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RESUMO 

 

Fonseca Filho VCN. Influência da vitamina D por via intratumoral na 
proliferação e expressão de genes alvo de xenoenxerto de câncer de mama 
de pacientes pós-menopausadas [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
O efeito antiproliferativo do calcitriol foi detectado principalmente em 
linhagens de carcinoma mamário expostas in vitro a alta concentração 
hormonal (10 – 100nM), que é associado com hipercalcemia em seres 
humanos. Nossa hipótese era que a administração intratumoral de calcitriol 
permitiria maior concentração do hormônio e ativação da via genômica. Para 
testar esta hipótese, um modelo de enxerto tumoral que reproduz o mais 
próximo das características moleculares do tumor primário, foi estabelecida. 
As amostras de câncer de mama recolhidos foram enxertados em 
camundongos nude e depois da sexta semana, semana, os enxertos 
tumorais foram tratados semanalmente com injeções intra-tumorais de 
veículo (controle) ou o calcitriol 0,06 mcg (dose que pode permitir que picos 
séricos de calcitriol na faixa terapêutica prevista) durante seis semanas. A 
proliferação e apoptose do enxerto tumoral Veículo (controlo) ou o calcitriol 
0,06 mcg (dose que pode permitir que o soro de pico, assim como, a 
expressão dos genes alvos foram avaliadas através de reações 
imunohistoquímica ou RT-PCR. A expressão de VDR foi detectada em todas 
as amostras, assim como uma tendência para maior expressão de mRNA 
CYP24A1 (indução 10-18 vezes) em amostras tratadas com calcitriol, 
indicando que a via genómica foi induzida pelo hormonio. O elevado índice 
proliferativo, avaliado pela expressão de Ki67, foi detectado. No entanto, não  
havia diferenças na expressão de marcadores de proliferação (incorporação 
de BrdU, Ki67 e CDKN1B expressão) nem marcadores de apoptose 
(caspase-3 clivada e BCL2 expressão) entre os enxertos tumorais tratados 
por veículo e calcitriol tratado. Além disso, não houve diferença entre os 
grupos detectada na expressão de mRNA do CDKN1A. Em resumo, os 
efeitos antitumorais não foram observados neste modelo de enxerto tumoral. 
A indução do gene alvo CYP24A1 pode ter em parte impedido os efeito 
antitumorais da vitamina D 
 
Descritores: Vitamina D; Ensaios antitumorais modelo de xenoenxerto; 
Camundongos nus; Calcitriol; Receptores de calcitriol; Proteína VDR 
humana; Expressão gênica; Neoplasias da mama/genética; Carcinoma 
ductal de mama/terapia.  
 

 

  



 

Summary 

 

Fonseca Filho VCN. Influence of vitamin D via intratumoral proliferation and 
expression of target genes in breast cancer xenografts in postmenopausal 
patients [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2013. 
 
 
Antiproliferative effects of calcitriol were mainly detected in breast 
carcinoma lineages exposed in vitro to high hormone concentrations (10-100 
nM), which is associated with hypercalcemia in human beings. Our 
hypothesis was that intra-tumoral administration of calcitriol would allow 
higher issue concentration of the hormone and activation of the genomic 
pathway. To test this hypothesis, a tumorgraft model, that more closely 
reproduces the molecular characteristics of the primary tumor, was 
established. Freshly collected breast cancer samples were grafted in nude 
mice and after the 6th week, tumorgrafts were treated weekly with intra-
tumoral injections of vehicle (control) or calcitriol 0.06 mcg (dose that may 
allow peak serum calcitriol levels in the predicted therapeutic range) for six 
weeks. Tumorgraft proliferation and apoptosis, as well as expression of 
target genes, were evaluated through immnunohistochemistry reactions or 
RT-PCR. VDR expression was detected in all samples as well as a trend 
towards higher expression of CYP24A1 mRNA (10-18 fold induction) in 
calcitriol treated samples, indicating that the genomic pathway was induced 
by the hormone. A high proliferative index, evaluated by Ki67 expression, 
was detected. However, there were neither differences in the expression of 
proliferation markers (BrdU incorporation, Ki67 and CDKN1B expression) nor 
in apoptosis markers (cleaved caspase 3 and BCL2 expression) between 
vehicle and calcitriol treated tumorgrafts. In addition, no difference between 
groups was detected for the expression of CDKN1A mRNA. In summary, 
calcitriol antitumoral effects were not observed in this tumorgraft model. 
Calcitriol induction of the target gene CYP24A1, might have in part, 
precluded vitamin D antitumoral effects. 
 
Descriptors: Vitamin D; Xenograft model antitumor assays; Mice, nude; 
Calcitriol; Receptors, calcitriol; VDR protein, human; Gene expression; 
Breast neoplasms/genetics; Carcinoma, ductal, breast  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostram o câncer 

mamário mais incidente em estados brasileiros mais afastados da linha do 

Equador, vindo a corroborar com estudos ecológicos que sugerem os efeitos 

da latitude e exposição a radiação solar. Em analise de estudo ecológico 

confirmou-se a razão inversa entre a radiação ultravioleta B solar e a taxa de 

morte de 15 tipos de câncer (Grant et al., 2010). Outros estudos indicam que 

a alta exposição à luz ultravioleta esteja associada a um menor risco de 

incidência de linfomas não Hodgkin (Smedby et al., 2005) e que pacientes 

com melanoma submetidos a maior exposição solar apresentem melhor 

prognóstico em relação àqueles expostos a menor insolação (Berwick et al., 

2005). Entre os mecanismos aventados para essa relação entre exposição 

solar e câncer está a gênese de vitamina D na pele, resultante da ação de 

raios solares, apoiado por estudo caso-controle populacional 

correlacionando um maior score de vitamina D solar (estimada por algoritmo) 

e exposição solar com a menor ocorrência de câncer mamário (Anderson et 

al., 2011). De acordo com esta hipótese, dados epidemiológicos indicam 

ainda que, a suplementação de vitamina D via dieta, ou conseqüentemente à 

exposição solar, pode ser um fator protetor contra o câncer (Ainsleigh, 

1993). 

A vitamina D3 (colecalciferol), de origem animal, e a vitamina D2 

(ergocalciferol) sintetizada pelas plantas, podem ser absorvidas, a partir da 

dieta, no duodeno e jejuno. A absorção da vitamina D no intestino requer a 

presença de sais biliares, por ser lipossolúvel. No entanto, ela é produzida 

predominantemente de maneira endógena a partir de um derivado do 

colesterol existente na pele, o 7 deidrocolesterol, que através de uma fotólise 

química, sob ação dos raios ultravioleta da luz solar transforma-se em 

colecalciferol ou pré-vitamina D3, a qual está presente em todas as cinco 

camadas da epiderme, mas a maior concentração ocorre nas camadas 

germinativa e espinhosa. A síntese de vitamina D está diretamente 

relacionada ao grau de exposição solar, e varia de acordo com a latitude, a 



 

estação climática, a poluição atmosférica, o tempo de exposição ao sol, a 

intensidade da irradiação solar, a área de superfície da pele exposta, a 

concentração de melanina, a idade, o uso de protetor solar entre outros 

fatores. Ao atingir o fígado, a vitamina D sofre uma hidroxilação na posição 

C-25, para formar o 25-hidroxicolecalciferol ou 25(OH)D3, principal forma 

circulante no organismo. Nos rins dá-se uma segunda hidroxilação na 

posição C-1, que permite a transformação da 25-hidroxivitamina D3 em 

1,25(OH)2D3, pela ação de 1 alfa hidroxilase (Bouillon et al., 1995). 

A forma ativa da vitamina D, calcitriol, através de sua ação no epitélio 

intestinal promove a indução da expressão da Calbidina e da TRPV6, que 

são moléculas envolvidas no transporte de cálcio da luz intestinal para o 

sangue.  

Em indivíduos normais a concentração sérica de 1,25(OH)2D3 é 36-144 

pmol/L e a de 25(OH)D3 é de 20-100 nmol/L (Wilson et al., 1992). Níveis 

séricos de 25(OH)D3 estão diretamente relacionados à densidade mineral 

óssea em homens e mulheres, sendo máxima quando o nível alcança ou 

suplanta 40 ng/mL, enquanto níveis séricos abaixo de 30 ng/mL causam 

redução da absorção intestinal de cálcio e hiperparatireoidismo. Logo, 

admite-se a presença de deficiência de vitamina D quando a concentração 

sérica é menor que 20ng/mL (50nmol/L), e insuficiência relativa e suficiência 

de vitamina D com concentrações de 21-29 e a partir de 30 ng/mL (72 

nmol/L) respectivamente. Estima-se que 1 bilhão de pessoas ao redor do 

mundo apresentem deficiência ou insuficiência de vitamina D, incluindo-se 

40-100% dos homens e mulheres idosos na Europa e EUA e mais de 50% 

das mulheres pós-menopausadas que fazem uso de medicamentos para 

osteoporose (Holick, 2006). 

A densidade mineral óssea decresce após a menopausa e a 

osteoporose afeta milhões de indivíduos idosos, sendo responsável por 

inúmeras fraturas por ano. Logo, a vitamina D é habitualmente prescrita a 

mulheres na pós menopausa, com o objetivo de reduzir a perda óssea, pois, 

estudos sugerem que a suplementação de vitamina D a mulheres com mais 

de 70 anos e insuficiência de vitamina D, resulte em aumento dos níveis 



 

séricos do hormônio e benefício na densidade mineral óssea. A 

suplementação ideal de vitamina D, entretanto, não está bem determinada e 

a reposição de colecalciferol 400 UI/dia parece insuficiente para alguns 

autores, enquanto meta-análise demonstra que suplementação de doses de 

diárias de 700-800 UI reduzam o risco de fraturas (Dawson-Hughes et al., 

1997, Ooms et al., 1995, Chapuy et al., 1992). Outros autores ainda 

sugerem que as necessidades diárias variem de 3.000 a 5.000 UI (Barger-

Lux et al., 1998). A suplementação pode também ser realizada na forma de 

calcitriol, o qual reduz a incidência de fraturas em mulheres pós 

menopausadas (Tilyard et al., 1992). 

Avaliamos a concentração sérica da 25(OH)D3 e 1,25(OH)2D3 em 

pacientes com carcinoma de mama e observamos que a segunda, mas não 

a primeira, foi menor nas pacientes em comparação a mulheres sem câncer 

de mama (de Lyra et al., 2006). Outros autores também encontraram menor 

concentração sérica de 25(OH)D3 (Lowe et al., 2005, Bertone-Johnson et 

al., 2005; Abbas et al., 2008; Crew et al., 2009) e 1,25(OH)2D3 (Janowsky et 

al., 1999) em pacientes com câncer de mama em relação a mulheres sem a 

doença. Variações na época da coleta das amostras podem ser 

responsáveis por algumas diferenças entre os estudos, pois algumas foram 

coletadas na época do diagnóstico, enquanto outras o foram até 27 anos 

antes do aparecimento da doença. Além disso, outros estudos indicam que 

níveis séricos de 25(OH)D3 ou 1,25(OH)2D3 são menores em pacientes com 

carcinoma de mama avançado ou metastático em relação àquelas pacientes 

com doença em estágio inicial (Mawer et al., 1997; Palmieri et al., 2006) e 

que a deficiência de 25(OH)D3 ao diagnóstico esteja relacionado a pior 

prognóstico, avaliado como sobrevida livre de metástase e sobrevida global 

(Goodwin et al., 2009). Pacientes com níveis adequados de vitamina D 

apresentavam melhor sobrevida livre de doença qualificando a deficiência da 

vitamina D como um indicador prognostico independente de recorrência do 

câncer de mama, especialmente do tipo luminal (Kim et al., 2011). 

Existem evidências que a vitamina D tenha efeito quimiopreventivo, 

pois em ratos expostos a carcinógeno químico, a administração de análogo 



 

da vitamina D causa redução na incidência e maior latência no aparecimento 

do câncer de mama. Esta ação quimiopreventiva parece mais importante 

durante a fase de promoção do tumor (Murillo et al., 2005). 

Estudos clínicos também apontam para benefício clínico quando 

vitamina D ou análogos foram utilizados para o tratamento do câncer. Assim, 

em 16 pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou com 

metástase cutânea, tratadas com calcipotriol tópico, observou-se redução de 

50% da lesão em três delas (Bower et al., 1991) e em pacientes com câncer 

de próstata hormônio refratário, a associação de altas doses de vitamina D 

(calcitriol 45g via oral semanal) ao quimioterápico docetaxel, levou a um 

aumento da sobrevida global em relação ao grupo que recebeu docetaxel 

mais placebo (Beer et al., 2007). 

Entretanto, a associação entre vitamina D e câncer em seres humanos 

ainda não está clara e estudo clínico prospectivo mostrou que a 

suplementação de vitamina D e cálcio a mulheres pós menopausadas não 

reduziu a incidência de câncer colorretal (Wactawski-Wende et al., 2006) e 

câncer de mama (Cheblowski et al., 2008). Dentre os fatores aventados para 

a negatividade do estudo estão o tempo de seguimento curto, visto que o 

tempo de latência de evolução do câncer pode ser longo, entre 10 a 20 

anos, e dose de suplementação de 400 UI, que pode ter sido baixa, visto 

que estudos posteriores sugerem uso de doses mais altas. 

A ação da vitamina D é mediada pelo receptor de vitamina D (VDR). 

