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Introducere 

 

Carcinomul tiroidian este cea mai frecventă patologie malignă endocrină reprezentând 

aproximativ 3.2% din totalitatea cancerelor nou diagnosticate [1]. Incidența acestuia a crescut 

semnificativ în ultimii ani fiind estimată la 13.7/100.000 persoane/an în anul 2017 și de 

14.6/100.000 persoane/an în anul 2022,  însă rata mortalității a rămas constant la 0.5/100.000 

persoane/an [2.3]. Această diferență este presupus a fi datorată în primul rând screening-ului 

ecografic intensiv însă studii recente incriminează implicarea unor noi mecanisme genetice  și 

vizează descoperirea unor factori care pot fi utilizați cu scop diagnostic, prognostic și de 

monitorizare [4].  

În ceea ce privește relația nivelului de vitamina D cu carcinomul tiroidian diferențiat, Zhao 

et al. a realizat o analiză ce a cuprins 14 studii care au confirmat că nivelul de 25-hidroxi-vitamina 

D a fost semnificativ mai redus la pacienții cu cancer tiroidian, deficitul de vitamina D putând fi 

considerat factor de risc pentru carcinomul tiroidian [5, 6].  

Cea mai recentă ipoteză în ceea ce privește asocierea între vitamina D și carcinomul 

tiroidian diferențiat este reprezentată de studiul polimorfismelor genei receptorului vitaminei D 

(VDR). Această genă localizată pe cromozomul 12q12-q14 prezintă 4 polimorfisme principale, și 

anume: FokI (în exonul 2), BsmI și ApaI (în intronul 8) și TaqI (în exonul 9) [7]. Rezultatele 

acestor studii sunt controversate, însă tocmai principiul diversității genetice poate conduce la 

rezultate concludente. Rezultatele obținute arată că polimorfismele ApaI și FokI (genotipurile AA 

și FF) pot conferi protecție împotriva carcinomului folicular, în timp ce FokI genotipul TT este 

corelat cu stadiile T3/T4, invazia extratiroidiană, multifocalitatea și dimensiuni tumorale ≥ 1cm 

[8, 9]. Toate datele colectate confirmă că vitamina D interferă și reglează întregul proces de 

tumorigeneză inclusive proliferarea și diferențierea celulară, procesele de apoptoză și autofagie 

precum și angiogeneza, inflamația și imunitatea [8, 9, 10].   

 Concluziile acestor studii indică necesitatea unor studii similare în carcinomul tiroidian, în 

special cel rezistent la terapia cu radioiod. 

  Consider prin urmare că tema aleasă este una de mare inters științific, fiind prima lucrare 

care vizează studiul vitaminei D și al polimorfismelor genei VDR în carcinomul tiroidian 

diferențiat în România.  
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Partea generală 

Capitolul 1 – Cancerul tiroidian 

1.1.Definiție 

 Nodulii tiroidieni reprezintă o patologie frecventă, având o prevalență de 4-7% din 

populația Statelor Unite [11].  

1.2.Epidemiologie 

 Reprezintă principalul cancer endocrin, cu o incidență consemnată de 3,4% din totalitatea 

cancerelor diagnosticate  [12, 13].  

1.3. Factori de risc 

 Sunt considerați:expunerea la radiații urmată de istoricul familial, aportul de iod, 

patologiile tiroidiene preexistente, deficitul de vitamina D și disruptorii endocrini [12, 13].   

1.4.Clasificarea carcinomului tiroidian diferențiat 

CPT reprezintă peste 80% dintre cazurile de CT, iar CFT este al doilea cel mai frecvent tip 

de CT, reprezentând 10% din totalitatea cazurilor [14].  

1.5.Stratificarea riscului în carcinomul tiroidian diferențiat 

 Editia a VIII-a a clasificării TNM aduce modificări precum creșterea limitei de vârstă 

pentru stadializare de la 45 la 55 ani în momentul diagnosticului și faptul că extensia 

extratiroidiană minimă decelabilă doar la examenul histopatologic a fost exclusă de la categoria 

T3 și nu mai are impact asupra stadializării [15].  

1.6.Diagnostic 

Diagnosticul CT este clinic, imagistic și prin puncție biopsie cu ac fin [14].  

1.7.Managementul carcinomului tiroidian diferențiat 

Tratamentul chirurgical este de primă intenție,  fiind urmată de obicei de terapia cu radioiod 

si terapia de supresie cu levotiroxină și rar de chimioterapia citotoxică [16]. Terapia moleculară 

vizează inhibitorii multikinazici (MKIs) și pe cei selectivi [17].  

