo do tamanho 
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do pellet, até que o mesmo se tornasse esbranquiçado. Para realizar a digestão, ao pellet final, 

foi adicionado 3mL de Buffer A, 200 μL dedodecil sulfato de sódio(S.D.S.), 100μL de 

proteinase K e incubado over-night em banho-maria a 37ºC. 

Ao tubo retirado do banho-maria, foi adicionado 1mL de NaCl 5M e agitado 

vigorosamente a 500 r.p.m.por 30 minutos.Ao ser retirado do agitador, o tubo foi levado à 

centrífuga a 2500 r.p.m. por 15 minutos.Nesta etapa, o pellet é desprezado, o sobrenadante 

transferido para outro tubo falcon e levado à centrífuga. Esta etapa foi realizada uma segunda 

vez. 

Ao sobrenadante transferido para outro tuboforam adicionados 10 mL de etanol 

absoluto gelado e misturado vagarosamente por inversão até que seja possível a visualização 

de um precipitado fibrilar, que é coletado e transferido para um tubo de micro-centrífuga de 

1,5 mL. 

O DNA fica em temperatura ambiente por aproximadamente quatro horas até que todo 

o álcool evapore.Após esta etapa, o DNA é ressuspendido utilizando-se 100 μL de água 

DEPEC. A amostra foi incubada em banho-maria a 37ºC por 15 minutos e armazenada à -20 

ºC para posterior análise. 

 

4.3 Análise do DNA 

 

4.3.1 Espectrofotômetro: Análise quantitativa e qualitativa 

 

Da solução-mãe (100 µL de H2O DEPEC + DNA extraído), foi levado 1µL ao 

espectrofotômetro. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro (NanoDrop 2000c da 

ThermoScientific) em A260 (concentração de DNA) e A280 (concentração de proteínas). Esta 

etapa foi realizada no laboratório de Biologia Molecular da UNESP – Botucatu. 

A concentração de DNA é determinada por leitura espectrofotométrica a 260 nm. Esta 

leitura indica a concentração de ácido nucléico da amostra. Uma unidade de densidade ótica 

(D.O.) corresponde a aproximadamente 50 µg/mL de DNA de fita dupla e a relação entre as 

leituras (D.O. 260/D.O. 280) permite estimar a pureza do ácido nucléico. 
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4.3.2 Eletroforese:Análise qualitativa 

 

A corrida de eletroforese é realizada em gel de agarose 1%. A quantidade de gel 

preparada é determinada pelo tamanho da cuba de eletroforese. Esta etapa foi realizada no 

laboratório de análises do IFSP – São Roque. 

Dissolve-se 0,5g de agarose em 1mL de tampão TAE 50x com 49 mL de água 

destilada, aquecendo-se a solução em aquecedor magnético. É adicionado o brometo de etídio 

ao gel de agarose 1%. O gel é colocado em forma apropriada previamente nivelada e já com o 

pente encaixado. Espera-se até que esteja solidificado. 

Procede-se a aplicação das amostras (com auxílio de uma micropipeta). A fonte de 

eletroforese é ligada, adequando-se para 60 V e 80 mA. Finalizada a corrida, o gel contendo 

as amostras foivisualizado emtransluminador (Kasvi 302) para registro fotográfico. 

 

4.4Genotipagem pela Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) 

 

Os polimorfismos do gene VDR foram analisados através de Real-Time PCR 

(TaqMan SNP GenotypingAssay) com sondas que distinguem os polimorfismos associadas 

aos fluoróforos VIC e FAM.Esta etapa foi realizada no laboratório da UNESP – Botucatu. 