Demonstrou-se que em mamas normais de coelhas virgens a expressão de 

VDR está ausente podendo ser detectada durante a gestação e sendo 

máxima durante a lactação (Eisman et al., 1980). Em câncer de mama a 

expressão de VDR ocorre em 58%-80% das amostras tumorais (Eisman et 

al. 1986, Bortman et al., 2002), mas a correlação da expressão do receptor 

com o prognóstico da doença é incerta, relatando-se que as pacientes 

portadoras de tumores VDR positivos apresentem maior probabilidade de 

sobrevida livre de doença (Colston et al., 1989). Além disso, estudo clínico 

em pacientes com câncer de mama com metástase cutânea ou doença 

localmente avançada demonstrou que a administração de um análogo de 



 

vitamina D pode causar redução da lesão. Neste caso, os tumores das 

pacientes consideradas responsivas expressavam receptor de vitamina D 

(Bower et al., 1991) (Van den Bemd et al., 2000).  

Outro fator que pode influenciar a via de sinalização da vitamina D é a 

presença de enzimas que metabolizam o hormônio. Demonstrou-se em rim a 

presença tanto de 1-hidroxilase, responsável pela ativação do hormônio, 

quanto de 24-hidroxilase, enzima que promove uma oxidação no carbono 24 

dando origem a metabólitos 24,25(OH)2D3, ou 1,24,25(OH)3 D3, que embora 

capazes de induzir absorção de cálcio intestinal, possuem menor 

capacidade na mobilização do cálcio a partir dos ossos (Holick et al., 1973; 

Wang et al., 1993). A expressão de 24 hidroxilase, codificada pelo gene 

CYP24A1, é induzida pelo próprio hormônio em células leucêmicas 

promielocíticas humanas HL60 (Inaba et al., 1991), células de câncer de 

próstata (Skowronski et al., 1995), fibroblastos da pele (Eil et al., 1986) e 

também em células de mama MCF7 (Swami et al., 2000). Além disso, 

mostrou-se que pode ocorrer amplificação gênica de CYP24A1 em 

carcinoma de mama, apontando para a importância desta via na 

carcinogênese mamária (Albertson et al, 2000), e colônica (Bareis et al., 

2002). 

A presença de 1-hidroxilase também foi detectada em sítios extra 

renais e em tumores, como adenomas de paratireóide, (Sergesten et al., 

2000), linhagens celulares de câncer de mama (MCF7), tecido mamário 

benigno e amostras de câncer de mama (Friedrich et al., 2000), o que 

determina a ativação local da 25(OH)D3. Em nosso estudo prévio onde 

avaliamos a funcionalidade da via da vitamina D em pacientes com 

carcinoma de mama observamos que a expressão de mRNA de 1 

hidroxilase e 24 hidroxilase, bem como de VDR, foi similar em tecido 

canceroso em relação a tecido mamário normal de mulheres sem câncer 

(Lyra et al., 2006). 

Além de sua ação na homeostase do cálcio, a vitamina D tem também 

importante papel no controle da proliferação e diferenciação celulares (Van 

den Bemd et al., 2000). Demonstrou-se que a 1,25(OH)2D3 pode inibir o 



 

crescimento de uma variedade de células tumorais in vitro incluindo células 

MCF7 e ZR-75-1 de câncer de mama (Colston et al., 1989) e células 

mamárias normais (Escaleira et al., 1999; Hussain et al., 2006). 

O efeito antiproliferativo da vitamina D pode ser mediado pela indução 

de expressão de p21waf1 (CDKN1A) (Katayama et al., 2003) e regulação da 

expressão de moléculas que controlam a progressão do ciclo celular como 

p27kip1 (CDKN1B), ciclina G1, ciclina G2, ciclina I e fatores de crescimento, 

como TGF e EGF (Swami et al., 2003) e seus moduladores, como IGFBP-3 

(Katayama et al., 2003). A vitamina D pode também induzir apoptose. Em 

estudo com células de leucemia tratadas com calcitriol observa-se o 

decréscimo da expressão de genes anti-apoptóticos como BCL-2 e BCL-XL 

e aumento da expressão do gene pró-apoptótico BAX e ativação da 

caspase. Em células MCF7, calcitriol promove maior taxa de morte celular, 

com aumento da intensidade da expressão do TRPM-2/Clusterin e elevação 

da expressão da Catepsina B, mostrando seu efeito apoptótico. 

Outros processos que podem ser modulados pela vitamina D são 

angiogênese (Nakagawa et al., 2005; Mantell et al., 2000), invasão e 

metástases, através da regulação da expressão de VEGF, metaloproteínas 

(Swami et al., 2003) e outras proteases (Barbosa et al., 2004). Além disso, 

estudos in vitro demonstram que a vitamina D altera o perfil gênico de 

linhagens de câncer de mama como MCF7, MDA-MB-231 e MCF12F 

transformada com nitrosometilurea (Swami et al, 2003; Hussain et al, 2006). 

Recentemente, ganhou importância nos estudos, a intervenção do 

calcitriol na síntese e sinalização das prostaglandinas, ao reduzir a 

expressão de cox-2 (enzima importante na elaboração das prostaglandinas) 

e receptores de prostaglandinas, assim como promove um aumento da 

expressão da 15-pgdh (enzima que degrada as prostaglandinas) (Swami et 

al.,2012 ; Wang et al., 2012). Dessa forma, o calcitriol evita que a 

prostaglandina estimule a aromatase a aumentar o nível tecidual do 

hormônio de estrogênio, o qual promove proliferação mamária e tumoral 

(Krishnan et al., 2011).  

Uma questão que se coloca é sobre os efeitos in vivo da vitamina D, 



 

pois estudos in vitro indicam que a supressão do crescimento tumoral 

depende de concentração supra fisiológica de calcitriol (10-100nM), a qual 

ocasiona hipercalcemia. 

Alguns estudos clínicos de fase I e de farmacocinética foram 

realizados com o objetivo de determinar a dose máxima tolerada. Um deles 

indica que calcitriol administrado por via subcutânea em dias alternados, 

resulta em dose máxima de 8 g e pico de concentração sérica variando 

entre 0,25-0,75 nM de 1,25(OH)2D3, pico da concentração sérica de 

1,25(OH)2D3 em 2-4 horas com retorno ao nível basal em 27 horas sem 

alteração na concentração de equilíbrio dinâmico entre os dias 1 e 7 da 

administração (Smith et al., 1999; Manson et al., 1980). Doses mais 

elevadas de calcitriol, entre 4-38 g podem ser administradas por via oral 

por 3 dias consecutivos, resultando em dose semanal de 12-105 g, 

correspondendo até a 1,5 g/Kg/semana. Esta última dose leva a pico de 

concentração plasmática de 600-1440 pg/mL, que corresponde a 1,44-3,45 

nM, e meia vida de cerca de 24 horas.  

Determinou-se também a dose máxima tolerada utilizando-se 

administração oral de calcitriol em pulsos semanais. Neste caso, altas doses 

orais podem ser administradas, de 0,48 até 2,8 µg/kg (resultando em 33,6-

196 g em indivíduos de 70 Kg), as quais levam a pico de concentração 

sérica de 1.500-2.700 pg/mL, que correspondem a 3,60-6,49 nM, ou seja, 

concentrações com atividade anti proliferativa em culturas de células in vitro. 

Estas concentrações correspondem a cerca de 25-46 vezes o limite superior 

da concentração sérica fisiológica e são alcançadas em 4-8h seguida por 

redução de 50% em 6 horas. Os estudos mostram grande variabilidade na 

dosagem sérica. Além disso, o aumento de dose não acarreta ganho 

proporcional em concentração sérica de calcitriol, entretanto as razões a 

biodisponibilidade reduzida não estão claras. Um ponto positivo é que a 

toxicidade é mínima, indicando que doses semanais podem ser 

administradas com segurança (Beer et al., 2001; Muindi et al., 2002).  



 

Um dos objetivos de nosso grupo é avaliar se a vitamina D é ativa no 

tumor, quando utilizada em concentração não tóxica. Estabelecemos um 

modelo de cultura primária de fatias de câncer de mama, onde preserva-se a 

relação epitélio-mesênquima, permitindo uma avaliação mais acurada em 

relação às condições fisiológicas. Após tratamento com calcitriol 0,5nM 

observamos que ocorre ativação da via genômica com indução da 

expressão do gene alvo CYP24A1 (Milani et al., 2010). Em outro estudo 

observamos que a suplementação de calcitriol a pacientes pós 

menopausadas com câncer de mama pode estar associada a um benefício 

clínico, mediado pela ação anti-proliferativa da vitamina D. As pacientes 

receberam calcitriol em dose para prevenir osteoporose, por curto período 

de tempo, enquanto eram submetidas a exames de estadiamento para 

realizar o tratamento cirúrgico. Neste caso, observamos redução da imuno-

expressão tumoral de Ki67 (marcador de proliferação tumoral) (Lyra et al., 

2008). 

Há evidências a favor de que o uso tópico da vitamina D possa ter 

menor efeito sobre a calcemia. Em um pequeno estudo em que pacientes 

com câncer mamário localmente avançado ou metastático foram submetidas 

a tratamento tópico do tumor com análogo da vitamina D, hipercalcemia foi 

detectada na menor parte das pacientes (Bower et al., 1991). Por outro lado, 

quando a administração de vitamina D é endovenosa, a concentração em 

determinados tecidos e órgãos pode ser bem inferior à concentração sérica. 

Avaliando-se a concentração prostática de calcitriol após administração 

endovenosa ou peritoneal do composto observou-se que o pico de 

concentração prostática é 5000 vezes menor que aquele alcançado no soro 

(Konety et al., 2002). Estes dados indicam indiretamente que a 

administração no próprio tumor, isto é, em um sítio específico, possa ser 

mais efetiva. 

Uma alternativa para avaliar o papel da vitamina D é o uso de 

xenoenxerto de fatias de câncer de mama, obtidos logo após o ato cirúrgico. 

As fatias mantêm a interação epitélio/estroma, aproximando-se das 

condições tumorais da paciente, e apresentam considerável estabilidade 



 

histológica e molecular em comparação aos tumores de origem, reduzindo a 

interferência obtida ao se realizar o transplante de linhagens de câncer, que 

são em geral previamente mantidas em cultura por períodos de tempo 

variável (Dobrolecki et al., 2009). Neste caso, seria possível avaliar os 

efeitos da administração intratumoral de calcitriol, em um modelo in vivo, 

favorecendo uma análise integrada considerando-se as células cancerosas, 

interação epitélio-mesênquima, efeitos de doses elevadas de calcitriol no 

tumor, avaliação da toxicidade sistêmica. 

Entre os animais que podem ser utilizados em modelos de 

xenoenxerto encontram-se os camundongos atímicos nude (Marangoni et 

al., 2007). Estes animais apresentam imunocomprometimento celular 

(alteração do gene FOXN1), não havendo a produção de células T, o que 

evita a rejeição dos xenoenxertos. Neste caso, uma das opções é o 

transplante ortotópico no panículo mamário, que permite um crescimento 

infiltrativo e rápido do tumor mamário (Li et al., 2002). 

Em suma, a ação antitumoral do calcitriol in vivo não está clara. Logo, 

nosso objetivo é avaliar os efeitos do calcitriol administrado por via 

intratumoral em xenoenxerto de câncer de mama. Pretendemos avaliar em 

um modelo bastante próximo ao que ocorre em seres humanos, se a 

concentração tumoral de calcitriol está associada a efeito na proliferação, 

apoptose e na expressão de genes alvo. As vantagens do modelo são além 

da preservação da interação epitélio-mesênquima, a utilização de 

concentrações de calcitriol, que apesar de elevadas, podem ser 

administradas a seres humanos, porém inferiores àquelas utilizadas in vitro. 

Este tipo de abordagem ainda foi pouco explorado e pode contribuir para o 

esclarecimento das questões propostas. 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar se calcitriol administrado por via intratumoral tem efeito 

antiproliferativo ou pró-apoptótico em xenoenxerto de câncer de mama e 

ação em genes alvo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar efeitos do calcitriol intra-tumoral na dimensão do tumor, 

medidas ponderais e concentração sérica de cálcio do camundongo. 

 Avaliar a expressão de VDR em xenoenxerto de câncer de mama. 

 Determinar se o Calcitriol ativa a via genômica pela indução da 

expressão do gene alvo CYP24A1 no tumor. 

 Determinar se o calcitriol inibe a proliferação e/ou induz apoptose de 

amostras de câncer de mama. 

 Avaliar a ação do Calcitriol sobre a expressão dos genes envolvidos 

no controle da proliferação celular e potenciais alvos do hormônio: 

CDKN1B, TGFβ2 e IGFBP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

 Foram incluídas 17 pacientes com idade média de 59,12 anos (± 7,11 

anos) e mediana de 58 anos (50 – 74 anos), com diagnóstico histológico de 

carcinoma ductal invasivo (94,1%) ou carcinoma coloide (5,9%) e com grau 

histológico de Nottingham II (70,6%) ou III (29,4%). O estádio clínico 

oncológico dos pacientes foram IA (29,4%), IIA (52,9%), IIB (11,8%) ou IIIB 

(5,9%) (Tabela 1). 

