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RESUMO 

 
Custódio, A.C. Análise De Polimorfismos Em Tumores Gliais Humanos. 

 

Os tumores do sistema nervoso central representam aproximadamente 2% de todos os 

tipos de cânceres. Embora a incidência dos tumores do SNC seja pequena, comparada com 

outras neoplasias, estes tumores estão entre as mais graves malignidades humanas, pois 

afetam o órgão responsável pela coordenação e integração de todas as atividades orgânicas. 

Os gliomas são os tumores mais comuns do SNC. Apesar do progresso marcante na 

caracterização da patogênese molecular dos gliomas, esses tumores permanecem incuráveis e, 

na maioria dos casos, refratários aos tratamentos, devido à sua heterogeneidade molecular. O 

aparecimento desses tumores ocorrem a partir do acúmulo de alterações genéticas nas células. 

Para entender o mecanismo molecular de formação e progressão tumoral é indispensável 

identificar os genes que acumulam essas alterações. Um polimorfismo de base única (SNP – 

Single Nucleotide Polymorphism) é geralmente definido como uma substituição estável de 

apenas uma base na molécula de DNA com frequência maior que 1%, em pelo menos uma 

população Os SNPs são reconhecidos como importantes ferramentas na genética humana e 

médica e têm sido amplamente utilizados nos estudos de associação genética de várias 

doenças complexas, como por exemplo: distúrbios cardiovasculares, psiquiátricos e auto-

imunes, obesidade, osteoporose, diabetes e câncer Sendo assim, este trabalho teve como 

objetivo analisar polimorfismos entre populações caso e controle na intenção de identificar 

associações destes genótipos na suscetibilidade aos tumores. A técnica utilizada para a análise 

de polimorfismos foi de PCR-RFLP onde observamos diferenças nas distribuições genotípicas 

entre pacientes e controles nos SNPs EGF+61, GSTP-1Ile 105 Val, XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 

206 Pro, Arg 280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln, XRCC2 Arg 188 His, XRCC3 Thr 241 Met 

e XRCC4 G1394T, onde as variantes EGF G61, Trp194, Val105, Pro206, His280, Gln632, 

His188, Met241 e XRCC4 T1394 foram observados com maior freqüência entre os portadores 

de gliomas. Dessa forma, estas variantes podem ser fatores de susceptibilidade para o 

desenvolvimento dos tumores. 

 

Palavras-chave: Polimorfismos, Astrocitomas, Glioblastomas 

 



ABSTRACT 

 
Custódio, A.C. Polymorphisms Analysis in Human Glial Tumors. 

 

The Central nervous system tumors represent about 2% of all cancers. Although the 

incidence of CNS tumors is small compared with other cancers, these tumors are among the 

most serious human malignancies, because they affect the body responsible for coordination 

and integration of all organic activities. Gliomas are the most common tumors of the CNS. 

Despite remarkable progress in characterizing the molecular pathogenesis of gliomas, these 

tumors remain incurable and, in most cases, refractory to treatment, due to its molecular 

heterogeneity. The appearance of these tumors occurs from the accumulation of genetic 

changes in cells. To understand the molecular mechanism of tumor formation and progression 

is essential to identify genes that accumulate these changes. A single base polymorphism 

(SNP – Single Nucleotide Polymorphism) is generally defined as a stable replacement of only 

one base in the DNA molecule often greater than 1% in at least one population SNPs are 

recognized as important tools in human genetics and medical and have been widely used in 

genetic association studies of various complex diseases, such as: cardiovascular, psychiatric 

and autoimmune diseases, obesity, osteoporosis, diabetes and cancer. Thereby, the objective 

of this study was to analyze the polymorphisms between cases and control the intention to 

identify associations of these genotypes in susceptibility to tumors. The technique used for the 

analysis of polymorphisms were PCR-RFLP where we observe differences in genotype 

between patients and controls in the EGF +61, GSTP-1 Ile105Val, XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 

206 Pro, Arg 280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln, XRCC2 Arg 188 His, XRCC3 Thr 241 Met 

and XRCC4 G1394T, where the variants EGF G61, Trp194, val105, Pro206, His280, Gln632, 

His188, Met241 and XRCC4 T1394 were observed more frequently among patients with 

gliomas. Thus, these variants can be important factors of susceptibility to the tumor 

development. 