A seguir estão os dados dos polimorfismos e detalhes dos ensaios: 

 

Localização Polimorfismo SNP ID Sondas Classificação 

Chr.12: 

48302545 

CdxII rs11568820 ACCCATAATAAGAAATAAGTTTTT

A[C/T]TGTGACCTAGTTTACTCAG

GAATAT 

Intrônico 

Chr.12: 

48299826 

EcoRV rs4516035 
 

GATGACCTCCTTTAGCCAGGGAA

GA[C/T]ATTGCTATTCGCCTCTTAC

AGAGGA 

 

Intrônico 
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A reação de amplificação foi efetuada para um volume de 25µL/amostra, contendo 

12,5µL de 2x TaqMan Universal Master Mix, 1,25µL de 40x SNP GenotypingAssay, 

2,375µL de água esterilizada, com 11,25µL de DNA (20ng) da amostra. 

Os produtos amplificados foram detectados e analisados através do sistema 7300 

System SequenceDetection Software (versão 1.2.3, AplliedBiosystems). As condições da 

reação são as seguintes: pré-desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos, seguindo-se 45 ciclos 

de 92ºC por 15 segundos para desnaturação e de 60ºC durante 1 minuto para emparelhamento 

dos primers e extensão. A determinação do protótipo foi efetuada através do respectivo 

software, obtendo-se uma razão entre a fluorescência dos fluorocromos VIC e FAM, sendo 

que cada um deles corresponde a um único alelo. 

 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram apresentados em média e desvio padrão ou mediana e percentis 25 e 

75%. As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste de Qui-quadrado ou de Fisher, 

enquanto as variáveis contínuas foram analisadas pelo teste T ou de Mann-Whitney. Para 

avaliar a associação dos polimorfismos com o tempo de internação foi utilizada a análise de 

regressão linear. Para avaliar a associação dos polimorfismos com o desenvolvimento de 

infecção ou mortalidade utilizamos a análise de regressão logística. O nível de significância 

adotado foi de 5%. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O método salting-out de leucócitos foi utilizado para extrair o DNA de 81 pacientes 

queimados. Algumas modificações no método foram realizadas para adaptá-lo às condições 

laboratoriais do campus e o resultado da análise espectrofotométrica está apresentado na 

tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos da análise espectrofotométrica das amostras de DNA nas absorbâncias 260nm 

(comprimento de onda absorvido pelo DNA), 280nm (comprimento de onda absorvido por proteínas) com 

respectiva razão entre DNA e proteínas, e sua concentração de DNA por ng/µl. 

AMOSTRA 260nm 280nm RAZÃO [DNA] ng/µl 

1 26,20 13,98 1,9 1310ng/µl 

2 21,04 11,16 1,9 1051,8ng/µl 

3 82,93 44,57 1,9 4146,5ng/µl 

4 0,545 0,321 1,7 27,2ng/µl 

5 11,11 6,060 1,8 555,7ng/µl 

6 18,95 10,46 1,8 947,4ng/µl 

7 71,09 38,17 1,9 3554,7ng/µl 

8 28,76 15,66 1,8 1437,9ng/µl 

9 13,01 7,313 1,8 650,7ng/µl 

10 35,47 20,38 1,7 1773,5ng/µl 

11 29,75 16,71 1,8 1487,7ng/µl 

12 44,62 25,36 1,8 2230,9ng/µl 

13 48,97 27,43 1,8 2448,5ng/µl 

14 47,70 27,51 1,7 2385ng/µl 

15 50,79 27,86 1,8 2539,3ng/µl 

16 2,604 1,433 1,8 130,2ng/µl 

17 22,43 12,11 1,9 1121,5ng/µl 

18 22,56 12,73 1,8 1128,2ng/µl 

19 9,506 5,102 1,9 475,3ng/µl 

20 13,18 7,230 1,8 658,9ng/µl 

21 7,009 3,984 1,8 350,4ng/µl 

22 2,451 1,401 1,8 122,6ng/µl 

23 10,14 5,699 1,8 506,9ng/µl 

24 14,09 7,844 1,8 704,6ng/µl 

25 22,87 14,21 1,6 1143,3ng/µl 

26 7,479 4,265 1,8 374ng/µl 

27 1,700 0,985 1,7 85ng/µl 

28 11,00 6,230 1,8 550,2ng/µl 

29 12,55 7,436 1,7 627,5ng/µl 

30 4,153 2,360 1,8 207,7ng/µl 

31 17,29 10,46 1,7 864,6ng/µl 

32 13,70 8,116 1,7 685,1ng/µl 

33 12,51 7,396 1,7 625,6ng/µl 
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AMOSTRA 260nm 280nm RAZÃO [DNA] ng/µl 