 

          TABELA 1 – Características das pacientes 

TUMOR IDADE EC TH GH RE RP HER-2 KI67 

1 65 IIB CDI 2 20% 30% - 4% 

3 63 IIA CDI 2 30% 40% - 1% 

5 51 IIA CDI 2 75% 60% - 12% 

7 50 IIA CDI 3 50% 30% - 99% 

8 74 IA CDI 2 70% - - 5% 

9 53 IIA CDI 2 10% 10% + 1% 

10 51 IIB CDI 3 10% - - 5% 

11 51 IIA CDI 2 - - + 85% 

12 64 IIA CDI 3 - - - NR 

13 55 IIA CDI 2 - 1% - 2% 

14 68 IA CC 2 90% 75% - 8% 

15 58 IA CDI 2 85% 80% - 7% 

16 57 IIIB CDI 3 10% 40% - 99% 

17 58 IIA CDI 3 9% - - NR 

18 62 IA CDI 2 50% 80% - 1% 

19 68 IA CDI 2 80% 70% + 10% 

20 57 IIA CDI 3 - - - NR 

            NR – Não realizado; EC – Estadio Clínico; TH – Tipo  Histológico; CDI – Carcinoma ductal invasivo; 
            CC - Carcinoma coloide; GH - Grau Histológico – Nottingham 
 

 
As pacientes foram selecionadas pelo Dr. Eduardo Carneiro de Lyra, 

Coordenador de Ensino do Setor de Mastologia do Instituto Brasileiro de 

Controle do Câncer (IBCC - São Paulo – SP) e a Dra Cintia Flores Rolim, 

mastologista assistente do mesmo serviço. As pacientes receberam 



 

informações sobre o estudo e em seguida foi fornecido termo de 

consentimento livre e esclarecido para assinarem, ao desejarem participar 

do estudo. A participação das pacientes resumiu-se à doação de fragmento 

de tumor, que seria desprezada. Não houve prejuízo para realização de 

exame histopatológico ou imuno-histoquímico, pois a retirada do fragmento 

para pesquisa se deu após a separação de fragmento de tumor para exames 

de rotina. 

3.1.1. Critérios de inclusão 

 
 Carcinoma invasivo de mama comprovado por exame histopatológico. 

 Pacientes candidatas a tratamento cirúrgico. 

 Pacientes que não realizaram quimioterapia neoadjuvante do câncer ou uso 

de vitamina D para tratamento de osteoporose. 

 

3.1.2. Critérios de exclusão 

 Pacientes que realizaram quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou 

suplementação recente de vitamina D (últimos 12 meses). 

 Pacientes que apresentavam qualquer outra condição ou terapia que possa 

indicar risco à paciente ou interferir nos objetivos do estudo. 

 Pacientes que participam de outros estudos clínicos enquanto admitido 

neste protocolo. 

3.2. Ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da USP (Protocolo 088/11), Comissão de Ética no Uso de 

Animais do Instituto Butantan (protocolo 759/10), Comissão de Trabalhos 

Científicos do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer-IBCC (Agosto de 

2010) e Conselho Técnico Científico do Instituto Adolfo Lutz (CTC-IAL 19 

E/2013). 

 



 

3.3. Métodos 

 

3.3.1. Avaliação de dose e toxicidade do Calcitriol 

 
Inicialmente, foi realizada avaliação pré-estudo de toxicidade, em 

camundongos Balb-c (aproximadamente 20 g), para determinar dose 

máxima não tóxica de calcitriol. Esta etapa foi realizada no laboratório de 

Bioquímica do Instituto Butantan, sob a supervisão do Prof. Durvanei 

Augusto Maria. Foram constituídos 04 grupos (n=13) para tratamento 

subcutâneo, 01 vez por semana, por 06 semanas (dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35). 

O primeiro foi o grupo controle - G1 (n=3) de camundongos Balb-c, que 

recebeu solução salina (soro fisiológico). O grupo G2 recebeu calcitriol 

(Calcijex - Abbott) na dose 0,02 µg (equivalente a 01µg/Kg); o grupo G3 que 

recebeu calcitriol (Calcijex) na dose de 0,04 µg (equivalente a 02µg/Kg) e o 

grupo G4 recebeu calcitriol (Calcijex) na dose de 0,06 µg (equivalente a 

03µg/Kg) (Tabela 2). Estas doses foram calculadas em adequada proporção 

para o peso dos camundongos Balb-c, tomando-se como base um estudo de 

fase 01 (Beer et al., 2001), conduzido com pacientes com doença maligna 

tratados com calcitriol, alcançando dose máxima de 2,8 µg/kg semanal, não 

havendo toxicidade, (aproximadamente 0,06µg para os camundongos). A 

toxicidade do calcitriol nos camundongos Balb-c foi avaliada semanalmente 

por meio da determinação do peso e da análise de parâmetros bioquímicos 

em sangue. A medida de peso dos camundongos Balb/c foram realizado no 

dia 0 e 01 vez por semana, por 06 semanas, sempre 72 horas após a 

administração do tratamento calcitriol ou solução salina (dias 0, 3, 10, 17, 24, 

31 e 38). Os parâmetros bioquímicos foram dosados através da coleta de 

sangue, por micropipeta do plexo orbitário dos camundongos Balb/c, 01 vez 

por semana, por 06 semanas, sempre 72 horas após a administração do 

tratamento calcitriol ou solução salina (dias 3, 10, 17, 24, 31 e 38). Os 

camundongos foram monitorados, semanalmente quanto a alterações no 

padrão de comportamento, peso e estado físico (peles, mucosa e 

motricidade). O sangue coletado foi submetido a dosagem de cálcio, 

enzimas hepáticas, ureia, creatinina, eritrócitos, leucócitos e plaquetas 



 

(Figura 1). Após a última coleta de sangue, foi realizada eutanásia por 

deslocamento cervical, após sedação com solução de Xilazina e Quetamina 

(Canadian Council on Animal Care). Os camundongos foram mantidos em 

condições de alojamento e higiene adequados (Canadian Council on Animal 

Care), com alimentação ad libitum consistindo de água e ração (NUVILAB – 

Nuvital -Brasil).  

 

 
 
Figura 1. Avaliação de dose e toxicidade do Calcitriol. Grupo 1 foi tratado com injeção 
subcutânea de solução salina nos dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Grupo 2 foi tratado com injeção 
subcutânea de 0,02µg calcitriol  nos dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Grupo 3 foi tratado com 
injeção subcutânea de 0,04µg calcitriol  nos dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Grupo 4 foi tratado 
com injeção subcutânea de 0,06µg calcitriol  nos dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35. 
 
 

3.3.2. Processamento das Amostras 

 
Foram coletadas amostras de câncer de mama durante a cirurgia para 

tratamento da doença, as quais foram transportadas em frascos de 250mL 

contendo solução fisiológica a 0,9% estéreo e acomodados em isopor com 

gelo. O tempo médio decorrido entre a aquisição do fragmento tumoral até o 

seu transplante foi de 90 minutos (60 a 120 minutos). As amostras foram 

processadas em fluxo laminar previamente esterilizado por luz ultravioleta e 

sob técnicas assépticas. Realizou-se a secção em retângulos do tumor, 

apresentando os fragmentos enxertados diâmetro médio de 8,59 mm (± 3,18 

mm). Pequeno fragmento antes do enxerto foram fixados em formol 

tamponado e destinados para estudo histológico. 

 

 

 



 

3.3.3. Modelo de Xenenxerto em Camundongo 

imunocomprometido Nude 

 

 Foram estudados camundongos fêmeas imunocomprometidas Balb-c 

nude, com aproximadamente 20 g. Foram alojados em compartimentos de 

acrílico forrados com maravalha, sob condições livres de patógeno, tendo à 

disposição água e ração (NUVILAB – Nuvital -Brasil). Foi realizada troca 

periódica dos compartimentos e da maravalha e reposição de ração e água. 

O procedimento foi realizado sob condições assépticas, em fluxo 

previamente esterilizado e higienizado. O camundongo foram submetido a 

anestesia por via intraperitoneal 0,01 ml de Xilazina (20mg/ml), que tem 

ação de sedativo, analgésico e relaxante muscular; e 0,04 ml de Quetamina 

(50mg/ml), um anestésico (Canadian Council on Animal Care, 1993). Foi 

realizada incisão de 01 cm, lateral ao mamilo em região pélvica do 

camundongo, expondo o tecido gorduroso mamário, onde foi implantada a 

lâmina tumoral processada. Este tipo de implante é denominado ortotópico, 

ou seja, o tecido tumoral vindo de uma glândula mamária humana passa 

ocupa posição no órgão correspondente do camundongo, a glândula 

mamária. O peso dos camundongos foram monitorados através de balança 

a partir do dia de implantação do fragmento de amostra e a cada semana. A 

dimensão tumoral foi realizada através de um paquímetro, mensurando-se o 

maior diâmetro tumoral a partir da primeira semana após o implante, devido 

aos pontos de sutura, repetido-se as medidas semanalmente. A partir da 

sexta semana pós-enxerto, os camundongos foram randomizados em dois 

grupos distintos de tratamento. O primeiro correspondeu ao grupo controle, o 

qual recebeu o veículo (elaborado gentilmente pela Professora Maria 

Aparecida Nicoletti, Departamento de Farmácia, Ciências Farmacêuticas, 

USP, baseado na Bula do CALCIJEX - ABBOTT) e o segundo, recebeu 

calcitriol (CALCIJEX – ABBOTT) em dose semanal (0,06 g – determinada 

pelo estudo prévio em Balb-c), por 06 semanas, via intratumoral. Devido ao 

tamanho dos fragmentos tumorais cedidos pelos patologistas, contudo, 

somente quatro amostras tumorais (T1, T3, T5 e T7), foram divididas entre 



 

todos os camundongos de ambos os grupos de tratamento (controle e 

calcitriol). Houve perda de 01 camundongo pós-anestesia nos experimentos 

das amostras T1 e T3. Ocorreu ulceração tumoral em 02 camundongos do 

experimento da amostra T5 e redução total de um fragmento uma semana 

após enxerto no experimento da amostra T7. As demais amostras não 

apresentaram tamanho suficiente para constituir grupos de tratamentos 

completos, contemplando somente um camundongo em cada grupo de 

estudo (controle e calcitriol).  

Foi administrado por via intraperitoneal 01 mg de BrdU (5-Bromo-2′-

deoxyuridine, (5-BrdU), CAS 59-14-3, Calbiochem, 5GM), diluído em 01 ml 

de soro fisiológico a 0,9%, 02 horas antes do sacrifício dos camundongos 

(Valrance et al., 2007), para avaliação de índice de proliferação celular. Após 

esse período, isto é, 24 horas após a última dose de calcitriol, os 

camundongos foram sacrificados por deslocamento cervical, após sedação 

com 0,01 ml de Xilazina (Canadian Council on Animal Care). Foi coletado 

sangue por punção cardíaca. Os tumores foram removidos, sendo alguns 

fragmentos criopreservados em nitrogênio líquido para estudos de biologia 

molecular e outros, fixados em formol tamponado, para exames de 

Imunohistoquímica.  



 

 

 
 
 Figura 2. Modelo de Xenenxerto em Camundongo imunocomprometido Nude.  

 

 

As carcaças e peças anatômicas de animais foram acondicionadas 

em saco branco e identificadas com etiqueta própria para descarte de 

carcaças, devidamente preenchidas. O descarte ocorreu mediante 

solicitação telefônica à empresa limpadora. Estes procedimentos estavam de 

acordo com a Cartilha de Orientação para Descarte de Resíduos da 

Faculdade de Medicina da USP. 

 

3.3.4. Análise Histológica de Tumores 

 
 Os tumores fixados em formol tamponado foram desidratados em 

álcool, emblocados em parafina e seccionados em 05 micrômetros para 

coloração com hematoxilina – eosina (HE), procedimento realizado pelo 

Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, Departamento de Patologia. As lâminas de tecido tumoral mamário 

pré-enxerto e pós-tratamento coradas com HE foram avaliadas pelo Dr. 



 

Ricardo Basso, experiente patologista do laboratório de anatomia patológica 

do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), através de exame 

microscópico (microscópio Nikon Eclipse E400). Foi determinado o tipo 

histológico, grau histológico, porcentagem de células malignas e estroma em 

cada lâmina gerada. 