1.8.Genetica în carcinomul tiroidian diferențiat  

Cele mai incrimate mutații din carcinomul tiroidian sunt: rearanjamentele RET/PTC, 

rearanjamentele TRK și ALK, mutațiile RAS și mutația BRAF [18]. 
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Capitolul 2-Vitamina D și cancerul tiroidian 
 

2.1. Vitamina D-sinteză și metabolism 

Sinteza și metabolismul vitaminei D constau în trei etape enzimatice principale (25-

hidroxilarea, 1α-hidroxilarea si 24-hidroxilarea) realizate prin intermediul genelor care codifică 

enzimele specifice CYP27A1 (sterol 27-hidroxilaza), CYP27B1 (1-α hidroxilaza), și CYP24A1 

(24 hidroxilaza) [19]. 

2.2.Mecanismul de acțiune 

Molecula de 1,25(OH)2 vitamina D pătrunde în celula țintă și se leagă de receptorul VDR 

care heterodimerizează cu receptorul retinoid X, crescând afinitatea pentru VDRE [20]. 

2.3.Polimorfismele genei receptorului vitaminei D  

Cele mai investigate polimorfisme ale genei VDR sunt: FokI (rs2228570), BsmI 

(rs1544410), ApaI (rs7975232), TaqI (rs731236) și Cdx2 (rs11568820) [20]. 

2.4.Funcții fiziologice ale vitaminei D 

2.4.1. Vitamina D și homeostazia osoasă 

 Nivelul seric al vitaminei D se corelează cu mineralizarea scheletului, rata turn-overului 

osos și cu riscul de fractură [21].  

2.4.2. Acțiunile extrascheletice ale vitaminei D 

Vitamina D este considerată a fi implicată în patologii autoimune inclusiv tiroidiene, este 

corelată cu patologii neuropsihice și cardiovasculare precum și boli metabolice și maligne [23]. 

2.5.Vitamina D și cancerul tiroidian 

2.5.1. Mecanisme antineoplazice ale vitaminei D 

Cele mai importante efecte ale calcitriolului sunt: 

- Inhibă proliferarea celulelor maligne prin blocarea ciclului celular în faza  G0/G1  

- Induce diferențierea celulară prin reglarea căilor de semnalizare  

- Induce apoptoză celulară prin perturbarea funcției mitocondriale, eliberării citocromului și 

producerea de specii reactive de oxigen  

- Determină schimbarea modului de autofagie de la supraviețuirea celulară la moarte celulară 

în celulele maligne  

- Inhibă alterarea ADN-ului indusă de stresul oxidativ prin activitate antioxidantă  
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- Reduce capacitatea de invazie și metastazare a celulelor maligne prin inhibiția 

angiogenezei și controlul unor molecule implicate în acest proces  

- Inhibă calea prostaglandinelor implicate în procesul proinflamator [24].  

2.5.2. Nivelul vitaminei D și carcinomul tiroidian diferențiat  

 Studiile preclinice au evidențiat oprirea creșterii celulelor maligne în carcinomul tiroidian 

diferențiat  după administrarea de doze farmacologice de 1,25(OH)2D sau analogi ai acestuia.  

 Polimorfismele genei VDR și carcinomul tiroidian diferențiat  

Pe lângă un nivel seric semnificativ mai scăzut al 1,25(OH)2D la pacienții cu CTD 

comparativ cu lotul sănătos, Penna-Martinez et al., evidențiază asocierea între polimorfismele 

VDR si incidența crescută a carcinomului tiroidian, un risc crescut pentru CTD fiind conferit de 

haplotipurile genei CYP24A1 cu deficit de 25(OH)D și conversie redusă la forma activă. Tot acest 

studiu a concluzionat că alelele AA și FF ale polimorfismelor ApaI și FokI și haplotipul tABF 

oferă protecție împotriva susceptibilității la carcinomul folicular, în timp ce haplotipul Tabf pare 

să fie corelat cu creșterea riscului de  CFT [25]. Beysel S, et al. demonstrează că genotipul TT al 

FokI este asociat cu stadiile T3/T4 de carcinom tiroidian, invazia extratiroidiană, multifocalitate și 

un diametru tumoral ≥ 10 mm [26]. 
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Contribuții personale 

 

Capitolul 3- Ipoteza de lucru și obiectivele generale 

 

Scopurile studiului: 