 

Keywords: Polymorphisms, astrocytomas, glioblastoma  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O câncer é uma doença multifatorial que resulta de interações complexas entre 

alterações genéticas e fatores ambientais. Em geral um único fator ambiental ou apenas uma 

alteração genética não leva ao desenvolvimento de tumores; são necessárias várias alterações 

genéticas para que se desenvolva uma neoplasia (Jelonek et al., 2010). Os tumores se 

desenvolvem em células que estão se dividindo (Campisi, 2005). A origem de um tumor 

ocorre através de várias alterações genéticas e epigenéticas. Essas alterações podem ser 

aberrações cromossômicas, ganho de função, perda de função, polimorfismos, ocorrendo 

comprometimento da manutenção da integridade genômica. Assim, as alterações, tanto 

genéticas quanto epigenéticas, promovem a instabilidade da homeostase celular (Sugimura e 

Ushijima, 2000; Richardson, 2003, Jelonek et al., 2010). 

Essas alterações podem ocorrer em um ou mais genes, seguidas pelo acúmulo de alterações 

em vários genes, levando a uma falta de estabilidade, que demonstra a complexidade da doença. 

Este acúmulo, em função do tempo, faz com que o tumor atinga seu maior grau de malignidade, o 

que, geralmente, culmina em metástase (Bartek e Lukas, 2001, Jelonek et al., 2010). 

As células cancerosas invadem o tecido vizinho ao local em que elas se originaram. 

Essa invasão permite que as células penetrem na corrente sanguínea ou vasos linfáticos, 

formando tumores secundários, ou metástases, em outros locais do corpo (Thiery, 2002; 

Mareel e Leroy, 2003; Ministério da Saúde, 2010). 

Segundo Hanahan e Weinberg (2000), para que todo câncer se desenvolva, é 

necessária a ocorrência de alterações essenciais na fisiologia celular que, juntas, determinam o 

crescimento maligno: perda de sinalização de parada normal de proliferação celular; perda de 

sinalização para diferenciação celular; sinalização autócrina para divisão celular; redução de 

apoptose; capacidade de transpor a membrana basal de outros tecidos e órgãos e indução de 

angiogênese. Para que estes processos aconteçam, várias vias bioquímicas estão envolvidas, 

formando uma complexa rede de sinalização celular. Estas vias apresentam-se geralmente 

alteradas nos processos tumorais, pois os genes que as compõem sofrem alterações, 

culminando na desregulação do ciclo celular (Paige, 2003). A identificação e a determinação 

funcional de tais genes são essenciais para o entendimento da biologia do câncer e das 

aplicações clínicas, como a identificação de alvos terapêuticos, detecção precoce e curso da 

doença (Albertson et al., 2003). 
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Antigamente o modelo genético do câncer era baseado em alterações cromossômicas. 

Atualmente diversas alterações moleculares que ocorrem entre os vários tipos de câncer, 

levaram á idéia de que estes envolvam muitas doenças. Os tumores sólidos progridem de 

tumores benignos, relativamente bem diferenciados e não invasivos, provavelmente 

envolvendo uma ou poucas mutações, para cânceres in situ com instabilidade genética, mas 

baixo potencial invasivo e metastático, sendo que por último progridem para tumores 

invasivos e metastáticos, através do aumento de mudanças genéticas que proporcionam 

adaptação a essas células em diversos outros ambientes do corpo (Feinberg et al., 2006).   

Sabendo-se que o DNA é o material genético e com as poderosas tecnologias 

desenvolvidas, são muitas as oportunidades de estabelecer o conceito de câncer para níveis 

cada vez mais específicos, como para uma única molécula, e determinar quantas e quais 

alterações são requeridas no processo de tumorigênese. A determinação de alterações 

genéticas em câncer é de extrema importância, sendo que a identificação de um grande 

número de alterações em cânceres em progressão pode ser o método para quantificar a 

extensão da heterogeneidade de um tumor e avaliar pacientes quanto ao risco ou 

desenvolvimento de resistência a drogas (Loeb et al., 2008). 