 

3.3.5. Exame de Imunohistoquímica para determinação da 

proliferação, apoptose, parada de ciclo celular e receptor da vitamina D 

 

A determinação da expressão do KI67, BrdU, BCL-2, Caspase 3 

ativada, p27 e Receptor de Vitamina D foram realizadas através da reação 

de imuno-histoquímica, pelas pesquisadoras Sueli Nonogaki e Juliana 

Mariotti Guerra do Núcleo de Patologia do Instituto Adolfo Lutz. A 

desparafinização de cortes de 03µm de espessura, de tecido parafinado, foi 

procedido em lâminas previamente tratadas (Amitel cat# CMS-2), as quais 

foram deixadas por 24 horas em estufa a 60°C. A seguir realizou-se 

tratamento sequencial em xilol (60°C por 20 minutos e temperatura ambiente 

pelo mesmo tempo) e etanol (a 100%, 95%, 80% e 70%, por 30 segundos 

em cada concentração) e lavadas, primeiro em água corrente e depois em 

água destilada. Para recuperação dos antígenos, as laminas foram fervidas, 

sob pressurização (panela de pressão Rochedo, A La Carte), em solução 

tampão citrato 10 mM pH 6,0 por 3 min. Esfriou-se a panela sob água 

corrente até a despressurização total, para depois lavar as lâminas em água 

corrente e destilada e proceder o bloqueio da peroxidase endógena pela 

exposição a H2O2 a 06% com 4 trocas de 5 minutos cada. Após nova 

lavagem com água corrente e destilada, as lâminas foram lavadas com PBS 

10nM pH 7,4 por 05 minutos e, após foi realizado bloqueio com Protein Block 

(Leica Microsystem, cat# RE7102, Newcastle, Reino Unido), 5 min a 

temperatura ambiente. Desprezou-se o bloqueador e aplicou-se os 

anticorpos primários, diluídos em tampão PBS contendo soroalbumina 

bovina (BSA) 1% (Sigma, A9647, EUA) e azida sódica (NaN3) 0,1%, durante 

30 min a 37 C e por 16 a 18 horas a 4oC em câmara úmida. Os anticorpos 



 

primário foram específicos contra KI67 (clone MIB-1, diluição 1:200, 

fabricante Dako, cat#M7240, Glostrup, Dinamarca), BrdU (clone Bu20a, 

diluição 1:1000, fabricante Neomarkers, cat# 1848-P, Fremont, CA, EUA), 

BCL-2 (clone 124, diluição 1:500, fabricante Dako cat# M0887), Caspase 3 

ativada (clone Policlonal em coelho, diluição 1:200, fabricante Cell Signaling, 

cat# 9661-L, Danvers, MA, EUA), p27(clone Sx53G8, diluição 1:1000, 

fabricante Dako, cat# M7203) e Receptor de Vitamina D(clone 9A7, diluição 

1:30, fabricante Millipore, cat#04-1526,Temecula, CA, EUA). As lâminas 

foram lavadas em tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada e incubadas 

com o Value Primary Antibody Enhancer do sistema de amplificação 

(UltraVision LPValue Large Volume Detection System HRP Polymer, Thermo 

Scientific cat# TL-125-HLS) por 20 min a 37ºC. Novamente foram lavadas 

em tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada e incubadas com o Value 

HRP Polymer (UltraVision LPValue Large Volume Detection System HRP 

Polymer, Thermo Scientific cat# TL-125-HLS) por 30 min a  37ºC, para 

então, proceder mais uma lavagem em tampão PBS com 3 trocas de 3 

minutos cada. Por fim, Incubou-se as lâminas em solução substrato 

cromógeno: 100 mg de 3,3’ Diaminobenzidine Tetrahydrochloride (DAB) 

(Sigma, D-5637, EUA); 1 mL Dimetilsulfóxido (DMSO); 1 mL H2O2 6%; 100 

mL PBS; por 5 minutos a 37ºC, ao abrigo da luz. Observou-se ao 

microscópio, nas lâminas controles, o desenvolvimento de precipitado 

castanho dourado, como produto final da reação. Nova lavagem foi 

conduzida em tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada As laminas 

foram contra coradas com hematoxilina de Harris por 40 segundos, lavadas 

em água (corrente e destilada), imersas em água amoniacal a 0,5%, por 02 

vezes e lavou-se em seguida em água corrente e destilada. A seguir 

realizou-se desidratação  sequencial das lâminas em etanol (a 50%, 80% e 

95% por 30 segundos em cada concentração e a 100%, 03 vezes, 30 

segundos cada) e xilol (04 vezes, 30 segundos cada) e etanol (a 100%, 

95%, 80% e 70%, por 30 segundos em cada concentração), sendo 

montadas com Entellan (Merck, 1.07961, Alemanha).Todas as reações 

foram realizadas de uma só vez para manter os mesmos parâmetros. Dr. 



 

Ricardo Basso procedeu a seleção das regiões do tumor a serem analisadas 

em aumento 04x e 10x e a avaliação da porcentagem e intensidade de 

células marcadas foram realizadas em aumento 40x (microscópio Nikon 

Eclipse E400). Foram analisados 1000 células por amostra. O resultado foi 

expresso em porcentagem de positividade em relação a KI67, BrdU, BCL-2, 

Caspase 3 ativada, p27 e Receptor de Vitamina D.  

 

3.3.6. Avaliação de expressão gênica 

 

 Avaliamos por qRT-PCR o nível de expressão gene CYP24A1, VDR, 

TGF-β2, CDKN1B, IGFBP3 e dos genes referência GAPDH e β-ACTINA das 

amostras de tecido tratadas com calcitriol (Calcijex) e amostras de tecidos 

do controle. Esta avaliação teve início com a etapa da extração de RNA, 

seguida da conversão desta molécula em DNA e por fim a amplificação do 

DNA alvo, sendo todas estas etapas descritas abaixo. 

 

3.3.7. Extração de RNA Total 

 

Os fragmentos de tumor congelados serão submetidos à extração de 

RNA total pelo reagente Trizol® - solução monofásica de fenol e isotiocianato 

de guanidina (Invitrogen), modificado de Chomczynski & Sacchi (1987). 

 A concentração de RNA será determinada por espectrofotometria em 

comprimento de onda de 260nm e a qualidade do RNA extraído será 

verificada pela razão de absorbância a 260nm por 280nm (NanoDrop ND-

1000 UV-Vis Spectrophotometer, NanoDrop Technologies). Para verificar a 

integridade do RNA as amostras serão submetidas à eletroforese em gel de 

agarose 1,5%. A amostra será considerada íntegra pela identificação das 

bandas correspondentes aos RNAs ribossomais 18S e 28S na proporção 

2:1. 

A integridade do material será avaliada pelo sistema Agilent 

Bioanalyzer (Model 2100; Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EUA) através 

do valor de RIN (RNA Integrity Number), dado pelo software da Agilent. 



 

 

3.3.8. Reação de Transcriptase Reversa 

 

A síntese da primeira fita de cDNA será realizada a partir de 5μg de 

RNA diluído em água tratada com DEPEC para um total de 12μl e serão 

adicionados 1μl de oligo dT (concentração inicial 0,5 μg/μl) (Invitrogen) e 1μl 

de desoxirribunucleotídeos trifosfatados (dNTPs) a 10nM (Gibco). A mistura 

será aquecida a 65°C por 5 minutos para desnaturação das fitas de RNA e 

posteriormente colocada no gelo por 1 minuto. A esta solução serão 

acrescentados 4μl de tampão da enzima Super Script III (Invitrogen) e 1μl de 

dietiltreitol (DTT) a 100 mM (Invitrogen). Após o período de aquecimento a 

55°C por 10 minutos foi acrescentado 1μl da enzima transcriptase reversa 

SSII-RT Super Script III (5 UI/ μl) (Invitrogen) e novamente a reação será 

incubada a 55°C por 1 hora, para se obter a síntese da primeira fita de 

cDNA. Posteriormente, o material será aquecido a uma temperatura de 70°C 

por 15 minutos, para inativação da enzima e utilizado para a amplificação da 

região de interesse ou estocado a -20°C. 

 

3.3.9. Reação em cadeia da polimerase em tempo real 

 

Serão analisados alguns genes alvos, como CYP24A1 e dos genes 

referência GAPDH, e ACTB (βACTINA) para detectar possíveis alterações 

na expressão em relação ao tratamento. Para isso, será utilizado o sistema 

de detecção por SYBR Green I, que se baseia no uso de uma molécula 

fluorescente que, quando intercalada à dupla fita de DNA, emite 

fluorescência para possibilitar a quantificação total de moléculas de DNA 

produzidas. Nesse método de detecção, a confirmação da especificidade da 

amplificação será realizada por meio da análise da curva de desnaturação. 

 Todas as amostras serão analisadas pelo programa Rotor-Gene 6 

System (Corbett Research, Mortlake, Sydney, Austrália) e a média dos 

valores de ciclos limiares de cada amostra (CT) será utilizada para 



 

quantificação da expressão dos genes de interesse. A expressão relativa 

será determinada pelo método 2- CT. 

 

3.3.10. Análise estatística 

 
Para avaliar a significância dos resultados no estudo da toxicidade do 

calcitriol em camundongos Balb-c, foram aplicados os testes estatísticos 

ANOVA, seguidos do teste de Tukey.  

Para o modelo de xenoenxerto em camundongos nude e os efeitos do 

tratamento pelo calcitriol foram aplicados os testes de Wilcoxon e de 

Friedman para analisar o peso dos camundongos nude e os diâmetros dos 

xenoenxertos. As medidas do cálcio sérico dos camundongos nude foram 

submetidos ao teste Mann-Whitney. Para o estudo imunohistoquímico de 

marcadores de proliferação, apoptose e VDR foi aplicado os testes de Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis e Correlação de Pearson. A análise dos resultados da 

expressão de genes foi procedida através do teste de Mann-Whitney. Nível de 

significância da diferença  0,05 foi considerado significante. Os dados 

foram analisados utilizando-se o programa SPSS (Statistics Package for  the 

Social Sciences). 

 

4. Resultados 

 

4.1. Avaliação da toxicidade do Calcitriol em camundongos Balb-c 

 

4.1.1. Estado geral dos camundongos Balb-c 

 

 Não foram observadas alterações em mucosa ocular, turgor da pele, 

motricidade ou do comportamento dos animais durante todo experimento. 

 

4.1.2. Peso dos camundongos Balb-c 

 Os camundongos Balb-c dos grupos de tratamento, tanto controle 

quanto calcitriol, evoluíram com ganho ponderal (Figura 3 e Anexo A, Tabela 



 

2). Inicialmente o grupo de camundongos a serem tratados com solução 

salina, tinham menor peso quando comparados aos camundongos a serem 

tratados com calcitriol (P ≤ 0,05: a x h; a x o; a x v). Com o decorrer do 

tratamento todos os grupos demonstraram ganho ponderal(P ≤ 0,05: a x g; h 

x l; o x u, v x ab). O controle, calcitriol 0,04 µg e 0,06 µg aumentaram o peso 

do dia 0 até o dia 38. O tratado com calcitriol 0,02 µg aumentou do dia 0 ao 

dia 24, mantendo estável o peso nas medidas seguintes. Ao final o grupo de 

camundongos tratados com solução salina tinham menor peso em relação 

aos tratados com calcitriol (P ≤ 0,05: g x n; g x u; g x aa), contudo, 

apresentou maior amplitude de ganho ponderal em relação ao grupo 

calcitriol 0,02 e 0,04 µg (P ≤ 0,05), com ganho de 3,49g (± 0,53g) no grupo 

controle, 0,83g (± 1,19g) no calcitriol 0,02 µg e 0,94g (± 0,61g) no calcitriol 

0,04 µg. Porém não houve diferença de ganho ponderal nas demais 

comparações.  Os dados indicaram um ganho menor de peso por parte dos 

camundongos tratado por calcitriol 0,02 e 0,04 µg em comparação ao 

controle, porém não há correlação de dose-efeito relacionado ao ganho 

ponderal. 

 

 



 

 

Figura 3. Peso dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O 
boxplot amarelo representa o peso dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O 
boxplot vermelho representa o peso dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 
microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa o peso dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa o peso dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

4.1.3.Cálcio sérico dos camundongos Balb-c 

 

 O cálcio sérico dosado evoluiu, no grupo do calcitriol, com aumento 

gradual a cada semana de tratamento, apresentando ao final um nível maior 

comparado ao controle e ao valor inicial (Figura 4 e Anexo B, Tabela 3). 

Contudo, os camundongos não apresentaram alterações do padrão de 

comportamento e motilidade. Os camundongos Balb/c, apesar da elevação 

da calcemia, não apresentaram, ao final, diferença entre as diferentes doses 

de calcitriol. Porém, o grupo controle apresentou menor calcemia que os 

camundongos tratados por calcitriol. Os valores finais não ultrapassaram o 

limite superior de normalidade, entre 09 a 12mg/dL (Suckow et al., 2001), 

contudo, os grupos iniciaram com calcemia abaixo do normal. 
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Figura 1. Peso dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol . O boxplot amarelo 
representa o peso dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho representa o 
peso dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa o peso 
dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa o peso dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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Figura 4. Cálcio sérico dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados 
com solução salina. O boxplot vermelho representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa o cálcio sérico dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa 
o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

4.1.4. Função renal dos camundongos Balb-c 

Os grupos de camundongos tratados com calcitriol e solução salina 

iniciaram e terminaram, em média dentro da faixa normal do nível sérico de 

ureia, entre 19 a 34mg/dL (Suckow et al., 2001), a exceção da dosagem final 

dos camundongos tratados por 0,06 µg de calcitriol, que esteve acima do 

normal , porém, sem que houve-se qualquer alteração nestes camundongos 

em seus estados gerais (Figura 5 e Anexo C, Tabela 4). Observa-se que 

todos os grupos de tratamento e controle iniciaram com aproximadamente o 

mesmo nível de ureia. O grupo controle manteve o nível de uréia estável no 

decorrer de 06 semanas de tratamento, ficando abaixo do nível dos grupos 

tratados por calcitriol. Quanto aos grupos tratados por calcitriol nas doses de 

0,02 e 0,04μg seguiram oscilando no decorrer do tratamento, exibindo a 

ureia sérica, ao final, acima do controle e abaixo do tratamento por calcitriol 

a 0,06μg. O grupo tratado por 0,06μg de calcitriol apresentou uma 
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Figura 2. Cálcio sérico dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa o cálcio sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.

Cálcio sérico dos camundongos Balb-c



 

progressiva elevação da ureia firmando-se como a maior medida de ureia 

entre os grupos ao final do tratamento. Ao avaliar a creatinina, vemos que o 

grupo controle evoluiu com a manutenção do mesmo nível de concentração 

sérica no decorrer do tratamento. Já os grupos de tratamento com dose de 

0,02 e 0,04μg progrediram no decorrer das seis semanas com elevação da 

creatinina sérica, enquanto que de forma inversa comportou-se a creatinina 

do grupo de tratamento de dose 0,06μg de calcitriol, alcançando um nível 

sérico menor ao final comparado a primeira semana de tratamento (Figura 6 

e Anexo D, Tabela 5). Diante da faixa de normalidade, entre 0,5 a 0,8 

mg/dL(Suckow et al., 2001), a creatinina apresentou-se discretamente 

aumentada, em todos os grupos, do inicio ao final, podendo não 

corresponder ao efeito do calcitriol. A creatinina sérica de cada grupo não 

esteve relacionada a proporção direta de dose-efeito, como observado na 

ureia sérica. Ao final não ficou caracterizado qualquer nefrotoxicidade pelo 

calcitriol.  