1. Obiective primare:  

Proiectul îşi propune: 

- Identificarea nivelului de vitamina D exprimat prin 25OHvitamina D3 la pacienți 

tiroidectomizați cu carcinom tiroidian diferențiat și cu patologie tiroidiană benignă 

- Identificarea polimorfismelor genei receptorului de vitamina D la pacienți tiroidectomizați 

cu carcinom tiroidian diferențiat și cu patologie tiroidiană benignă 

- Estimarea prevalenței deficitului de vitamina D la ambele categorii de pacienți 

- Corelarea nivelului de vitamina D cu diferiți parametrii clinici, imagistici și histopatologici 

la pacienții cu carcinom tiroidian versus cei cu patologie benignă 

- Corelarea polimorfismelor genei receptorului de vitamina D cu nivelul vitaminei D 

- Corelarea polimorfismelor genei receptorului de vitamina D cu diferiți parametrii clinici, 

hormonali, imagostici și histopatologici la pacienții cu carcinom tiroidian în comparație cu 

cei cu patologie benignă 

- Sintetizarea tuturor informațiilor cu scopul stabilirii deficitului de vitamina D și a unor 

polimorfisme ale genei receptorului de vitamina D drept factori de risc pentru  carcinomul 

tiroidian diferențiat 

 

2. Obiective secundare:  

      -      Evaluarea printr-un studiu comparativ, controlat a diferențelor între parametrii clinici, 

biochimici, hormonali și imagistici la pacienți cu carcinom tiroidian diferențiat versus patologie 

benignă  tiroidiană  
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Capitolul 4 - Metodologia generală a cercetării 

1.1. Pacienții 

Am efectuat un studiu retrospectiv, controlat, observațional, non-intervențional și 

nerandomizat, cu un element de analiză de tip cross-secțional (transversal) pe un eșantion de 506 

pacienți tiroidectomizați cu CTD și patologie benignă tiroidiană în perioada ianuarie 2017-

decembrie 2021 în cadrul Institutului Național de Endocrinologie “C.I. Parhon”.  

Pacienții au fost împărțiți în două loturi: lotul A a inclus 206 pacienți cu CTD, respectiv 

lotul B (control) a inclus 300 pacienți cu patologie tiroidiană benignă. 

1.2. Criteriile de includere 

Criteriile de includere au fost: femei și bărbați cu vârsta > 18 ani, obținerea consimțământului 

scris informat, tiroidectomie totală cu rezultat histopatologic de CTD sau patologie tiroidiană 

benignă și obținerea bilanțului complet anamnestic, investigational paraclinic și posibilitatea 

realizării testării genetice a polimorfismelor genei VDR. 

1.3. Criteriile de excludere 

Criteriile de excludere au fost: vârsta <18 ani , absența consimțământului scris informat sau 

retragerea acestuia de către pacient, pacienți cu alte tipuri de CT, tratament curent sau anterior 

recent cu preparate cu vitamina D, medicație antiosteoporotică, glucocorticoizi sistemici și 

antiepileptice, pacienți cu patologii sau semne clinice asociate deficitului de vitamina D. 

1.4. Materiale și metodă 

1. Date anamnestice și demografice 

2. Date paraclinice: analize hematologice și biochimice, analize imunologice și hormonale 

 Analize genetice au inclus polimorfismele genei VDR: ApaI, BsmI, FokI, TaqI.  

 Examene imagistice: ecografia tiroidiană preoperatorie  

 Rezultatul examinării histopatologice posteoperator  

1.5. Analiza statistică 

   A fost folosit programul R cu urmatoarele pachete incarcate: effects, ggplot2, ggpubr, 

gtsummary, HardyWeinberg, table. Investigarea existentei echilibrului Hardy-Weinberg pentru 

cele 4 genotipuri s-a realizat folosind  cele 4 teste disponibile in pachetul HardyWeinberg. Valorile 

p mai mici de 0.05 au fost considerate semnificative statistic. 
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Capitolul 5 – Rezultate 

5.1.Analiza datelor demografice și clinice comparativ în cele 2 loturi 

În privința vârstei, pacienții din lotul patologiei benigne au prezentat o vârstă medie mai 

mare comparativ cu lotul celor cu cancer de 55.57 ± 12.07 ani vs. 50 ± 14.18 ani. Au fost 

înregistrate rezultate semnificative statistic între loturi în cazul mediului de proveniență 

(p=0.0268), a sexului (p=0.0044) și a mediei de vârstă (p<0.0001). 

