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A Importância do Polimorfismo Genético do Gene
que Codiﬁca o Receptor da Vitamina D VDR
A vitamina D está cada vez mais em foco. Alias, vitamina D que na
verdade não é uma vitamina, e sim um hormônio esteroide, como o
cortisol e os hormônios sexuais. Mas de onde vem esta
importância cada vez mais crescente da vitamina D?
Primeiro pelo seu papel
relacionado a vários aspectos
da saúde humana.
A. A vitamina D é
importante na
incorporação de cálcio em
1
nossos ossos.
B. A deficiência da
vitamina D relaciona-se
também, provavelmente como
causa, com doenças neuro
degenerativas, como a esclerose
múltipla por exemplo.2
C. A deficiência da vitamina D causa também micro inflamação. A
inflamação por si, é um processo bom. Ajuda a reparar os nossos
tecidos e debelar infecções. Já a micro inflamação é um processo
deletério que leva ao envelhecimento precoce dos órgãos e tecidos do
corpo e ocorre em algumas doenças crônicas, como insuficiência
renal, diabetes mellitus, doenças reumatológicas e outras.
D. A deficiência da vitamina D leva a um desequilíbrio inflamatório
3
com alteração no padrão normal de liberação de algumas citocinas.
E. Finalmente, a deficiência da vitamina D também se associa ao
aparecimento de alguns tipos de neoplasias, incluindo câncer de cólon
4,5
retal. Sabe-se também que pessoas infectadas pelo HIV ou vírus da
hepatite C (HCV) tem pior progressão da sua doença.6.7

Mas não para aí a “vida difícil” da vitamina D. Para que ela atue, ela
deve entrar nas células e se ligarem ao gene VDR
localizado cromossomo 12q13.11 que se encontra no
núcleo das células, e desta forma a vitamina D pode
modular a expressão gênica para que suas funções
sejam cumpridas.8
Pois bem, algumas pessoas apresentam um VDR ineficiente, que não
permite que a ligação eficiente com vitamina D ocorra.
Obviamente, estas alterações no VDR são
geneticamente determinadas. Nestes casos, o que dosamos
como vitamina D sorologicamente, não reflete a quantidade de
vitamina D efetiva dentro das células. Assume-se também que nos
casos de alterações nos genes que codificam o VDR, uma
suplementação “excessiva” pode ajudar na necessária entrada da
vitamina D nas células.9,10

Segundo, a deficiência da vitamina D é extremamente frequente, em
decorrência de seu mecanismo complexo de produção.

PRODUÇÃO DA VITAMINA D:
1. Primeiro, necessita-se de ingestão adequada de alimentos que
contenham a vitamina D e também necessita-se de exposição aos
raios ultra violetas.
2. Em seguida, necessita-se de um fígado eficiente para a produção da
assim chamada forma inativa da vitamina D, a 25-hidroxi vitamina D.
3. Em seguida, necessita-se de um rim eficiente para a concluir o que
se iniciou no fígado e haver a produção da forma ativa da vitamina,
a 1-25-hidroxi vitamina D.

No Centro de Genomas , determinamos o polimorfismo Fok I
localizado no Exon 2 relacionado ao VDR. Entendemos que pacientes
com osteopenia deveriam ter este polimorfismo determinado.11,12,13
O mesmo se aplicaria a pacientes com doenças neurodegenerativas
ou pacientes com neoplasias ou com infecções crônicas pelo HIV ou
HCV. Pode ser necessária a suplementação nestes casos, mesmo
que os níveis séricos da 25-hidroxi vitamina D ou da 1-25-hidroxi
vitamina D estejam adequados.
®
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