 

  
Figura 5. Uréia sérica dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados 
com solução salina. O boxplot vermelho representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa a uréia sérica dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa 
o uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 
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Figura 3. Uréia sérica dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa a uréia sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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Figura 6. Creatinina sérica dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c 
tratados com solução salina. O boxplot vermelho representa a creatinina sérica dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde 
representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de 
calcitriol. O boxplot azul representa o creatinina sérico dos camundongos Balb-c tratados 
com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

4.1.5. Hemograma dos camundongos Balb-c 

 

Os eritrócitos, tanto do grupo controle quanto do calcitriol evoluiu, 

paulatinamente, com redução dos valores aferidos no avançar das 06 

semanas, observando-se, ao final menor contagem de eritrócitos no grupo 

do calcitriol em relação ao controle, porém apresentaram, todos os grupos 

de tratamentos, contagem de eritrócitos baixa desde o inicio da dosagem 

(Figura 7 e Anexo E, Tabela 6). Ao final, não houve diferença da contagem 

de eritrócitos entre as três doses de calcitriol e demonstrou ausência de 

relação dose-efeito. 
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Figura 4. Creatinina sérica dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot 
vermelho representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. 
O boxplot verde representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de 
calcitriol. O boxplot azul representa a creatinina sérica dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 
microgramas de calcitriol.
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Figura 7. Eritrócitos dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou calcitriol. 
O boxplot amarelo representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com solução 
salina. O boxplot vermelho representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com 
0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa os eritrócitos dos camundongos 
Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa os eritrócitos 
dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

 

Quanto a contagem de leucócitos, demonstrou-se um expressivo 

aumento nos grupo tratados por calcitriol 0,02μg e 0,04μg. Porém, nos 

grupos controle e tratados por calcitriol 0,06μg percebeu-se uma discreta 

elevação no percorrer do tratamento, mostrando, ser um comportamento que 

não se correlaciona a proporcional dose-efeito de calcitriol (Figura 8 e Anexo 

F, Tabela 7).  A contagem de leucócitos esteve, em todos os momentos, 

para todos os grupos, dentro da faixa de normalidade, entre 3,0 a 14,2 x 103 

células/μL(Suckow et al., 2001), sem efeito prejudicial do calcitriol no 

leucograma. 
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Figura 7. Eritrócitos dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa os eritrócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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Figura 8. Leucócitos dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com 
solução salina. O boxplot vermelho representa os leucócitos dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa os leucócitos dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa 
os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

Os camundongos tratados por 0,02 µg e 0,06 µg de calcitriol obtiveram 

maior contagem de plaquetas em relação aos controles. Os camundongos 

controles e os tratados por 0,04 µg mantiveram contagens de plaquetas 

aproximadas entre si (Figura 9 e Anexo G, Tabela 8). Ao final não se 

evidência dose-efeito não sendo clara a influência do calcitriol na contagem 

de plaquetas. 
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Figura 8. Leucócitos dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa os leucócitos dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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Figura 9. Plaquetas dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou calcitriol. 
O boxplot amarelo representa as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com solução 
salina. O boxplot vermelho representa as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com 
0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa as plaquetas dos camundongos 
Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa as plaquetas 
dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 
 

4.1.6. Enzimas Hepáticas dos camundongos Balb-c 

Após a ultima administração dos tratamentos, todos os camundongos 

tratados pelo calcitriol firmaram o TGO sérico acima dos camundongos 

controle, confirmando a tendência de maior aumento da enzima nos grupos 

tratado pelo calcitriol com o decorrer das semanas (Figura 10 e Anexo H, 

Tabela 9). O TGO dosado em todos os grupos durante o tratamento 

apresentou-se dentro dos parâmetros de normalidade para o TGO, que é 

entre 69 a 191UI/L. Contudo, não foi demonstrado diferença entre o grupo 

controle e calcitriol ao final. Por outro lado, o grupo calcitriol teve níveis de 

TGP similares no período de 06 semanas de tratamento, enquanto que foi 

observado maior amplitude de elevação no grupo controle igualando o 

mesmo nível de TGP para todos os grupos ao final do tratamento (Figura 11 

e Anexo I, Tabela 10). Todos os grupos apresentaram, em média, seus 
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Figura 9. Plaquetas dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot amarelo 
representa as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho representa 
as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde 
representa as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul 
representa as plaquetas dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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níveis de TGP dentro dos parâmetros da normalidade, entre 26 a 120UI/L, 

ao final do tratamento (Suckow et al., 2001). Não foi evidenciando 

hepatotoxicidade. 

 

Figura 10. TGO sérico dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados 
com solução salina. O boxplot vermelho representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa o TGO sérico dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa 
o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 
 
 
 
 
 
 

Tempo (Dia)

38312417103

T
G

O
 (

U
I/
l)

110

100

90

80

70

60

50

Figura 10. TGO sérico dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa o TGO sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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Figura 11. TGP sérico dos camundongos Balb-c em tratamento por solução salina ou 
calcitriol. O boxplot amarelo representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados 
com solução salina. O boxplot vermelho representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c 
tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot verde representa o TGP sérico dos 
camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O boxplot azul representa 
o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol. 

 

4.2. Características das amostras e xenoenxertos e seleção para 

estudo  

 

 Foram implantadas amostras de 17 tumores, porém, alguns foram 

excluídos devido critérios a seguir descritos. Uma fatia de cada amostra foi 

destinada para caracterização do tipo histológico e porcentagem de células 

malignas. As amostras T1 e T5 foram insuficientes para fornecer uma fatia 

para exame histológico de controle, pois foram subdivididas, 

respectivamente, em 05 e 04 segmentos para implante em camundongos. 

Então, 15 amostras foram avaliadas quanto ao tipo histológico, 

demonstrando-se que 86,7% eram carcinoma ductal invasivo e as demais 

foram carcinoma invasivo coloide (6,7%) ou carcinoma ductal in situ (6,7%). 

A amostra T18 era constituída apenas por carcinoma ductal in situ. As 

amostras T17, T19 e T20 não reverteram em tumor palpável até o Dia 42, 

início do tratamento, o mesmo ocorrendo com um dos xenexertos das 
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Figura 11. TGP sérico dos camundongos Balb/c em tratamento por solução salina ou calcitriol. O boxplot 
amarelo representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados com solução salina. O boxplot vermelho 
representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,02 microgramas de calcitriol. O boxplot 
verde representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,04 microgramas de calcitriol. O 
boxplot azul representa o TGP sérico dos camundongos Balb-c tratados com 0,06 microgramas de calcitriol.
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amostras T9, T10 e T15, não permitindo a comparação entre o controle e o 

tratado. Assim, sobrou oito amostras das quais foram consideradas para 

analise do peso dos camundongos, diâmetro dos xenoenxertos e calcemia 

(T3, T7, T8, T11, T12, T13, T14 e T16). Entretanto, a amostra T3 gerou 

tumoração palpável compatível com estroma hialino e necrose e as 

amostras T8, T12, T13 e T14 evoluiram com carcinoma invasivo, somente, 

em um dos grupos de tratamento, ou com ínfima proporção tumoral (2-8% 

de células malignas das amostras), inviabilizando estudo adicional. Portanto, 

3 amostras originaram tumoração palpável diagnosticadas como carcinoma 

invasivo para analise (T7, T11 e T16) (Figura 3).  

 

 

 

Figura 12. Seleção de amostras para estudo. Oito amostras foram consideradas para 
analise do peso dos camundongos, diâmetro dos xenoenxertos e calcemia (T3, T7, T8, T11, 
T12, T13, T14 e T16). Três amostras originaram tumoração palpável diagnosticadas como 
carcinoma invasivo para analise (T7, T11 e T16). 
 
 



 

4.3. Efeitos colaterais do calcitriol em Camundongos Nude  

 

No decorrer de 11 semanas de experimento não houve alterações do 

turgor da mucosa ocular, motricidade e comportamento dos camundongos. 

Para avaliar o peso dos camundongos foram considerados 12 

camundongos do grupo calcitriol e 10 do grupo controle, considerando 

somente os que puderam formar pares para comparação por amostra. 

Foi observado que não houve alteração do peso no decorrer do 

tratamento os camundongos do grupo controle (p=0,121, Teste de 

Friedman) e do grupo tratado por calcitriol (p=0,145, Teste de Friedman). 

(Figuras 13 e 14, Anexo J e Anexo K, Tabela 12).  

 

 

Figura 13. Peso semanal dos camundongos nude em tratamento por veículo ou calcitriol. 
Início do tratamento na 6° semana e fim do tratamento na 11° semana. 

 

 



 

Caracteriza-se, de fato, que os camundongos de ambos os grupos de 

tratamento mantiveram a massa corporal. 

A dosagem do cálcio sérico foi avaliada em 10 camundongos controles 

e 12 tratados por calcitriol com a finalidade de observar possível efeito tóxico 

do calcitriol. O grupo tratado por calcitriol (8,17mg/dL, ± 1,75 mg/dL) 

apresentou maior calcemia em relação ao grupo de camundongos controle 

(6,40mg/dL, ± 1,08mg/dL) (p=0,014, Teste de Mann-Whitney), atendendo a 

expectativa em relação a atividade biológica do calcitriol (Figuras14 e Anexo 

K, Tabela 13)Foi observado que a maioria dos camundongos apresentaram 

calcemia dentro da faixa de normalidade entre 9,00 a 12,00 mg/dL (Suckow 

et al., 2001), demonstrando que a administração intra-tumoral, semanal, por 

06 semanas, não causa toxicidade aguda em camundongos nude. 

 

 

Figura 14. Cálcio sérico dos camundongos nude em tratamento por veículo ou calcitriol. 
Início do tratamento na 6° semana e fim do tratamento na 11° semana. 

 

4.4. Diâmetro do tumor em camundongos nude 

 

Para avaliar o diâmetro tumoral foram considerados os mesmos 12 

camundongos do grupo calcitriol e 10 do grupo controle. 



 

 Foi observado que não houve alteração do diâmetro no decorrer do 

tratamento os camundongos do grupo controle (p=0,098, Teste de 

Friedman) e do grupo tratado por calcitriol (p=0,967, Teste de Friedman). 

(Figuras15 e Anexo K, Tabela 13). Procedemos a analise da presença de 

tumores na sexta semana após implante de tumor mamário (início do 

tratamento) ou presença de células malignas semana 11 de experimento em 

relação a tipo histológico, grau histológico, receptores hormonais (ER e PR), 

HER-2 e Ki67 da amostra implantada não encontramos associação. 

 

 

Figura 15. Diâmetro semanal dos camundongos nude em tratamento por veículo ou 
calcitriol. Início do tratamento na 6° semana e fim do tratamento na 11° semana. 

 

 

 

 



 

4.5. Características histológicas das amostras e xenoenxertos 

selecionados 

A amostra T7 foi caracterizada como um carcinoma ductal invasivo, 

grau histológico 3, ER positivo, PR positivo, HER-2 negativo e Ki67 positivo 

em 99% das células malignas. As células malignas representaram 60% da 

amostra pré-xenoenxerto, enquanto, o xenoenxerto recuperado do animal 

demonstraram no grupo controle média de 70% de células malignas e no 

grupo tratado por calcitriol obteve em média 60% (Anexo N, Figura 16; 

Anexo O, Tabela 16).   

A amostra T11 apresentou um carcinoma ductal invasivo, grau 

histológico 2, ER negativo, PR negativo, HER-2 positivo e Ki67 positivo em 

85% das células malignas. A porcentagem de células malignas na amostra 

pré-enxerto foi de 60%. O xenoenxerto do grupo tratado pelo calcitriol 

apresentou, somente, carcinoma ductal in situ, enquanto que o tratado com 

veículo apresentou carcinoma ductal invasivo com 95% de células malignas 

(Anexo O, Tabela 16; Anexo P, Figura 17).  . 

A amostra T16 foi um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 3, ER 

positivo, PR positivo, HER-2 negativo e KI67 positivo em 99% das células 

malignas. A amostra foi composta de 95% de células malignas. A 

porcentagem de células malignas foi menor no grupo tratado pelo calcitriol 

(98%) que o grupo controle (100%) (Anexo O, Tabela 16; Anexo Q, Figura 

18).   

 

4.6. Expressão de VDR nas amostras e xenoenxertos selecionados 

 

Detectou-se expressão de VDR nas amostras T7, T11 e T16, tanto 

nuclear quanto citoplasmática, ocorrendo o mesmo em seus xenoenxertos, 

tanto os tratados por calcitriol quanto os controles. A expressão de RNAm do 

VDR não apresentou diferença entre o grupo controle e o tratado por 

calcitriol (p=0,289, Teste de Mann-Whitney) (Anexo N, Figura 16; Anexo P, 

Figura 17; Anexo N, Figura 16; Anexo Q, Figura 18; Anexo N, Figura 16; 

Figura 19; Anexo W, Tabela 17; Anexo Y, Tabela 18 ). 



 

 

 

Figura 19. Expressão relativa do mRNA do VDR entre os xenoenxerto tratados com veículo 

e calcitriol.   