O desenvolvimento do câncer é um processo complexo no qual estão envolvidas 

anormalidades em muitos genes. A combinação de todos os genes mutados pode revelar as 

relações funcionais entre genes e cascatas que levam à tumorigênese, além de identificar alvos 

para o desenvolvimento de tratamentos (Yeang et al., 2008.). 

O câncer é um dos problemas mais comuns na medicina clínica; dados estatísticos e 

epidemiológicos mostram que o câncer atinge mais de um terço da população mundial, levando à 

morte em mais de 20% dos casos. Estima-se que no ano de 2020, o número de casos novos anuais 

seja da ordem de 15 milhões, sendo que cerca de 60% desses novos casos ocorrerão em países em 

desenvolvimento. No Brasil, as estimativas para o ano de 2010 apontam a ocorrência de 

aproximadamente 489.270 casos novos de câncer, sendo esperados 236.240 casos para o sexo 

masculino e 253.030 casos para o sexo feminino (Ministério da Saúde – INCA, 2010).   

 

1.2 TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

Os tumores do sistema nervoso central (SNC) representam aproximadamente 2% de todos 

os tipos de neoplasias, apresentam alta taxa de mortalidade e acometem, em muitos casos, 

indivíduos jovens e na fase reprodutiva da vida (Ohgaki e Kleihues, 2005; Tews et al., 2006).   
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A incidência anual é de aproximadamente 15 casos por 100.000 pessoas ao ano, 

apresentando relação direta com a idade. Do nascimento até os 4 anos de idade, a 

incidência é de 3,1 casos por 100.000 pessoas, apresentando uma queda na faixa etária de 

15 a 24 anos. A partir dos 65 anos, a incidência aumenta progressivamente, com 

aproximadamente 18 casos por 100.000 pessoas ao ano (Riemenschneider e Reinferberger, 

2009). 

As taxas de moralidade por tumores do SNC variam de 3 a 7 óbitos por 100.000 

pessoas por ano, sendo que a incidência e mortalidade são, em geral, maiores em homens do 

que em mulheres ( Ohgaki e Kleihues, 2005; Ohgaki, 2009.) 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, não há informações relevantes 

referentes à incidência, prevalência e mortalidade destes tumores no Brasil (Ministério da 

Saúde – INCA, 2010. 

Estes tumores estão entre as mais graves malignidades humanas, pois afetam o órgão 

responsável pela coordenação e integração de todas as atividades orgânicas. Além disso, 

como cada região do cérebro tem uma função vital, a terapia empregada em outras neoplasias 

(remoção cirúrgica total do órgão ou do tumor com uma generosa margem de tecido normal) 

não pode ser aplicada na cura de tumores cerebrais, o que compromete muito a qualidade e a 

sobrevida do paciente (Louis et al., 2002, Ohgaki and Kleihues, 2005; Riemenschneider et al., 

2010). 

A predisposição genética para os tumores do sistema nervoso parece ser relativamente 

incomum, embora alguns tipos possam ser herdados.. Mutações na linhagem germinativa de 

genes supressores de tumor que caracterizam importantes síndromes genéticas apresentam um 

aumento da incidência de desenvolvimento de tumores cerebrais, como por exemplo, 

neurofibromatose tipo 1 (mutação em NF1), síndrome de Turcot (mutação em APC), 

síndrome de Gorlin (mutação em PTCH) e síndrome de Li-Fraumeni (mutação em P53 ou 

CHEK2) (Buckner et al., 2007). 

A identificação dos fatores de riscos para os tumores de sistema nervoso é um 

processo complicado, devido à radiação ionizante, assim como a dieta, traumas na cabeça, 

consumo alcoólico materno, cigarro, exposição a agentes químicos, infecção por vírus, uso de 

drogas e outros medicamentos (Prados et al., 1998).  