34 22,63 14,93 1,5 1131,4ng/µl 

35 4,939 2,881 1,7 247ng/µl 

36 23,99 15,48 1,6 1199,4ng/µl 

37 0,505 0,316 1,6 25,2ng/µl 

38 79,25 57,74 1,4 3962,3ng/µl 

39 17,25 10,70 1,6 862,3ng/µl 

40 25,57 16,17 1,6 1278,5ng/µl 

41 0,318 0,259 1,2 15,9ng/µl 

42 0,260 0,192 1,4 13ng/µl 

43 19,11 11,45 1,7 955,4ng/µl 

44 0,136 0,153 0,9 6,8ng/µl 

45 18,36 11,36 1,6 918,2ng/µl 

46 4,184 2,412 1,7 209,2ng/µl 

47 6,983 4,100 1,7 349,2ng/µl 

48 7,094 4,109 1,7 354,7ng/µl 

49 5,541 3,346 1,7 277ng/µl 

50 1,332 0,918 1,5 66,6ng/µl 

51 0,663 0,451 1,5 33,1ng/µl 

52 2,627 1,646 1,6 131,4ng/µl 

53 1,071 0,658 1,6 53,5ng/µl 

54 2,229 1,338 1,7 111,4ng/µl 

55 1,517 0,977 1,6 75,8ng/µl 

56 19,62 12,18 1,6 980,8ng/µl 

57 26,16 16,38 1,6 1307,8ng/µl 

58 14,30 8,593 1,7 714,8ng/µl 

59 3,269 1,932 1,7 163,5ng/µl 

60 38,40 22,58 1,7 1920,1ng/µl 

61 23,59 14,87 1,6 1179,3ng/µl 

62 4,056 2,609 1,6 202,8ng/µl 

63 1,730 1,160 1,5 86,5ng/µl 

64 25,323 13,489 1,9 1266,1ng/µl 

65 17,21 9,081 1,9 860,5 ng/µl 

66 31,501 16,676 1,9 1575,1ng/µl 

67 2,43 1,273 1,9 121,5 ng/µl 

68 15,862 8,439 1,9 793,1 ng/µl 

69 14,749 7,913 1,9 737,4 ng/µl 
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AMOSTRA 260nm 280nm RAZÃO [DNA] ng/µl 

70 11,862 6,295 1,9 593,1 ng/µl 

71 5,658 3,482 1,6 282,9ng/µl 

72 17,106 9,199 1,9 855,3ng/µl 

73 0,73 0,446 1,6 36,5ng/µl 

74 2,578 1,385 1,9 128,9ng/µl 

75 8,186 4,597 1,8 409,3ng/µl 

76 0,932 0,658 1,4 46,6 ng/µl 

77 5,547 3,018 1,8 277,3ng/µl 

78 1,587 0,891 1,8 79,4ng/µl 

79 7,126 3,783 1,9 356,3ng/µl 

80 7,505 4,002 1,9 375,3 ng/µl 

81 10,165 6,564 1,5 508,3 ng/µl 

  

Durante a realização das extrações de DNA foi possível identificar alguns aspectos 

não previstos no protocolo de extração pelo método salting-out que possibilitaram uma 

extração de DNA com boa qualidade. Tais aspectos incluíram o uso de etapas de 

centrifugação sem parada automática pela centrífuga, que acabava por desintegrar a formação 

dos pellets. Além disso, optamos por não realizar mais que quatro lavagens do pellet de 

leucócitos quando o mesmo apresentava um volume menor que 2,5 mL. Essas observações 

técnicas foram apresentadas e publicadas como resumo no “Experimental Biology 2014”, um 

congresso organizado pela “Federationof American Societies for Experimental Biology” 

(FASEB)
27

. 