 

4.7. Avaliação da proliferação e apoptose nas amostras e 

xenoenxertos 

 

Ao avaliar a proliferação, não foi encontrada, entre a amostra pré-

enxerto, grupo controle e de tratamento com calcitriol, diferença da 

expressão de Ki67 (p=0,148, Teste de Kruskal-Wallis), e p27 (p=0,736, 

Teste de Kruskal-Wallis). O mesmo não se evidenciou, entre ambos os 

grupos de tratamento, para a incorporação do BrdU (p=0,146, Teste de 

Mann-Whitney) (Anexo R, Figura 20; Anexo S, Figura 21; Anexo T, Figura 

22; Anexo W, Tabela 17). Mostrou-se tendência a correlação positiva entre a 

incorporação do BrdU e a expressão do Ki67 (r=0,448, p=0,265, N=8), a 

incorporação do BrdU e a expressão do p27 (r=0,154, p=0,716, N=8) e 

correlação negativa entre a expressão do Ki67 e a expressão do p27 (r=-

0,263, p=0,435, N=11) (Figura 23). 

 



 

 

Figura 23. Correlação de Pearson. (A) Correlação de Pearson entre a incorporação do 
BrdU e a expressão do Ki67. (B) Correlação de Pearson entre a expressão de CDKN1B e a 
expressão do Ki67. (C) Correlação de Pearson entre a expressão de BCL-2 e a expressão 
do Ki67. (D) Correlação de Pearson entre a expressão de Caspase 3 ativada e a expressão 
do Ki67. (E) Correlação de Pearson entre a expressão de CDKN1B e a incorporação do 
BrdU. (F) Correlação de Pearson entre a expressão de BCL-2 e a incorporação do BrdU. 
(G) Correlação de Pearson entre a expressão de Caspase 3 ativada e a incorporação do 
BrdU. (H) Correlação de Pearson entre a expressão de CDKN1B e a expressão do BCL-2 (I) 
Correlação de Pearson entre a expressão de Caspase 3 ativada e a expressão do BCL-2. 
(J) Correlação de Pearson entre a expressão de CDKN1B e a expressão do Caspase 3 
ativada. 

  



 

Ao analisar marcadores de apoptose não foi demonstrado, entre a 

amostra pré-enxerto, o grupo tratado por veículo e por calcitriol, diferença de 

expressão de BCL-2 (p=0,952, Teste de Kruskal-Wallis) e caspase 3 ativada 

(p=0,659, Teste de Kruskal-Wallis) (Anexo U, Figura 24, Anexo V, Figura 25 

e Anexo X, Figura 26; Anexo W, Tabela 17 ). Porém, observou-se tendência 

a correlação positiva entre a expressão do BCL-2 e a expressão da caspase 

3 ativada (r=0,613, p=0,079, N=9) (Figura 21). 

Foi realizado, também, correlação entre marcadores de proliferação e 

apoptose e encontrou-se correlação positiva entre a expressão do p27 e a 

expressão do BCL-2 (r=0,726, p=0,011, N=11). Entretanto, houve tendência 

a correlação positiva entre a incorporação do BrdU e a expressão do BCL-2 

(r=0,284, p=0,495, N=8), a expressão do p27 e a expressão da caspase 3 

ativada (r=0,302, p=0,429, N=9) e a expressão do Ki67 e a expressão da 

Caspase 3 ativada (r=0,183, p=0,637, N=9) e correlação negativa entre a 

incorporação do BrdU e a expressão da Caspase 3 ativada (r=-0,140, 

p=0,764, N=7) e Ki67 e BCL-2 (r=-0,037, p=0,913, N=11) (Figura 23).  

 

4.8. Avaliação da ativação genômica pelo Calcitriol 

 

Observou-se aumento da expressão de RNAm de CYP24A1 nos 

xenoenxerto tratados com calcitriol, porém, não ocorreu diferença de 

expressão de RNAm de CYP24A1 entre os grupos de tratamento. (Figura 

27; Anexo Y, Tabela 18). 

 



 

 

Figura 27. Expressão relativa do mRNA do CYP24A1 entre os xenoenxerto tratados com 

veículo e calcitriol.   

 

4.9. Avaliação da expressão dos genes envolvidos no controle da 

proliferação celular e potenciais alvos do Calcitriol 

 

Ao avaliar a expressão do RNAm do TGF- β2 pelo calcitriol, 

demonstrou expressão no grupo controle e no grupo do calcitriol, mas, não 

houve diferença entre o grupo controle e o tratado por calcitriol na expressão 

do RNAm do TGF- β2 (p = 0,513, Teste de Mann-Whitney) (Figura 28;  

Anexo Y, Tabela 18). 

 



 

Figura 28. Expressão relativa do mRNA do TGF-B2 entre os xenoenxerto tratados com 

veículo e calcitriol.   

 

Quanto a expressão do RNAm do CDKN1B pelo calcitriol, observou-se 

expressão no grupo controle e no grupo do calcitriol, ocorrendo semelhança 

entre o grupo controle e o tratado por calcitriol (p=0,564, Teste de Mann-

Whitney) (Figura 29; ; Anexo Y, Tabela 18).  

 



 

 

Figura 29. Expressão relativa do mRNA do CDKN1A entre os xenoenxerto tratados com 

veículo e calcitriol.   

 

Em relação a expressão do RNAm do IGFBP3, encontrou-se 

expressão tanto no grupo controle e no grupo do calcitriol, sem distinção na 

magnitude da expressão entre o grupo controle e o tratado (p=0,724, Teste 

de Mann-Whitney) (Figura 30; Anexo Y, Tabela 18).  

 



 

 

Figura 30. Expressão relativa do mRNA do IGFBP3 entre os xenoenxerto tratados com 

veículo e calcitriol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DISCUSSÃO 

 

O calcitriol tem efeito antiproliferativo em vários tipos de cânceres, 

inclusive mamário em concentrações suprafisiológicas, que podem causar 

hipercalcemia e hipercalciúria em seres humanos. Estes estudos priorizaram 

linhagens celulares, as quais são isentas da influência do microambiente 

tumoral. Milani e colaboradores utilizaram a cultura organotípica de tecido 

tumoral mamário, com microambiente preservado e demonstraram a indução 

da expressão do RNAm da CYP24A1 pelo calcitriol.  

Nosso estudo propõe a avaliação do efeito da vitamina D em câncer 

mamário derivado de pacientes com em modelo experimental de transplante 

em camundongos imunodeprimidos, para avaliar os efeitos antiproliferativo e 

pró-apoptóticos do calcitriol.  

Em um estudo clínico de fase I em pacientes de câncer avançado 

demonstrou mínima toxicidade com a dose máxima de 2,8 µg/kg de calcitriol, 

sendo esta dose utilizada como referência para o presente estudo (Beer et 

al., 2001), optando-se pela administração por injeção via intratumoral, na 

tentativa de se obter uma alta concentração no tumor.  

O primeiro passo foi realizar um estudo para avaliar a toxicidade em 

camundongos Balb-c em tratamento com dose de 0,02, 0,04 e 0,06μg de 

calcitriol, semanal, via subcutânea, por 06 semanas. Ao termino, não houve 

toxicidade pela administração do calcitriol em todas as doses ao avaliar 

calcemia, hemograma, enzimas hepáticas, função renal e sem perda de 

peso ou alterações de comportamento ou de mucosa ocular, turgor da pele e 

motricidade, devido a boa tolerabilidade do camundongo aos tratamentos. 

Assim, foi escolhido a dose de 0,06μg, pela segurança demonstrada, 

para ser utilizada no tratamento de tecido mamário transplantado 

(xenoenxerto), por 06 semanas, por via intratumoral semanal. A dose de 

0,06μg de calcitriol apresentou-se bem tolerada pelo camundongo nude, 

com manutenção do peso e sem alterações de comportamento e mucosa. 

Apesar do cálcio sérico estar aumentado no grupo tratado pelo calcitriol, 

manteve-se dentro da faixa de normalidade, demonstrando que a 



 

administração intra-tumoral, semanal, por 06 semanas, não comprometeu a 

homeostase da calcemia do camundongos nude.  

Os camundongo foram também avaliados quanto a dimensão tumoral e 

observamos que não houve diferença entre o seu implante ao início do 

tratamentos. Alguns fatores podem ter influenciado a cinética de crescimento 

da dimensão dos xenoenxerto, como tipo e grau histológico, perfil molecular 

e a porcentagem de células, assim como o tempo decorrido entre a retirada 

do fragmento de tumor do paciente até o implante no camundongo.  

Não foi observado diferença do diâmetro entre os camundongos 

tratados com veículo e calcitriol. Em avaliação clínica da ação do calcitriol n 

diâmetro tumoral mamário, por ultrassom, em pacientes tratadas com 

calcitriol via oral, durante 01 mês, não se identificou diferença do tamanho 

tumoral entre o início e o fim do tratamento, porém, identificou-se a redução 

da expressão do KI-67, nos tumores estudados, demonstrando efeito 

antiproliferativo (Lyra et al.,2008). O efeito antiproliferativo do calcitriol é 

amplamente observado em estudos in vivo e in vitro. Redução da dimensão 

do xenoenxerto de linhagem mamária (MCF-7) foi descrita em camundongos 

nude que receberam suplementação de calcitriol (5000UI/Kg) por via oral ou 

calcitriol 0,05µg por via intraperitoneal (Swami et al., 2011). 

É fato que 9 das 17 amostras implantadas geraram pelo menos um  ou 

mais xenoenxertos com carcinoma invasivo, tornando o modelo satisfatório 

para aquisição de tecidos para estudo. Os implantes tumorais foram 

realizados no panículo mamário, ortotopicamente, de camundongas nude 

fêmeas, com a intenção de reduzir a rejeição do tecido tumoral mamário pelo 

hospedeiro. O camundongo nude é desprovido da resposta imune mediada 

por células (alteração do gene FOXN1), por não produzir células T. Em 

contrapartida, Landis e colaboradores afirma o avanço alcançado pelo uso 

dos camundongos SCID, os quais apresentam imunodeficiência combinada 

severa devido a comprometimento da imunidade mediada pelas células B e 

T. Porém, é enfático em defender que imunossupressão adicional não é 

necessária para o estabelecimento do xenoenxerto e pode comprometer 

interações importantes do microambiente tumoral.  



 

Lewis e colaboradores, agregaram ao seu estudo o uso de depósitos 

de estrogênio (pellet), instalados no subcutâneo do animal, assim, 

promovendo a proliferação do xenoenxerto.  Não consideramos a 

necessidade de estímulo estrogênico adicional ao entender que o panículo 

mamário dos camundongos nude expressam aromatase, enzima que 

converte precursores androgênicos em estrogênio, assim favorecendo o 

efeito proliferativo em xenoenxertos mamários (Swami et al., 2011).  

Parece que melhores taxas de estabelecimento do xenoenxerto estão 

relacionadas aos tumores ER negativo, PR negativo e HER-2 negativo 

(DeRose et al., 2013). Todavia, em nosso estudo 76,47% das amostras 

enxertadas foram ER positivas. Realizamos a analise da presença de 

tumores na sexta semana após implante de tumor mamário (início do 

tratamento) ou presença de células malignas semana 11 de experimento em 

relação a tipo histológico, grau histológico, receptores hormonais (ER e PR), 

HER-2 e Ki67 da amostra implantada não encontramos associação.  

Os xenoenxertos recuperados foram submetidos a estudo 

imunohistoquímico e molecular. Contudo, somente três amostras puderam 

ser selecionadas para estudo comparativo, pois possuíam fragmentos 

teciduais prévios ao implante e de ambos os grupos de tratamento de 

tratamento. Todas as amostras selecionadas e seus xenoenxertos foram tipo 

histológico carcinoma ductal invasivo, a excessão de um xenoenxerto 

tratado com calcitriol caracterizado como carcinoma ductal in situ. As 

amostras apresentavam antes do implante Ki67 elevados. O 

estabelecimento do xenoenxerto foi bem sucedido e permitiu a avaliação 

molecular. 

O calcitriol exerce sua ação através de seu receptor (VDR) e ao avaliar 

todas as amostras selecionadas foi detectada a expressão do VDR, assim, 

como foi demonstrada a presença deste receptor em seus xenoenxertos, 

mas ao comparar a expressão do gênica do VDR não demonstrou diferença 

entre os grupos tratados por veículos quanto calcitriol. A presença do VDR 

nestes tumores poderia favorecer o efeito antiproliferativo e pró-apoptótico 

relacionado a ação da vitamina D, contudo, não foi observado este efeito.  



 

A ativação genômica, foi caracterizada pela indução da CYP24A1, no 

grupo do calcitriol, entretanto não houve diferença entre ambos os grupos de 

tratamento. Também não houve diferença da expressão dos genes TGF-β2, 

CDKN1B e o IGFBP3, em ambos os grupos de tratamento. Em avaliação da 

apoptose (caspase 3 ativa e BCL-2) e proliferação (Ki67, BrdU e CDKN1B), 

não foi encontrado diferença entre o grupos controle e o grupo calcitrol. 

Encontrou-se correlação positiva entre o p27 e BCL-2, mas seria esperado 

correlação inversa para a ação da vitamina D, com aumento da parada do 

ciclo e redução do efeito anti-apoptotico.  