Uma das classificações mais aceitas é a da Organização Mundial de saúde (Kleihues et al., 

2002), baseada na premissa de que cada tipo de tumor se origina de um tipo celular específico e os 

tumores são classificados em graus de malignidade com implicações terapêuticas e prognósticas. 

Através da citogenética e biologia molecular, os pesquisadores incorporaram alterações em 
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cromossomos e/ou em genes na classificação tumoral. A tabela 1 apresenta a classificação de 

2002 da OMS e demonstra a vasta heterogeneidade dos tumores do SNC. 

A classificação molecular está se mostrando muito útil, tanto para o diagnóstico, como 

para a orientação terapêutica e prevenção. As informações adquiridas com o auxílio da 

Biologia Molecular poderão ser utilizadas em novas abordagens terapêuticas, como na 

imunoterapia e na terapia gênica. 
 

Tabela 1 – Proposta da OMS de classificação dos tumores que afetam o SNC (Kleihues et al., 2002).  

 Tumores do Tecido Neuroepitelial 

 Tumores Astrocitários 

Astrocitoma Difuso 9400/31 

 Fibrilar 
 Protoplasmático 
 Gemistocístico 

9420/3 
9410/3 
9411/3 

Astrocitoma anaplásico 9401/3 

Glioblastoma 9440/3 

 Glioblastoma de células gigantes 
 Gliossarcoma 

9441/3 
9442/3 

Astrocitoma pilocítico 9421/1 

Xantoastrocitoma pleomórfico 9424/3 

Astrocitoma de células gigantes subependimário 9384/1 

 Tumores Oligodendrogliais 

Oligodendroglioma 9450/3 

Oligodendroglioma anaplásico 9451/3 

 Tumores Ependimários 

Ependimoma 

 Celular 
 Papilar 
 Tanicítico 
 De células claras 

9391/3 
9391/3 
9393/3 
9391/3 
9391/3 

Ependimoma anaplásico  9392/3 

Ependimoma mixopapilar 9394/1 

Subependimoma 9383/1 

 Gliomas Mistos 

Oligoastrocitoma 9382/3 

Oligoastrocitoma anaplásico  9382/3 

 Tumores do Plexo Coróide 

Papiloma do plexo coróide 9390/0 

Carcinoma do plexo coróide 9390/3 

 Tumores Neuroepiteliais de Origem Incerta 

Astroblastoma 9430/3 

Glioma coróide do 3o Ventrículo 9444/1 

Gliomatose cerebral 9381/3 
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 Tumores Neuronais e Neuronais-Gliais Mistos 