Poucos trabalhos na literatura relatam a faixa de variação de razão 260nm/280nm para 

avaliação da qualidade da amostra. Segundo Nogueraet al., (2000)
28

 considera-se uma 

extração de DNA puro com uma razão entre 1.8 e 2.0, no entanto Nasiri et al., (2005) e 

Chacon-Cortes et al., (2012)
24;29

 consideraram uma variação entre 1.6 e 1.8 para classificar 

extrações de DNA genômico com pureza adequada para realização do PCR convencional, e 

Aidar &Line, (2007) realizaram análises genômicas a partir de uma relação 260/280 nm de 

1.2
30

. Nesse trabalho as extrações de DNA apresentaram uma razão 260/280 nm com média 

de1.7.Considerando os trabalhos anteriormente citados, as amostras apresentaram-se com 

valores satisfatórios para a realização das análises dos polimorfismos no PCR em tempo real. 
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Figura 2 – Resultado da Eletroforese da

 

protocolo de uso do PCR em tempo real indica que amostraentre 1 e 20 ng/

através de Real-Time PCR (TaqMan SNP GenotypingAssay)

assim, a análise quantitativa mostrou que todas as amostras extraídas estariam

Outro fator importante para o sucesso na realização do PCR é o resultado apresentado 

na eletroforese, que define o aparecimento ou não de banda no gel, podendo inferir se o DNA 

se apresenta íntegro ou não conforme o smear (arraste) da banda que, quanto menor, menos 

fragmentada está a amostra analisada. Os resultados são apresentados nas 

Resultado da Eletroforese das amostras1 a30. 
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protocolo de uso do PCR em tempo real indica que amostraentre 1 e 20 ng/µLé 

(TaqMan SNP GenotypingAssay). Sendo 

odas as amostras extraídas estariam preparadas para 

Outro fator importante para o sucesso na realização do PCR é o resultado apresentado 

ou não de banda no gel, podendo inferir se o DNA 

(arraste) da banda que, quanto menor, menos 

apresentados nas figuras 2, 3,4 e 5. 



 

  

Figura 3– Resultado da Eletroforese das 

 

Figura 

 

 

 

Resultado da Eletroforese das amostras 31 a 60. 

 

Figura 4 – Resultado da Eletroforese das amostras 61, 62 e 63
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Figura 5 – Resultado da Eletroforese das amostras 64 a 81. 

 

O aparecimento de banda no gel é um forte indicativo da presença de DNA com 

integridade, por esse motivo o mesmo costuma ser realizado anteriormente à quantificaçãoe 

ao PCR como forma de triagem. Embora as amostras 2, 4, 42, 44 e 54 nãoterem apresentado 

banda no gel, todas apresentam uma razão adequada para realizar a reação de PCR em tempo 

real, dado que a sensibilidade dessa reação é alta suficiente para quantidades tão pequenas que 

podem não terem sido visualizadas na eletroforese. A mostra de número 44 foi a única que 

apresentou uma razão muito abaixo da média adequada (aproximadamente 0,9). 

Na figura 6 encontram-se os gráficos de discriminação alélica para cada um dos 

polimorfismos estudados. 
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Figura 6 – Representação de um resultado obtido a partir do PCR em tempo real para o polimorfismo do 

gene VDR estudado. Exemplo da discriminação alélica do polimorfismo EcoRVpara os genótipos C/C 

(vermelho), C/T (verde) e T/T (azul). 

 

6.1 Mortalidade 

 

Dentre os 81 pacientes estudados, 11 pacientes foram a óbito e 70 tiveram alta 

hospitalar. 