Entre as amostras selecionadas dois dos tumores eram ER positivos e 

um HER-2. Os tumores ER positivos são mais responsivos a vitamina D, 

porém podem apresentar alterações das vias de sinalização do VDR. Assim, 

Peng demonstrou que alterações das vias de sinalização do VDR podem 

conferir mais resistência aos efeitos antiproliferativos. Ele observou que os 

cofatores nucleares (CoRs, que causam a condensação da cromatina, e 

CoAs, que causa a abertura da cromatina) apresentavam com baixa 

expressão, ocasionando alteração da função do VDR em células 

MDAMB231 transfectadas com receptores de estrogênio, as quais tiveram 

resistência aos efeitos antiproliferativos da vitamina. A vitamina D provoca o 

reposicionamento dos cofatores Cors por CoAs, abrindo a cromatina e 

ativando a transcrição. Apesar, da resistência houve indução da CYP24A1, 

aspecto que o autor não elucidou (Peng 2007). Então, levanta-se a 

possiblidade de alteração das vias de sinalização do receptor da vitamina D, 

interferindo na ação da vitamina D em genes alvos (TGF-β2, CDKN1B e o 

IGFBP3) e no não aoplamento destas vias as vias de apoptose. 

Contudo, acredita-se que o modelo de xenoenxerto não exerça 

alterações nas vias de sinalização das células malignas. Zhang e 

colaboradores demonstrou que os xenoenxerto apresentam consistência 

genômica, transcriptômica e proteômica com o tumor de origem, inclusive 

em reimplantes, mostrando estabilidade histológica e funcional.  

Apesar do calcitriol não ter induzido a expressão dos genes alvos, 

bem como a falta de efeitos antiproliferativo e pró-apoptóticos esperados, os 



 

tecidos tumorais estudados possibilitaram a avaliação da expressão proteica 

e do RNAm, demonstrando este modelo ser um instrumento adicional de 

investigação pré-clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSÃO 

 

As doses de calcitriol aplicadas ao experimento não levaram a 

toxicidade tanto nos camundongos balb-c nas doses de 0,02g, 0,04g e 

0,06g. 

As doses de calcitriol aplicadas ao experimento não levaram a 

toxicidade tanto nos camundongos nude na dose de 0,06g.  

Ocorreu o estabelecimento de xenoenxerto em camundongos nude. 

Foi evidenciado a presença do receptor da vitamina D em todas as amostras 

selecionadas e seus  xenoenxerto. 

Houve indução da expressão do RNAm da CYP24A1. 

Não houve diferença de expressão de marcadores de apoptose 

(caspase 3 ativada e BCKL-2) entre os camundongos tratados por veículo e 

calcitriol.  

Não houve diferença de expressão de marcadores de proliferação 

(Ki67, BrdU e CDKN1B) entre os camundongos tratados por veículo e 

calcitriol. Não houve diferença de expressão de genes alvos da vitamina D 

(TGF-β2, CDKN1B e o IGFBP3) entre os camundongos tratados por veículo 

e calcitriol. 

Não foi observado efeito antiproliferativo ou pró-apoptótico do calcitriol 

em xenoenxertos de tumores derivados de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ANEXOS 

 

Anexo A, Tabela 2 – Peso dos camundongos Balb-c  
 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

g g g g g g g 

Controle 18,53 18,53 20,66 22,05 22,87 22,59 22,47 

Controle 19,06 19,06 21,10 22,70 22,31 22,21 21,96 

Controle 18,70 18,70 20,88 21,78 21,68 22,11 22,33 

VD (0,02µg) 22,80 21,50 23,80 23,66 25,16 24,75 24,92 

VD (0,02µg) 22,60 22,25 24,33 24,11 24,01 24,04 22,39 

VD (0,02µg) 23,15 21,98 24,09 24,18 24,79 24,24 23,73 

VD (0,04µg) 23,20 22,25 23,87 24,07 24,42 24,07 24,14 

VD (0,04µg) 23,10 21,85 24,55 25,54 25,04 25,41 24,64 

VD (0,04µg) 24,05 24,07 25,54 25,00 25,15 25,17 24,38 

VD (0,06µg) 22,25 21,30 23,87 24,91 23,78 24,00 24,78 

VD (0,06µg) 22,18 21,47 23,53 23,57 23,04 23,28 22,44 

VD (0,06µg) 21,16 21,10 22,78 23,64 23,49 23,35 22,68 

VD (0,06µg) 21,20 20,66 22,67 23,65 22,87 23,15 23,04 

   VD – Calcitriol; g - Gramas 
 
Anexo B, Tabela 3 – Cálcio sérico dos camundongos Balb-c 
 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL 

Solução Salina 6,50 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

Solução Salina 7,00 6,00 7,50 7,50 8,00 8,60 

Solução Salina 6,50 6,00 7,00 7,00 8,50 8,90 

VD (0,02µg) 7,00 7,00 7,50 8,30 9,00 10,10 

VD (0,02µg) 7,50 7,50 8,00 8,60 9,50 10,30 

VD (0,02µg) 7,00 8,00 8,50 8,00 9,00 10,00 

VD (0,04µg) 8,00 8,50 8,00 8,50 9,50 10,00 

VD (0,04µg) 8,50 8,50 8,50 8,90 9,60 10,50 

VD (0,04µg) 8,00 9,00 9,00 9,10 10,00 10,50 

VD (0,06µg) 8,50 9,00 9,00 9,60 10,10 10,30 

VD (0,06µg) 8,00 8,50 9,50 9,60 10,00 10,30 

VD (0,06µg) 8,50 9,00 9,50 9,80 10,50 10,60 

VD (0,06µg) 9,00 9,00 9,50 9,50 10,50 10,80 

VD – Calcitriol; mg/dL – Miligramas por decilitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo C, Tabela 4 – Uréia sérica dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL 

Solução Salina 30,00 28,00 31,00 35,00 28,00 30,00 

Solução Salina 31,00 30,00 31,00 32,00 30,00 31,00 

Solução Salina 26,00 28,00 30,00 31,00 35,00 29,00 

VD (0,02µg) 28,00 31,00 29,00 30,00 30,00 32,00 

VD (0,02µg) 29,00 30,00 29,00 29,00 36,00 31,00 

VD (0,02µg) 30,00 29,00 30,00 31,00 40,00 40,00 

VD (0,04µg) 29,00 31,00 31,00 35,00 29,00 31,00 

VD (0,04µg) 31,00 31,00 33,00 33,00 30,00 32,00 

VD (0,04µg) 30,00 32,00 35,00 36,00 31,00 39,00 

VD (0,06µg) 29,00 33,00 35,00 38,00 31,00 39,00 

VD (0,06µg) 30,00 31,00 31,00 33,00 42,00 40,00 

VD (0,06µg) 29,00 31,00 35,00 35,00 39,00 40,00 

VD (0,06µg) 27,00 28,00 31,00 31,00 30,00 31,00 

VD – Calcitriol; mg/dL – Miligramas por decilitro 

 
Anexo D, Tabela 5 – Creatinina sérica dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL 

Solução Salina 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80 

Solução Salina 0,90 1,00 1,10 1,00 0,90 0,90 

Solução Salina 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 

VD (0,02µg) 1,00 1,10 1,10 1,10 1,00 1,20 

VD (0,02µg) 1,00 1,10 1,00 1,00 0,90 1,10 

VD (0,02µg) 0,90 1,00 1,00 1,10 1,00 1,20 

VD (0,04µg) 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

VD (0,04µg) 0,90 0,80 0,90 1,00 0,90 1,10 

VD (0,04µg) 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 

VD (0,06µg) 1,10 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 

VD (0,06µg) 1,00 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 

VD (0,06µg) 0,90 0,90 1,00 1,10 1,00 0,90 

VD (0,06µg) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 

VD – Calcitriol; mg/dL – Miligramas por decilitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo E, Tabela 6 – Eritrócitos dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

10
6 

células/mm³ 
10

6 

células/mm³ 
10

6 

células/mm³ 
10

6 

células/mm³ 
10

6 

células/mm³ 
10

6 

células/mm³ 

Solução Salina 4,80 5,10 5,20 5,00 4,80 4,60 

Solução Salina 4,85 5,20 5,10 5,00 4,85 4,45 

Solução Salina 5,00 5,10 5,10 4,89 4,75 4,35 

VD (0,02µg) 5,10 4,75 4,40 4,25 4,12 3,98 

VD (0,02µg) 4,99 4,85 4,30 4,10 4,05 3,79 

VD (0,02µg) 5,20 4,80 4,45 4,25 4,10 4,00 

VD (0,04µg) 4,67 4,70 4,35 4,15 4,15 3,88 

VD (0,04µg) 4,85 4,85 4,70 4,20 4,10 3,84 

VD (0,04µg) 5,15 5,10 5,00 4,75 4,35 4,00 

VD (0,06µg) 4,00 4,30 4,35 4,15 4,00 3,78 

VD (0,06µg) 4,10 4,00 4,20 4,10 4,00 3,76 

VD (0,06µg) 4,20 4,10 4,25 4,05 3,98 3,85 

VD (0,06µg) 4,20 4,20 4,30 4,15 4,06 3,80 

VD – Calcitriol; mm³ – Milímetros cúbicos. 

 
Anexo F, Tabela 7 – Leucócitos dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 

Solução Salina 8,10 8,00 8,50 8,30 8,60 8,80 

Solução Salina 7,80 8,10 8,00 8,10 8,30 8,50 

Solução Salina 7,50 7,80 7,60 8,00 8,10 8,30 

VD (0,02µg) 6,70 7,80 8,10 8,60 9,10 10,00 

VD (0,02µg) 8,00 9,10 9,30 9,90 10,10 10,00 

VD (0,02µg) 6,50 7,00 7,50 7,60 8,10 9,30 

VD (0,04µg) 5,80 6,30 6,90 7,50 7,90 8,60 

VD (0,04µg) 6,30 6,10 6,60 7,00 7,30 8,10 

VD (0,04µg) 6,80 6,90 7,10 7,30 7,40 7,90 

VD (0,06µg) 7,00 6,80 7,30 7,50 7,70 8,30 

VD (0,06µg) 7,10 7,00 7,20 7,10 7,60 8,00 

VD (0,06µg) 7,70 7,50 7,90 8,10 8,30 8,40 

VD (0,06µg) 6,90 6,80 7,00 7,00 7,60 8,10 

VD – Calcitriol; µL – Microlitros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo G, Tabela 8 – Plaquetas dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 10³células/µL 

Solução Salina 930,00 938,00 963,00 979,00 989,00 986,00 

Solução Salina 911,00 940,00 936,00 945,00 947,00 958,00 

Solução Salina 887,00 896,00 901,00 938,00 971,00 991,00 

VD (0,02µg) 938,00 987,00 991,00 1010,00 1081,00 1064,00 

VD (0,02µg) 921,00 987,00 1030,00 1027,00 1191,00 1916,00 

VD (0,02µg) 838,00 921,00 971,00 1008,00 1090,00 1101,00 

VD (0,04µg) 910,00 998,00 1000,00 998,00 1000,00 991,00 

VD (0,04µg) 829,00 901,00 991,00 1050,00 1071,00 1056,00 

VD (0,04µg) 841,00 954,00 1030,00 1061,00 1085,00 1100,00 

VD (0,06µg) 945,00 971,00 1002,00 1171,00 2005,00 1916,00 

VD (0,06µg) 931,00 991,00 1018,00 1081,00 1690,00 2000,00 

VD (0,06µg) 871,00 989,00 1022,00 1118,00 1345,00 1390,00 

VD (0,06µg) 893,00 936,00 1008,00 1200,00 1740,00 1661,00 

VD – Calcitriol; µL – Microlitros. 

 

Anexo H, Tabela 9 – TGO dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

UI/l UI/ UI/ UI/ UI/ UI/ 

Solução Salina 65,00 63,00 60,00 58,00 66,00 78,00 

Solução Salina 73,00 69,00 70,00 69,00 75,00 86,00 

Solução Salina 81,00 79,00 76,00 73,00 76,00 81,00 

VD (0,02µg) 76,00 81,00 80,00 79,00 81,00 88,00 

VD (0,02µg) 68,00 73,00 70,00 71,00 72,00 87,00 

VD (0,02µg) 89,00 93,00 89,00 85,00 87,00 95,00 

VD (0,04µg) 83,00 89,00 86,00 89,00 88,00 99,00 

VD (0,04µg) 86,00 87,00 83,00 83,00 79,00 89,00 

VD (0,04µg) 80,00 81,00 79,00 80,00 82,00 97,00 

VD (0,06µg) 71,00 73,00 80,00 83,00 80,00 94,00 

VD (0,06µg) 82,00 84,00 90,00 91,00 95,00 102,00 

VD (0,06µg) 90,00 93,00 91,00 90,00 92,00 99,00 

VD (0,06µg) 91,00 90,00 89,00 93,00 96,00 100,00 

VD – Calcitriol; UI/l – Unidades internacionais por litro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo I, Tabela 10 – TGP dos camundongos Balb-c 

 

Balb/c 
Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

UI/l UI/l UI/l UI/l UI/l UI/l 

Solução Salina 20,00 23,00 30,00 32,00 35,00 33,00 

Solução Salina 19,00 24,00 29,00 31,00 30,00 31,00 

Solução Salina 21,00 20,00 28,00 30,00 31,00 32,00 

VD (0,02µg) 23,00 21,00 26,00 28,00 30,00 30,00 

VD (0,02µg) 29,00 31,00 29,00 31,00 35,00 35,00 

VD (0,02µg) 30,00 34,00 28,00 26,00 29,00 31,00 

VD (0,04µg) 29,00 31,00 28,00 29,00 30,00 30,00 

VD (0,04µg) 26,00 26,00 29,00 29,00 30,00 31,00 

VD (0,04µg) 21,00 23,00 28,00 27,00 30,00 32,00 

VD (0,06µg) 26,00 21,00 25,00 27,00 31,00 32,00 

VD (0,06µg) 31,00 30,00 33,00 35,00 35,00 37,00 

VD (0,06µg) 29,00 30,00 32,00 32,00 30,00 33,00 

VD (0,06µg) 26,00 30,00 30,00 31,00 30,00 32,00 

VD – Calcitriol; UI/l – Unidades internacionais por litro 

 
 