Gangliocitoma 9492/0 

Gangliocitoma displásico do cerebelo (Lhermitte-Duclos) 9493/0 

Gangliocitoma infantil desmoplásico 9412/1 

Tumor neuroepitelial disembrioplásico 9413/0 

Ganglioglioma 9505/1 

Ganglioglioma anaplásico  9505/3 

Neurocitoma central 9506/1 

Paraganglioma do filum terminale 8680/1 

Liponeurocitoma cerebelar 9506/1 

 Tumores Neuroblásticos 

Neuroblastoma olfatório (Aestesioneuroblastoma) 9522/3 

Neuroepitelioma olfatório 9523/3 

Neuroblastoma da glândula adrenal e do sistema do nervo simpático 9500/3 

 Tumores Parenquimais Pineais 

Pineocitoma 9361/1 

Pineoblastoma 9362/3 

Tumor parenquimal pineal de diferenciação intermediária 9362/3 

 Tumores Embrionários 

Meduloepitelioma 9501/3 

Ependimoblastoma 9392/3 

Tumores neuroectodérmicos supratentoriais primitivos (PNET) 9473 

Neuroblastoma 9500/3 

Ganglioneuroblastoma 9490/3 

Meduloblastoma 9470/3 

Meduloblastoma desmoplásico 9471/3 

Meduloblastoma de Células Largas 9474/3 

Medulomioblastoma 9472/3 

Meduloblastoma de melanocítico 9470/3 

Tumores teratóide/rabidóides atípicos 9508/3 

 Tumores dos Nervos Periféricos 

 Schwannoma  

(Neurinoma, Neurilemona) 9560/0 

 Celular 
 Plexiforme 
 Melanocítico 

9560/0 
9560/0 
9560/0 

 Neurofibroma 9540/0 

 Plexiforme 9550/0 

 Perineurioma 9571/0 

 Perineurioma Intraneural 9571/0 

 Perineurioma de tecido mole 9571/0 

Tumores da Bainha do Nervo Periférico Malignos (MPNST) 9540/3 

 Epitelióide 
 MPNST com diferenciação epitelial e/ou mesenquimal 
 Melanocítico 

9540/3 
9540/3 
9540/3 

 Melanocítico Psamomatoso 9540/3 
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 Tumores das Meninges 

 Tumores das Células Meningoteliais 

Meningioma 9530/0 

 Meningotelial 9531/0 

 Fibroso (fibroblástico) 9532/0 

 Transicional (misto) 9537/0 

 Psamomatoso 9533/0 

 Angiomatoso 9534/0 

 Microcístico 9530/0 

 Secretório 9530/0 

 Linfoplasmocitário rico 9530/0 

 Metaplásico 9530/0 

 De células claras 9538/1 

 Cordóide 9538/1 

 Atípico 9539/1 

 Papilar 9538/3 

 Rabtoide 9538/3 

 Meningioma Anaplásico 9530/3 

 Tumores Não-Meningoteliais, Mesenquimais 

Lipoma 8850/0 

Angiolipoma 8861/0 

Hibernoma 8880/0 

Liposarcoma (intracranial) 8850/3 

Tumor fibroso solitário 8815/0 

Fibrosarcoma 8810/3 

Histiocitoma fibroso maligno 8830/3 

Leiomioma 8890/0 

Leiomiosarcoma 8890/3 

Rabdomioma 8900/0 

Rabdomiossarcoma 8900/3 

Condroma 9220/0 

Condrossarcoma 9220/3 

Osteoma 9180/0 

Osteosarcoma 9180/3 

Osteocondroma 9210/0 

Hemangioma 9120/0 

Hemangioendotelioma epitelióide 9133/1 

Hemangiopericitoma 9150/1 

Angiosarcoma 9120/3 

Sarcoma de Kaposi 9140/3 

 Lesões Melanocíticas Primárias 

Melanocitose difusa 8728/0 

Melanocitoma 8728/1 

Melanoma maligno 8720/3 

Melanomatose meníngea 8728/3 



Introdução  |  15 

 TUMORES DE HISTOGÊNESE INCERTA  

Hemangioblastoma  9161/1 

 Linfomas e Neoplasias Hematopoiéticas 

Linfomas malignos 9590/3 

Plasmocitoma 9731/3 

Sarcoma granulocitário 9930/3 

 Tumores de Células Germinativas 

Germinoma 9064/3 

Carcinoma embrionário 9070/3 

Tumor do saco vitelino  9071/3 

Coriocarcinoma 9100/3 

Teratoma 9080/1 

 Imaturo 9080/3 

 Maduro 9080/0 

 Teratoma com transformação maligna 9084/3 

Tumores mistos de células germinativas 9085/3 

 TUMORES DA REGIÃO SELAR 

Craniofaringioma 9350/1 

 Adamantinomatoso 9351/1 

 Papilar 9352/1 

Tumor de célula granular 9582/0 

 Tumores Metastáticos 
1Código morfológico da classificação internacional de doenças para oncologia (CID-O) e nomenclatura médica sistematizada 
(SNOMED). Código para o comportamento: /0 para tumores benignos, /1 para tumores de baixo ou potencial maligno incerto 
ou para malignidade de borda, /2 para lesões in situ, /3 para tumores malignos. 