Foi realizada a análise univariada da mortalidade, relacionada com os fatores idade, 

sexo, superfície corporal queimada, grau da queimadura, tempo de internação, 

desenvolvimento de infecção e os polimorfismos CdxII (presença de timina) e EcoRV 

(presença de timina). 

As variáveis contínuas como idade, superfície corporal queimada e tempo de 

internação foram realizadas através do teste T, enquanto que para as variáveis categóricas, 

sexo, grau da queimadura, desenvolvimento de infecção e para os polimorfismos, foi usado o 

teste de Qui-quadrado ou de Fisher. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. 
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Tabela 2– Relação entre Mortalidade e fatores como idade, sexo, superfície corporal queimada, grau da queimadura, 

tempo de internação, desenvolvimento de infecção e os polimorfismos CdxII e EcoRV. Para as variáveis contínuas foi 

realizado o Teste T e para as variáveis categóricas o teste de Qui-quadrado ou de Fisher. 

Variáveis 
Mortalidade 

Valor de p 
Não (n=70) Sim (n=11) 

Idade 39,5 (29,0 – 53,0) 50,0 (37,0 – 56,0) 0,121 

Masculino 62,8 (44) 45,5 (5,0) 0,328 

Sup. Corp. queimada 7,0 (3,0 – 14,5) 38,5 (31,0 – 54,0) 0,001 

Grau da Queimadura   0,017 

   Grau 1 0 0 

 
   Grau 2 37,0 (53) 9,1 (1) 

   Grau 3 33,0 (47,1) 90,9(10) 

Tempo de Internação 16 (11,0 – 30,5) 15 (3,0 – 34,0) 0,396 

Infecção 31,4 (22) 73,0 (8) 0,016 

Polimorfismo CdxII (T) 57,1 (40) 45,5 (5) 0,149 

PolimorfismoEcoRV(T) 31,4 (22) 55,5 (6) 0,498 

Variáveis contínuas como Idade (anos), Superfície Corporal Queimada (porcentagem corpórea) e Tempo de 

Internação (dias) estão apresentadas em média e percentis 25%, 75%. Variáveis categóricas (Sexo, Grau da 

queimadura, Infecção e Polimorfismos) estão apresentadas em porcentagem e quantidade dentro da categoria 

analisada. (T) = Timina. 

 

Na análise multivariada, optamos por fazer uma regressão logística do desfecho 

mortalidade utilizando os padrões que deram diferenças estatísticas na análise univariada 

(superfície corporal queimada e grau de queimadura) e padrões clínicos que são relevantes 

para o desfecho de mortalidade (sexo, idade e infecção) (Tabela 3). 

Tabela 3 – Resultados da regressão Logística para o desfecho Mortalidade relacionado com os 

polimorfismosCdxII e EcoRV. 

 OD 95% CI Valor de p 

CdxII 0,4 0,113 – 1,533 0,188 

CdxII* 0,6 0,0371 – 10,091 0,731 

EcoRV 5,2 x 10
6 

0,00 – ∞ 0,995 

EcoRV* 1,2 x 10
6 

0,00 – ∞ 0,997 

*Ajustados por sexo, idade, infecção, grau de queimadura e superfície corporal queimada. OD = razão 

de chances; CI = intervalo de confiança. 

 

 

Não foi possível estabelecer uma relação entre os polimorfismos e o desfecho 

mortalidade, mesmo quando adicionadas variáveis como sexo, idade, infecção, grau de 

queimadura e superfície corporal queimada. 
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6.2 Infecção 

 

Dentre os 81 pacientes estudados, 30 pacientes apresentaram algum tipo de infecção 

durante o período de internação e 51 não apresentaram qualquer agravamento da condição de 

queimadura. 

A análise univariada de desenvolvimento de infecção está relacionada com os fatores 

idade, sexo, superfície corporal queimada, grau da queimadura, tempo de internação, 

mortalidade e os polimorfismos CdxII (presença de timina) e EcoRV (presença de timina). 