5.2.Analiza parametrilor biochimici 

Valoarea calciului total este semnificativ statistic mai mică la pacienții cu cancer tiroidian 

comparativ cu cei cu patologie benignă (p=0.002) la fel ca și cea a a mgneziului seric (p=0.040) și 

a HDL-colesterolului (p=0.006) iar valoarea ALT a fost semnificativ statistic mai mare la cei cu 

cancer comparativ cu lotul control (p=0.036). 

5.3.Analiza profilului hormonal și imunologic 

Valorile fT4, ATPO și TRab au fost semnificativ mai mari în lotul B, iar cele ale 

calcitoninei și PTH au fost considerabil mai crescute în cazul pacienților lotului A.  

5.4.Analiza caracteristicilor ecografice 

S-au observat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește ecogenitatea nodulilor 

astfel încât în lotul cu cancer proporția celor cu noduli hipoecogeni a fost mai mare comparativ cu 

lotul patologiei benigne. În lotul A, prezența calcificărilor a fost mai frecvent întâlnită prin 

comparație cu lotul B (p<0.0001) la fel ca și adenopatiile laterocervicale (p<0.0001). 

5.5.Analiza caracteristicilor histopatologice 

 Rezultatul histopatologic a confirmat multifocalitatea carcinomului tiroidian în 98 cazuri 

(47.57%). Carcinomul tiroidian a fost invaziv în țesutul fibroconjunctiv și muscular în 25 cazuri 

(12.13%), angioinvaziv în 42 cazuri (20.38%), invaziv limfatic în 48 cazuri (23.30%) și invaziv 

capsular în peste jumătate cazuri (55.82%). Metastazele la distanță au fost identificate în 5 cazuri 

(2.43%) Dimensiunea medie a focarului de cancer a fost de 1.8±1.45 cm. 

5.6.Analiza comorbidităților asociate 

 Cele mai frecvente patologii asociate au fost hipertensiunea arterială (HTA) și dislipidemia 

în ambele loturi reprezentând 25.72% vs 26.67% pentru HTA și 26.70% vs. 29% pentru 

dislipidemie.  
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5.7.Evaluarea statusului vitaminei D 

Prevalența deficitului de vitamina D în lotul studiat 

 Analiza comparativă a nivelului de vitamina D între cele două loturi studiate a arătat o 

diferență semnificativa statistic (p<0.001), cu un nivel mediu mai mare în cazul subiecților 

lotului cu patologie tiroidiană benignă (Tabel 5.11). 

Tabel 5.11 – Parametrii statistici pentru nivelul vitaminei D între cele 2 loturi 

Variabilă Lot A 

N=206 

Lot B 

N=300 

Diferența 

(95% CI)1,2 Valoare p1 

Vitamina D 

Mean ± DS 

16.85 ± 7.10 19.04 ± 7.41 -2.2 (-3.5 la -0.90) <0.001 

1 Welch Two Sample t-test 
2 CI = Interval Confidență                

5.8.Analiza polimorfismelor genei receptorului vitaminei D 

5.8.1. Analiza echilibrului Hardy-Weinberg 

Analiza polimorfismului VDR ApaI  

În lotul A, nu se poate respinge ipoteza nulă (H0) de existență a echilibrului, prin urmare 

alelele pentru acest genotip sunt considerate  a fi în echilibru Hardy-Weinberg. Similar, pentru 

lotul B. 

Analiza polimorfismului VDR BsmI  

 Pentru lotul A, valoarea calculată χ2  este 0.7782 (p=0.520) și nu poate respinge ipoteza 

nulă de existență a echilibrului, prin urmare alelele pentru acest genotip sunt considerate  a fi în 

echilibru Hardy-Weinberg. Similar, și în lotul B alelele BsmI sunt considerate în echilibru.  

Analiza polimorfismului VDR TaqI 

 Valoarea calculată χ2  este de 0.8671 (p=0688) și nu poate respinge ipoteza nulă de existență 

a echilibrului, prin urmare alelele pentru acest genotip sunt considerate  a fi în echilibru Hardy-

Weinberg.  Similar, în lotul B.  

Analiza polimorfismului VDR FokI  

 În acest grup, rezultatele testelor permit respingerea ipotezei H0, confirmând astfel că 

eșantionul de pacienți cu cancer tiroidian nu se află în echilibru Hardy-Weinberg pentru 

polimorfismul FokI. În lotul B, alelele FokI sunt considerate în echilibru.  