 

 

1.3 TUMORES ASTROCÍTICOS 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (Kleihues et al., 1993) os tumores 

astrocíticos estão divididos em: astrocitomas de baixo grau (I -II) e astrocitomas de alto grau 

(III – IV). Os tumores astrocíticos compreendem uma variedade de neoplasias que diferem 

quanto à sua localização no SNC, idade, extensão e potencial invasivo, características 

morfológicas, tendência para progressão e curso clínico. A formação de tumores astrocíticos é 

um processo complexo que ocorre pelo acúmulo de alterações gênicas que estão envolvidas 

na regulação da proliferação celular em vias distintas da tumorigênese (Louro et al., 2002; 

Riemenschneider et al., 2010). 

Os astrocitomas pilocíticos (grau I) são mais comumente encontrados em crianças e, 

devido à sua biologia, são de bom prognóstico. Existe uma incidência aumentada de 

astrocitomas pilocíticos em pacientes com neurofibromatose do tipo 1, uma síndrome familial 
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causada por mutações germinativas no gene NF1 (neurofibromin 1) (Listernick et al., 1999; 

Dubuc et al., 2010). São considerados os únicos astrocitomas benignos. Esses tumores 

geralmente não são agressivos e se destacam, entre os astrocitomas, pela manutenção do seu 

status de grau I por anos e até mesmo décadas, em contraste com os tumores astrocíticos 

difusos (graus II, III e IV). Contudo, embora raramente, alguns casos podem progredir para 

um grau de maior malignidade (Alshail et al., 1997). 

Mais de 100 casos de astrocitomas pilocíticos foram analisados por citogenética e 

muitos outros por hibridização genômica comparativa (CGH – comparative genomic 

hybridisation) e a grande maioria dos resultados demonstrou padrões normais (Jenkins et al., 

1989; Bigner et al., 1997; Zattara-Cannoni et al., 1998; Sanoudou et al., 2000). Em adultos, as 

alterações foram mais frequentes, mas novamente raras. Os poucos estudos de genética 

molecular nesses tumores demonstraram perdas alélicas de ambos os loci dos genes TP53 

(tumor protein p53) e NF1, nas regiões 17p e 17q, respectivamente. Em tumores esporádicos, 

poucas mutações no locus TP53 foram relatadas e nenhuma em NF1 (James et al., 1990; 

Phelan et al., 1995; Patt et al., 1996; Gutmann et al., 2000; Kluwe et al., 2001; Dubuc et al., 

2010). 

Os astrocitomas difusos (II) são divididos em subgrupos classificados 

morfologicamente. O astrocitoma fibrilar caracteriza a variante mais frequente e o astrocitoma 

protoplásmico a variante mais rara; o astrocitoma gemistocítico tem certa possibilidade de 

progredir para graus maiores. A característica principal entre todos é a presença de células 

apresentando atipia nuclear, sendo que as mitoses são raras e anaplasia e necrose estão 

ausentes (Ichimura et al., 2004). Pacientes com astrocitomas de baixo grau (grau II) têm uma 

sobrevida média de aproximadamente sete anos; pacientes com astrocitomas anaplásicos 

(grau III) têm sobrevida média de metade desse tempo (Mccormack et al., 1992), enquanto 

que pacientes com glioblastoma têm média de 9 a 11 meses (Simpson et al., 1993). Ao 

contrário dos astrocitomas pilocíticos, é bem documentada a progressão dos tumores de graus 

II e III para tumores de malignidade maior (Chakravarti et al., 2001; Ino et al., 2001; Collins, 

2004; Hartmann et al., 2004; Ichimura et al., 2004; Ohgaki, 2005; Riemenschneider et al., 

2010). 

Os tumores astrocíticos difusos, ao contrário dos pilocíticos, são frequentemente 

observados em adultos. Os astrocitomas de baixo grau (grau II) têm um pico de incidência 

entre os 25 e 50 anos de idade, enquanto que nos glioblastomas (grau IV), este pico é entre os 

45 e 50 anos (Collins, 2004).  
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A principal alteração genética encontrada em tumores astrocíticos difusos é a trissomia 

do cromossomo 7 (Krupp et al., 2004). Mutações no gene supressor TP53 ocorrem em 60% 

dos astrocitomas grau II, sendo estas consideradas um evento precoce na gênese desses 

tumores. Os astrocitomas difusos que não apresentam esta alteração podem ter o controle do 

crescimento dependente de p53 alterado por algum mecanismo alternativo, como por 

exemplo, metilação do promotor p14
ARF 

(Huang et al., 2000; Scheie et al., 2006) 