As variáveis contínuas como idade, superfície corporal queimada e tempo de 

internação foram realizadas através do teste T, enquanto que para as variáveis categóricas, 

sexo, grau da queimadura, mortalidade e para os polimorfismos, foi usado o teste de Qui-

quadrado ou de Fisher. (Tabela 4) 

Tabela 4 – Relação entre Infecção e fatores como idade, sexo, superfície corporal queimada, grau da queimadura, 

tempo de internação, mortalidade e os polimorfismosCdxII e EcoRV. Para as variáveis contínuas foi realizado o Teste 

T e para as variáveis categóricas o teste de Qui-quadrado ou de Fisher. 

Variáveis 
Infecção 

Valor de p 
Não (n=51) Sim (n=30) 

Idade 37 (26,0 – 50,0) 48,5 (38,0 – 55,0) 0,008 

Masculino 62,7 (32) 56,6 (17) 0,760 

Sup. Corp. queimada 6,5 (2,5 – 13,0) 15,0 (5,8 – 36,3) 0,004 

Grau da Queimadura   0,035 

   Grau 1 0 0 

 
   Grau 2 56,8 (29) 30,0 (9) 

   Grau 3 43,1 (22) 70,0 (21) 

Tempo de Internação 13 (8,0 – 18,0) 31 (16,5 – 52,8) 0,001 

Mortalidade 94,1 (48) 26,6 (8) 0,016 

Polimorfismo CdxII (T) 60,7 (31) 46,6 (14) 0,251 

Polimorfismo EcoRV (T) 92,1 (47) 86,6 (26) 0,249 

Variáveis contínuas como Idade (anos), Superfície Corporal Queimada (porcentagem corpórea) e Tempo de 

Internação (dias) estão apresentadas em média e percentis 25%, 75%. Variáveis categóricas (Sexo, Grau da 

queimadura, Infecção e Polimorfismos) estão apresentadas em porcentagem e quantidade dentro da categoria 

analisada. (T) = Timina. 
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Na análise multivariada, foi realizada regressão logística do desfecho infecção 

utilizando os padrões que deram diferenças estatísticas na análise univariada (idade, superfície 

corporal queimada, tempo de internação, grau de queimadura e mortalidade) e o padrão 

clínico relevante para o desfecho de mortalidade (sexo) (Tabela 5). 

Tabela 5 – Resultados da regressão Logística para o desfecho Infecção relacionado com os polimorfismosCdxII 

e EcoRV.  

 OD 95% CI Valor de p 

CdxII 0,452 0,167 – 1,221 0,117 

CdxII* 0,426 0,128 – 1,418 0,164 

EcoRV 0,184 0,018 – 1,864 0,152 

EcoRV* 0,089 0,007 – 1,063 0,056 

*Ajustados por sexo, idade, superfície corporal queimada, grau de queimadura, tempo de internação e 

mortalidade. OD = razão de chances; CI = intervalo de confiança. 

 

Não foi possível estabelecer uma relação entre os polimorfismos e o desenvolvimento 

de infecção, mesmo quando adicionadas variáveis como sexo, idade, tempo de internação, 

mortalidade, grau de queimadura e superfície corporal queimada. 

 

6.3 Tempo de internação 

 

O tempo de internação foi registrado iniciando no momento em que o paciente é 

admitido na enfermaria de queimados até a alta hospitalar ou óbito. A média do tempo de 

internação dos pacientes estudados foi de, aproximadamente, 26 dias. 

Os dados referentes a tempo de internação não passaram no teste de normalidade, 

desta forma, optamos por realizar a normalização da variável por meio do logaritmo 

neperiano. 

Na análise multivariada, optamos por fazer uma regressão linear múltipla do desfecho 

“tempo de internação” utilizando os padrões clínicos que são relevantes para esse desfecho 

(sexo, idade, superfície corporal, grau de queimadura queimada e infecção). (Tabela 6). 