Pacienții din lotul cu patologii tiroidiene benigne sunt în echilibru Hardy-Weinberg pentru 

toate cele 4 genotipuri, astfel încât se poate afirma că ei sunt echivalenți cu populația generală în 
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privința polimorfismelor VDR și de asemenea cele 4 genotipuri nu par a fi implicate în 

etiopatogenia afecțiunilor tiroidiene din acest lot. 

5.8.2. Analiza polimorfismelor VDR asupra riscului de carcinom tiroidian 

Analiza polimorfismului VDR ApaI 

 Analiza statistică a identificat că la subiecții cu alelele aa riscul de neoplasm este mai mic, 

OR fiind la jumatate față de subiecții cu alelele AA, efectul fiind semnificativ statistic (p=0.033). 

Varianta Aa nu influențează riscul de neoplasm tiroidian (Fig. 5.21). Prin urmare, genotipul aa 

pare să aibă efect protector împotriva carcinomului tiroidian.  

                                       

Fig. 5.21- Reprezentarea grafică a riscului de cancer tiroidian pentru polimorfismul ApaI 

Analiza polimorfismului VDR BsmI 

 În ceea ce privește polimorfismul BsmI, 27 pacienți au fost homozigoți BB,  80 au fost 

heterozigoți Bb și 48 au fost homozigoți bb. La pacienții cu fenotip bb, riscul de carcinom tiroidian 

diferențiat este mai mic, OR fiind la jumătate comparativ cu subiecții purtători ai fenotipului BB, 

efectul fiind marginal nesemnificativ (p=0.060). În plus, Bb nu influențează riscul de cancer 

tiroidian (Fig. 5.22).  

                                     

Fig. 5.22- Reprezentarea grafică a riscului de cancer tiroidian pentru polimorfismul BsmI 
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Analiza polimorfismului VDR TaqI 

 În ceea ce privește implicarea polimorfismului VDR TaqI, nu au fost puse în evidență 

influențe cu semnificație statistică (Fig.5.23). Din pacienții lotului A,54 au fost homozigoți TT, 77 

au fost heterozigoți Tt  și 24 au fost homozigoți tt.  

 

                                 

Fig. 5.23- Reprezentarea grafică a riscului de cancer tiroidian pentru polimorfismul TaqI 

Analiza polimorfismului VDR FokI 

 Analiza statistică a polimorfismului VDR FokI a arătat că la pacienții cu fenotip ff riscul 

de neoplasm este mai mare comparativ cu cei purtători FF , OR fiind de 3 ori mai mare (p=0.004). 

Ff nu influențează riscul de neoplasm tiroidian (Fig. 5.24). Dintre subiecții lotului A, 63 au fost 

homozigoți FF, 62 au fost heterozigoți Ff și 30 au fost homozigoți ff. 

 

                                 

Fig. 5.24-Reprezentarea grafică a riscului de cancer tiroidian pentru polimorfismul FokI 
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5.8.3. Analiza polimorfismelor VDR asupra riscului de deficit de vitamina D 

 

Analiza polimorfismului VDR ApaI 

Prin compararea mediilor am obținut o valoare semnificativ statistic mai mare în lotul B 

pentru genotipul Aa  (p=0.0029). Se poate observa de asemenea că toate medianele și mediile sunt 

mai mari în lotul B prin comparație cu lotul A. 

Analiza polimorfismului VDR BsmI 

Conform analizei ambii factori au valori p semnificative statistic, cancerul tiroidian și 

genotipul VDR BsmI acționând sinergic, iar pentru varianta alelică bb s-au înregistrat cele mai 

mici valori ale vitaminei D. 

Analiza polimorfismului VDR FokI 

Cancerul tiroidian și genotipul FokI  acționează sinergic, cele mai mici valori ale vitaminei 

D fiind întâlnite la pacienții cu cancer având alela f prezentă. 

Analiza polimorfismului VDR TaqI 

Analiza a demonstrat că sursa diferențelor este secundară existenței neoplasmului tiroidian, 

influența genotipului VDR TaqI fiind marginal nesemnificativă. 

În concluzie, genotipul bb crește riscul deficitului de vitamina D de 3.22 ori (p=0.0195) iar 

genotipul Ff crește acest risc de aproximativ 5 ori (p=0.0014). Pentru această analiză a fost utilizată 

o regresie logistică binominală univariată simplă. 