Anexo J, Tabela 11 – Peso dos camundongos nude tratados por veículo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente PesoD0 PesoD7 PesoD14 PesoD21 PesoD28 PesoD35 PesoD42 PesoD49 PesoD56 PesoD63 PesoD70 PesoD77

3 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 20 19

3 20 20 20 20 19 19 19 18 19 19 18 18

7 19 20 20 20 20 21 21 21 20 22 23 22

7 20 20 21 21 21 22 23 21 20 21 23 23

8 22 23 23 23 22 21 20 23 23 25 22 22

11 19 17 16 19 22 22 24 23 23 22 24 22

12 16 15 14 17 19 17 21 21 20 20 20 20

13 14 17 20 23 20 21 22 22 22 21 22 22

14 19 20 17 18 19 19 19 20 18 19 21 20

16 19 19 18 19 19 18 18 20 21 20 20 19

16 20 20 21 21 19 20 20 21 21 19 20 20



 

Anexo K, Tabela 12 – Peso dos camundongos nude tratados por calcitriol 
 

Tumor PesoD0 PesoD7 PesoD14 PesoD21 PesoD28 PesoD35 PesoD42 PesoD49 PesoD56 PesoD63 PesoD70 PesoD77 

1 18 18 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 

1 19 19 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20 

1 18 19 18 18 19 19 19 18 19 19 19 19 

3 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 

3 21 22 22 22 21 21 21 22 21 21 21 21 

3 20 20 20 21 20 20 20 19 20 19 19 20 

5 22 22 21 21 21 21 22 25 23 20 23 21 

5 23 23 24 24 24 24 25 25 24 23 24 22 

7 20 20 20 21 21 22 21 20 21 20 23 22 

7 20 19 20 20 20 21 21 20 20 19 22 21 

7 20 21 21 21 21 23 23 23 22 23 24 23 

8 22 23 22 22 22 21 21 22 23 24 22 22 

9 19 19 19 19 19 19 21 19 20 19 19 21 

10 22 22 22 21 21 20 22 22 22 22 23 24 

11 18 19 20 22 24 20 22 19 20 22 22 23 

12 14 15 16 18 20 18 20 19 18 17 18 19 

13 14 17 21 23 21 21 21 22 22 22 22 22 

14 18 22 19 20 20 21 22 20 19 20 20 20 

16 19 18 18 19 18 19 19 18 20 21 18 19 

17 20 18 20 22 21 20 20 22 21 20 19 19 

18 20 18 20 22 22 22 22 22 19 18 20 20 

19 21 20 19 20 22 20 21 21 22 21 20 20 

20 20 20 20 20 19 20 22 21 21 22 21 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paciente DiametroD0 DiametroD7 DiametroD14 DiametroD21 DiametroD28 DiametroD35 DiametroD42 DiametroD49 DiametroD56 DiametroD63 DiametroD70 DiametroD77

3 15 11 11 10 12 12 10 11 12 10 11 14

3 15 15 13 12 12 12 10 11 10 11 11 13

7 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6

7 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7

11 10 5 11 10 11 12 7 5 5 5 11 15

12 8 5 9 9 7 6 6 5 5 6 5 5

13 5 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 10 10 10 8 8 7 8 9 9 10 10 9

16 9 9 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0

Anexo K, Tabela 13 – Cálcio sérico dos camundongos nude com 
xenoenxerto tratados por veículo e calcitriol 
 

Tumor Controle Calcitriol 

1 6 7 

1 8 13 

1 
 

10 

3 7 11 

3 7 10 

3 
 

9 

5 8 8 

5 8 8 

7 8 6 

7 6 5 

7 
 

10 

8 7 8 

9 
 

11 

10 
 

10 

11 6 8 

12 6 7 

13 7 8 

14 6 9 

15 
 

7 

16 4 7 

 
Anexo L, Tabela 14 – Diâmetro dos xenoenxertos tratados por veículo 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tumor DiametroD0 DiametroD7 DiametroD14 DiametroD21 DiametroD28 DiametroD35 DiametroD42 DiametroD49 DiametroD56 DiametroD63 DiametroD70 DiametroD77

1 8 6 8 8 11 11 11 11 11 10 10 11

1 8 6 9 8 10 9 8 9 9 9 9 9

1 8 6 7 12 10 9 8 9 7 7 7 7

3 15 13 13 10 12 12 11 12 14 15 13 11

3 15 11 11 12 12 12 12 14 15 13 14 14

3 15 13 15 15 15 15 13 15 14 15 13 10

5 12 12 7 8 7 7 8 6 6 7 7 7

5 8 7 9 10 9 10 11 11 10 10 10 10

7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7

7 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 9 14

7 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6

8 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6

9 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 6

10 7 7 7 7 8 8 8 7 6 7 7 7

11 10 5 11 10 9 10 11 11 10 10 10 10

12 7 5 10 8 6 5 5 6 6 6 5 7

13 5 7 9 7 6 6 5 7 6 6 6 6

14 5 6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

16 10 10 9 9 8 7 6 6 8 10 14 11

19 12 11 8 7 4 4 0 0 0 0 0 0

20 10 8 7 6 4 0 0 0 0 0 0

Anexo M, Tabela 15 – Diâmetro dos xenoenxertos tratados por calcitriol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Anexo N, Figura 16) 
 
Figura 16. H&E e expressão de VDR por imunohistoquímica do tumor 7. (A) 
H&E de tumor mamário pré-implante. (B) Espressão de VDR por 
imunohistoquímica. (C) H&E do xenoenxerto tratado por veículo. (D) H&E do 
xenoenxerto tratado por Calcitrol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo O, Tabela 16 – Características dos xenoenxertos 
 

TUMOR XENOENXERTO HISTOLOGICO GRAU TUMOR % ESTROMA % 

1 

T1D1 Estroma Hialino       

T1D2 CDI 2 10 90 

T1D3 
Infiltrado 

Inflamatório 
      

T1C1 Estroma Hialino       

T1C2 Estroma Hialino       

3 

T3D1 Estroma Hialino       

T3D2 Estroma Hialino       

T3D3 Estroma Hialino       

T3C1 Necrose       

T3C2 Necrose       

5 

T5D1 Linfonodo       

T5D2 Linfonodo       

T5C1 Estroma Hialino       

T5C2 Estroma Hialino       

7 

T7D1 CDI 3 40 60 

T7D2 CDI 3 80 20 

T7D3 Estroma Hialino       

T7C2 CDI 3 70 30 

T7C3 CDI 3 70 30 

8 
T8D1 Estroma Hialino       

T8C1 CDI 2 5 95 

9 T9D1 Estroma Hialino       

10 T10D1 Estroma Hialino       

11 
T11D1 CDIS       

T11C1 CDI 3 95 5 

12 
T12D1 

Infiltrado 
Inflamatório 

      

T12C1 CDI 2 2 98 

13 
T13D1 CDI 2 5 95 

T13C1 CDI 2 8 92 

14 
T14D1 Coloide 2 2 98 

T14C1 
Infiltrado 

Inflamatório 
      

15 T15C1 CDI 2 5 95 

16 
T16D1 CDI 3 98 2 

T16C1 CDI 3 100 0 

 
 
 
 
 



 

Anexo P, Figura 17. H&E e expressão de VDR por imunohistoquímica do 
tumor 11. (A) H&E de tumor mamário pré-implante. (B) Expressão de VDR 
por imunohistoquímica. (C) H&E do xenoenxerto tratado por veículo. (D) 
H&E do xenoenxerto tratado por Calcitrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo Q, Figura 18. H&E e expressão imunohistoquímica do VDR do tumor 
16. (A) H&E de tumor mamário pré-implante. (B) Espressão de VDR por 
imunohistoquímica. (C) H&E do xenoenxerto tratado por veículo. (D) H&E do 
xenoenxerto tratado por Calcitrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo R, Figura 20. Imunohistoquímica da expressão do Ki67, CDKN1B e 
da incorporação do BrdU do tumor 7. (A) Expressão do Ki67 no pré-enxerto. 
(B) Expressão do Ki67 no xenoenxerto tratado por veículo. (C) Expressão do 
Ki67 no xenoenxerto tratado por calcitriol. (D) Expressão da incorporaçãp do 
BrdU no xenoenxerto tratado por veículo. (E) Expressão da incorporaçãp do 
BrdU no xenoenxerto tratado por calcitriol. (F) Expressão do CDKN1B no 
pré-enxerto. (G) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado por veículo. 
(H) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado por calcitriol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo S, Figura 21. Imunohistoquímica da expressão do Ki67, CDKN1B e 
da incorporaçãp do BrdU do tumor 11. (A) Expressão do Ki67 no pré-
enxerto. (B) Expressão do Ki67 no xenoenxerto tratado por veículo. (C) 
Expressão do Ki67 no xenoenxerto tratado por calcitriol. (D) Expressão da 
incorporaçãp do BrdU no xenoenxerto tratado por veículo. (E) Expressão da 
incorporaçãp do BrdU no xenoenxerto tratado por calcitriol. (F) Expressão do 
CDKN1B no pré-enxerto. (G) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado 
por veículo. (H) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado por calcitriol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo T, Figura 22. Imunohistoquímica da expressão do Ki67, CDKN1B e da 
incorporaçãp do BrdU do tumor 16. (A) Expressão do Ki67 no pré-enxerto. 
(B) Expressão do Ki67 no xenoenxerto tratado por veículo. (C) Expressão do 
Ki67 no xenoenxerto tratado por calcitriol. (D) Expressão da incorporaçãp do 
BrdU no xenoenxerto tratado por veículo. (E) Expressão da incorporaçãp do 
BrdU no xenoenxerto tratado por calcitriol. (F) Expressão do CDKN1B no 
pré-enxerto. (G) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado por veículo. 
(H) Expressão do CDKN1B no xenoenxerto tratado por calcitriol.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo U, Figura 24. Imunohistoquímica da expressão da Caspase 3 ativada  
e BCL-2 do tumor 7. (A) Expressão da Caspase 2 ativada no pré-enxerto. (B) 
Expressão do Caspase 2 ativada no xenoenxerto tratado por veículo. (C) 
Expressão do Caspase 2 ativada no xenoenxerto tratado por calcitriol. (D) 
Expressão do BCL-2 no xenoenxerto tratado por veículo. (E) Expressão do 
BCL-2 no xenoenxerto tratado por calcitriol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo V, Figura 25. Imunohistoquímica da expressão da Caspase 3 ativada  
e BCL-2 do tumor 11. (A) Expressão do BCL-2no pré-enxerto. (B) Expressão 
do BCL-2 no xenoenxerto tratado por veículo. (C) Expressão do BCL-2no 
xenoenxerto tratado por calcitriol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo X, Figura 26. Imunohistoquímica da expressão da Caspase 3 ativada  
e BCL-2 do tumor 16. (A) Expressão da Caspase 2 ativada no pré-enxerto. 
(B) Expressão do Caspase 2 ativada no xenoenxerto tratado por veículo. (C) 
Expressão do Caspase 2 ativada no xenoenxerto tratado por calcitriol. (D) 
Expressão do BCL-2 no xenoenxerto tratado por veículo. (E) Expressão do 
BCL-2 no xenoenxerto tratado por calcitriol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO W, TABELA 17 – Imunohistoquímica nas amostras e xenoenxertos 

selecionados 

Tumor VDR Ki67 BrdU P27 Caspase BCL-2 Anexina 

PRÉ-T7 95% 99% NR 80% 20% 99% 90% 

T7C2 NR 98% 20% 60% 60% 90% 70% 

T7C3 50% 80% 15% 60% 60% 95% 70% 

T7D1 60% 60% 25% 70% 30% 75% 40% 

T7D2 NR 90% 75% 80% 10% 99% 80% 

PRÉ-T11 100% 85% NR 75% NR 1% 80% 

T11C 50% 50% 20% 80% NR NR 20% 

T11D 30% 60% 10% 98% 0% 70% 5% 

PRÉ-T16 60% 99% NR 10% 1% 0% 95% 

T16C 100% 70% 0% 2% 0% 0% 70% 

T16D 2% 85% 40% 0% 5% 0% 100% 
NV - Não viável; ST – Sem Tumor; NR – Não realizado  

 

ANEXO Y, Tabela 18 – Expressão relativa de genes 
 

GENES TRATAMENTO N Média 

CYP24A1 
Controle 4* 0,579 ± 0,614 

Calcitriol 4* 10,045 ± 11,245 

VDR 
Controle 3** 1,956 ± 0,627 

Calcitriol 4* 2,237 ± 3,322 

TGF-β2 
Controle 3** 0,974 ± 0,932 

Calcitriol 3** 0,600 ± 0,299 

CDKN1B 
Controle 4* 0,666 ± 0,747 

Calcitriol 4* 0,620 ± 0,643 

IGFBP3 
Controle 3** 0,069 ± 0,061 

Calcitriol 3** 0,116 ± 0,115 

 
*4 casos (7C2; 7C3; 7D1; 7D2; 11C; 11D; 16C; 16D) 
**3 casos (7C2; 7C3; 7D1; 7D2; 11C; 11D) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Z. CAMUNDONGO (FIGURA 31) 
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