 



27 
 

  

 

Tabela 6 – Resultados da regressão linear relacionando o desfecho tempo de internação com os 

polimorfismosCdxII e EcoRV.  

 Coef. ou “R” Erro padrão Valor de p 

CdxII 0,216 0,283 0,356 

CdxII*  0,295 0,218 0,181 

EcoRV  0,223 0,475 0,636 

EcoRV*  0,405 0,430 0,350 

*Ajustados por sexo, idade, infecção, grau de queimadura e superfície corporal queimada. R = 

coeficiente de correlação. 

 

Não foi possível estabelecer uma relação entre os polimorfismos e o tempo de 

internação, mesmo quando adicionadas variáveis como sexo, idade, infecção, grau de 

queimadura e superfície corporal queimada. 

Apesar de nenhuma relação entre os desfechos mortalidade, infecção e tempo de 

internação terem sido estabelecidos com os polimorfismos CdxII e EcoRV, esse trabalho se 

mostra importante pois há vários trabalhos na literatura mostrando que existe uma relação 

entre polimorfismos do gene VDR e uma série de doenças/fenótipos, incluindo uma grande 

variedade de cânceres
31

.Devido ao fato dos polimorfismos apresentarem eficiências diferentes 

no organismo,essa interação entre a vitamina D3 com o receptor VDR que modula diversas 

atividades biológicas(sistemas neural, imune e endócrino, além de se relacionar com apoptose 

e diferenciação celular) pode estar ligada com o desenvolvimento de doenças e anomalias. 

Outros trabalhos como o de Jehan, et al (2013) mostram a importância desses estudos 

em casos em que há problemas de crescimento, onde os diferentes genótipos do VDR são 

pontos chaves para o definir o tratamento de suplementação com os derivados da vitamina D 

em pacientes com raquitismos hipofosfatêmico
32

. 

A população de pacientes queimados é bastante específica e de difícil agrupamento. A 

parceria com a Enfermaria de Queimados do Hospital Estadual de Bauru possibilitou o 

sucesso para coleta das amostras desses pacientes. Nosso grupo realizou um trabalho 

associando essa população específica (queimados) com os polimorfismos do gene VDR, no 

caso Taqle Bsml.Araújoet al.,  (2014) observouque na presença do polimorfismo Bsmlhavia 

43% de chance de diminuir o tempo de internação nessa população de queimados
33

. Isso 
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destaca a importância de se realizar tal comparação e, apesar de não encontrarmos relação 

entre os polimorfismos CdxIe EcoRV, nosso trabalho fornece subsídios para que outras 

comparações possam ser realizadas com diferentes combinações entre esses dois 

polimorfismos e os anteriormente estudados (TaqIe BsmI) para reforçar o cuidado com o 

mecanismo de ação da vitamina D em pacientes queimados. 

 

7 CONSIDERAÇÕES 

Pequenas modificações no método salting-out não alteraram a qualidade dos 

resultados, mas facilitaram o processo, produzindo extrações que permitiram a análise dos 

polimorfismos por PCR em tempo real. 

Pelas análises não foi possível estabelecer uma relação entre os desfechos tempo de 

internação, mortalidade e infecção com os polimorfismos CdxII e o EcoRV. 

 

8 CRONOGRAMA 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DAS FASES 

 

2014 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Extração do DNA Ok Ok Ok Ok Ok Ok     

Quantificação/Qualidade   Ok Ok Ok Ok Ok    

PCR        Ok Ok  

Análise dos dados     Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Elaboração de relatório     Ok Ok Ok Ok Ok  Ok 

Pesquisa bibliográfica Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok  Ok 
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ANEXO A - Aprovação no C.E.P. do Hospital Estadual de Bauru 
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ANEXO B - Aprovação no C.E.P. da Faculdade de Medicina de Botucatu 
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