5.9.Analiza asocierilor dintre nivelul vitaminei D și parametrii clinico-histopatologici 

în lotul A 

 

1. Studiul asocierii între nivelul vitaminei D și stadializarea TNM 

Din această analiză statistică descriptivă reies valorile mai mici ale nivelului mediu 

al vitaminei D la pacienții din stadiul 3 și 4 comparativ cu stadiile 1 și 2. 

2. Studiul asocierii între nivelul vitaminei D și prezența calcificărilor  

Evaluarea arată o valoare medie a vitaminei D de 18.5 ng/mL ± 6.92 DS  la pacienții fără 

microcalcificări, de 13.5 ng/mL ± 5.94 DS la cei cu macrocalcificări și de 15.8 ng/mL ± 7.18 DS 

la cei cu microcalcificări (Fig. 5.37) (p<0.01). 
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Fig. 5.37- Reprezentarea grafică a asocierii dintre nivelul vitaminei D și prezența calcificărilor 

ecografice 

3. Studiul asocierii dintre nivelul vitaminei D și dimensiunea ecografică a nodulului 

Rezultatul  (r = -0.22, p= 0.001) confirmă o asociere slabă, negativă, cu semnificație 

statistică, pacienții cu dimensiuni nodulare mai mari având un nivel mai redus de vitamina D. 

4. Studiul asocierii între nivelul vitaminei D și prezența adenopatiilor cu caracter 

suspect  

Media nivelului vitaminei D a fost semnificativ mai mică la pacienții cu adenopatii 

suspecte la evaluarea ecografică preoperatorie (p=0.007). 

5. Asocierea dintre nivelul vitaminei D și dimensiunea ecografică maximă a 

adenopatiilor – fără semnificație statistică (r=0.14, p=0.108).. 

6. Asocierea între nivelul de vitamina D și dimensiunea focarului de carcinom tiroidian 

diferențiat – corelație negativă (r=-0.07) dar fără semnificație statistică. 

7. Asocierea între nivelul de vitamina D și caracterul de invazivitate al carcinomului 

tiroidian diferențiat  

- Invazivitatea în țesutul fibroconjunctiv și muscular 

Valoarea medie a vitaminei D a fost semnificativ statistic (p=0.047) mai mică la 

pacienții cu invazie în țesutul fibroconjunctiv și/sau muscular (14.21 ng/mL vs. 17.21 ng/mL ). 

- Angioinvazivitatea 

Valoarea medie a vitaminei D a fost semnificativ statistic (p=0.037) mai mică la 

pacienții cu angioinvazie (14.82 ng/mL vs. 17.37 ng/mL). 

- Invazivitate capsulară 

Valoarea medie a vitaminei D a fost semnificativ statistic (p=0.005) mai mică la 

pacienții cu invazie capsulară. 
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- Invazivitate limfatică 

Valoarea medie a vitaminei D a fost mai scăzută la pacienții cu invazie limfatică 

 (15.66 ng/mL vs. 17.21 ng/mL ), însă asocierea nu a avut semnificație statistică (p=0.185). 

8. Asocierea între nivelul vitaminei D și prezența corpilor psammoma 

Nivelul mediu al vitaminei D a fost mai mare la pacienții care au avut corpi 

psammoma descriși însa valoarea p a fost nesemnificativă statistic (p=0.64). 

9. Asocierea dintre nivelul vitaminei D și numărul de focare, a fost investigată cu 

ajutorul  unui test r Pearson, rezultatul: r = -0.22, p = 0.001, demonstrând o asociere slabă, negativă 

si cu semnificație statistică între vitamina D și numărul de focare. 

10. Asocierea dintre nivelul vitaminei D și prezența metastazelor ganglionare 

locoregionale a fost semnificativă statistic (p=0.032) confirmând un nivel mai mic al 

vitaminei D la pacienții care au prezentat astfel de determinări. 

Numărul mediu al metastazelor ganglionare a fost de 2.85 ± 3.30 DS, iar mediana 2 cu o 

valoare minimă de 1 metastază și maximă de 20 metastaze.  Conform coeficientului lui Pearson,r=-

0.146, p=0.032 se confirmă o corelație slabă, negativă între cei 2 parametrii. 

11. Asociere între nivelul vitaminei D și multifocalitate 

Nivelul mediu al vitaminei D a fost marginal semnificativ (p=0.056) mai mic la 

pacienții cu mai multe focare de carcinom tiroidian comparativ cu cei care au avut focar unic. 

12. Asocierea între nivelul vitaminei D și tipul histopatologic de carcinom tiroidian 

Cea mai mică valoare medie a vitaminei D a fost regăsită la pacienții cu carcinom 

folicular, însă numărul redus de astfel de pacienți nu permit emiterea unei concluzii ferme. 

5.10. Analiza asocierilor dintre polimorfismele genei VDR și parametrii  

clinico-histopatologici în lotul A 

 

1. Asocierile polimorfismului ApaI  

a. Cu parametrii ecografici 

Nu au existat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește prezența 

calcificărilor (p=0.723). Dimensiunea medie cea mai mică a adenopatiilor suspecte ecografic s-a 

identificat la genotipul AA (p=0.013 la ANOVA). 

b. Cu parametrii histopatologici s-au descris asocieri marginal nesemnificative au fost 
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identificate pentru angioinvazivitate (p=0.088) unde cea mai mică proporție s-a regăsit la pacienții 

purtători ai genotipului aa și cea mai mare la cei cu genotip Aa.  

2. Asocierile polimorfismului BsmI  

a. Cu parametrii ecografici 

Asocierile cu parametrii ecografici au demonstrat în privința prezenței 

calcificărilor că proporția minimă a microcalcificărilor s-a regăsit la genotipul Bb iar a 

macrocalcificărilor, la BB (p=0.286 la testul Fisher exact).   

b. Cu parametrii histopatologici – nu au fost identificate corelații cu semnificație 

statistică între genotipuri. 

3. Asocierile polimorfismului TaqI 

a. Cu parametrii ecografici – nu au fost identificate corelații cu semnificație statistică 

între genotipuri. 

b. Cu parametrii histopatologici- nu au fost identificate corelații cu semnificație 

statistică între genotipuri. 

4. Asocierile polimorfismului FokI 

a. Cu parametrii ecografici 

Cel mai frecvent macrocalcificările au fost prezente în cazul celor cu genotip 

FF, iar microcalcificările la cei cu genotip Ff (p=0.713 la testul Fisher exact). Dimensiunea medie 

a nodulului a fost mai mare pentru genotipul ff (p=0.866 la testul ANOVA). Cel mai frecevnt, 

adenopatiile supecte ecografic s-au regăsit în cazul genotipului Ff iar dimensiunea lor medie cea 

mai mare s-a regăsit la ff (p=0.329 la testul ANOVA). 

b. Cu parametrii histopatologici 

Invazivitatea în țesutul muscular și fibroconjunctiv a fost identificată cel mai 

frecvent la pacienții Ff (p=0.132 la testul χ2). Angioinvazivitatea și invazivitatea capsulară au fost 

cel mai frecvent întâlnite la purtătorii ff (p=0.147, respectiv p=0.301 la testul χ2). Numărul mediu 

de focare de carcinom a fost mai mare în cazul genotipului ff (p=0.747), la fel ca și dimensiunea 

medie a focarului (p=0.414). Toți pacienții cu genotipul ff au avut metastaze la distanță (p=0.892).  
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Capitolul 6 – Discuții 

  

Analiza comparativă a nivelului de vitamina D între cele două loturi a arătat o diferență 

semnificativă statistic (p<0.001) cu  un nivel mediu de 16.85 ± 7.10 ng/mL în lotul A și de 19.04 

± 7.41 ng/mL în lotul B, asociere regăsită și în literatura de specialitate. Zhao et al. a evidențiat 

într-o metaanaliză a 14 studii că nivelul preoperator de 25-hidroxi vitamina D este mai scăzut la 

pacienții cu carcinom tiroidian comparativ cu controlul (-0.22, 95% CI -0.36 la -0.09, p=0.001) și 

că deficitul de vitamina D poate crește riscul de cancer tiroidian cu aproape 30% [5].    

Analiza genotipurilor la pacienții cu cancer tiroidian a arătat că VDR FokI este în 

dezechilibru Hardy-Weinberg, confirmand implicația acestui polimorfism în această patologie. 

Alela aa a polimorfismului ApaI se regăsește mai frecvent în lotul B (p=0.033). Similar, cu valoare 

p marginal nesemnificativă (p=0.062) și genotipul BB a fost mai frecvent în lotul cu cancer la fel 

ca și alela t. Analiza statistică a confirmat că la subiecții cu alela aa riscul de carcinom tiroidian 

este semnificativ mai mic (p=0.033), acesta parând să aibă efect protector împotriva cncerului 

tiroidian.  La pacienții cu fenotip bb riscul de cancer este mai mic, OR fiind la jumătate 

comparactiv cu subiecții purtători ai fenotipului BB. Analiza polimorfismului VDR FokI a arătat 

că pacienții cu fenotip ff au risc de 3 ori mai mare de a dezvolta cancer tiroidian (p=0.004).   

Prin analiza rolului polimorfismelor genei VDR asupra riscului de deficit de vitamina D 

am obținut o valoare semnificativ (p=0.0025) mai mare în lotul B pentru genotipul Aa (Tabel 5.35) 

sugerând un posibil rol protector al acestui genotip împotriva deficitului de vitamina D. Pentru 

genotipul VDR BsmI, varianta alelică bb s-au înregistrat cele mai mici valori semnificative statistic 

(p=0.034) ale nivelului de vitamina D, această alelă crescând riscul deficitului de vitamina D de 

3.22 ori (p=0.0195). Genotipul VDR FokI acționează sinergic cu cancerul tiroidian, cele mai mici 

valori fiind regăsite la pacienții purtători ai alelei f cu valori p=0.001, genotipul Ff crescând riscul 

deficitului de vitamina D de aproape 5 ori (p=0.0014). Valoarea medie a vitaminei D a fost 

semnificativ mai mica (p=0.047) la pacienții cu invazivitate în țesutul fibroconjunctiv și muscular 

descrisă la rezultatul histopatologic, la cei cu angioinvazie (p=0.03, Tabel 5.56) și la cei cu invazie 

capsulară (p=0.005). S-a identificat și o asociere slab negativă (r=-0.22, p=0.001) între nivelul 

vitaminei D și numărul de focare tumorale (Fig. 5.45). Un nivel mai mic al vitaminei D (p=0.032) 

a fost identificat și la pacienții cu metastaze ganglionare locoregionale prin comparație cu cei fără. 
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Capitolul 7 – Concluzii 

 

1. Pacienții cu carcinom tiroidian diferențiat prezintă un nivel deficitar al vitaminei D  

2. Pacienții cu carcinom folicular au avut nivel semnificativ mai mic al vitaminei D  

3. Statusul vitaminei D se corelează negativ cu sexul feminin în lotul carcinomului tiroidian  

4. Statusul vitaminei D nu se corelează cu mediul de reşedinţă. 

5. Pacienții de sex masculin au un risc de 2 ori mai mare pentru carcinom tiroidian diferențiat 

6. Pacienții din lotul patologiei benigne pot fi considerați echivalenți cu populația generală în 

privința polimorfismelor VDR, ele nefiind implicate în etiopatogenia bolilor din acest lot 

7. Genotipul aa din polimorfismul ApaI are efect protector împotriva carcinomului tiroidian 

8.  Genotipul bb din polimorfismul BsmI are efect protector împotriva carcinomului tiroidian  

9. Genotipul ff  al polimorfismului FokI crește de 3.02 ori riscul de CTD 

10. Genotipul Aa poate fi considerat factor protector împotriva deficitului de vitamina D 

11. Genotipul bb predispune la deficit de vitamina D. Pacienții purtători au risc de 3 ori mai 

mare pentru deficitul de vitamina D 

12. Alela f prezentă în genotipul Ff și ff crește riscul deficitului de vitamina D, pacienții 

purtători având un risc de aproape 5 ori mai mare pentru deficitul de vitamina D 

13. Statusul vitaminei D se corelează negativ cu prezența unor markeri de agresivitate 

(prezența macrocalcificărilor, dimensiunile nodulare, prezența adenopatiilor, invazivitatea, 

numărul de focare de CT, prezența și numărul de metastaze ganglionare locoregionale) 

14. Anumite polimorfisme se pot asocia cu caracteristici de agresivitate în carcinomul papilar 

însă fără semnificație statistică certă 

 

Contribuţia personală 

 Studiul efectuat a demonstrat existența unui nivel mai redus de vitamina D la pacienții cu 

carcinom tiroidian diferențiat din România precum și corelații negative între nivelul vitaminei D 

și parametrii ecografici și histopatologici de agresivitate. Elementul de noutate absolută este 

evaluare polimorfismelor genei receptorului vitaminei D și identificarea unor corelații între 

pattern-ul genetic al pacienților și predispoziția pentru carcinomul tiroidian diferențiat și criteriile 

de agresivitate, realizând astfel primul studiu privind heterogenitatea polimorfsimelor VDR în 

carcinomul tiroidian din țara noastră. 
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