Os astrocitomas anaplásicos (grau III) surgem devido a uma progressão dos 

astrocitomas de baixo grau que possuem alterações, como mutação de TP53 em cerca de 60% 

dos casos e super expressão de PDGFR (Platelet-derived growth factor receptor). Estes 

tumores possuem um maior potencial de agressividade, com suas células progredindo mais 

rapidamente. Isso leva a um crescimento rápido de massas tumorais e frequentemente há um 

aumento da pressão intracraniana e sintomas como cefaléia e vômitos, assim como 

deficiências motoras de um lado ou de outro do corpo e problemas com a fala (Collins, 2004; 

Scheie et al., 2006; Riemenschneider et al., 2010). 

Os glioblastomas (grau IV) constituem o tipo de neoplasia mais frequente e maligno 

do grupo de tumores cerebrais. São tumores histologicamente heterogêneos, representando 

um contínuo biológico com vários graus de polimorfismos celular e nuclear, atividade 

mitótica e proliferação vascular (Schmitt, 1983; Wesseling et al., 1994; Korshunov et al., 

2005; Liu et al., 2010). Apresentam regiões de necrose, hemorragias e proliferação 

microvascular. Em termos genéticos, apresentam várias deleções, amplificações e mutações 

de ponto (Ohgaki, 2005; Rick et al., 2005; Custódio et al., 2010). 

Existem duas formas de glioblastomas que estão divididos quanto a entidades clínicas 

e moleculares distintas: glioblastomas primários ou de novo, que ocorrem em pacientes idosos 

e são clinicamente muito agressivos, e os glioblastomas secundários, que se desenvolvem a 

partir de astrocitomas de baixo grau pré-existentes e apresentam um curso clínico mais 

prolongado (Wesseling et al., 1994; Ohgaki, 2005; Riemenschneider et al., 2010).  

Muitas vias estão envolvidas na iniciação e progressão dos glioblastomas secundários, 

dentre elas podem ser destacadas: a perda dos genes NF1 e TP53, e a ativação de vias de 

transdução de sinal, como a do gene PDGF (platelet-derived growth factor) e do seu receptor 

PDGFR (PDGF receptor). Estas vias estão envolvidas na iniciação dos tumores de baixo grau 

(astrocitomas pilocíticos e de baixo grau), que podem progredir para tumores de alto grau 

(astrocitomas anaplásicos e glioblastomas secundários). Tal progressão está associada com o 

descontrole da via do gene RB1 (retinoblastoma 1) em decorrência da perda do gene RB1 ou 
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amplificação/super expressão do gene CDK4 (cyclin-dependent kinase 4) (Zhu e Parada, 

2002; Reifenberger e Collins, 2004; Riemenschneider et al., 2010). 

Nos glioblastomas primários, as mesmas vias genéticas são interrompidas, porém por 

mecanismos diferentes; por exemplo, o descontrole da via do gene TP53 geralmente ocorre 

por perda do gene ARF4 (ADP-ribosylation factor 4) ou, menos frequentemente, pela 

amplificação do gene MDM2 (transformed 3T3 cell double minute 2). Já o descontrole da via 

RB1 ocorre por perda do gene CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A). Nos 

glioblastomas primários, a amplificação e/ou mutação do gene EGFR (epidermal growth 

factor receptor) e a perda do gene PTEN (phosphatase and tensin homolog) são os defeitos 

genéticos mais frequentemente detectados (Zhu e Parada, 2002; Ohgaki, 2005; 

Riemenschneider et al., 2010). 

 

1.4 POLIMORFISMOS DE BASE ÚNICA (SNPs) 

 

Um polimorfismo refere-se à variação em um gene, cromossomo ou proteína, 

resultando na existência de uma ou mais formas, cada uma das quais tem a frequência maior 

que a que poderia ser mantida apenas por mutação recorrente (Young, 2007).  

Um polimorfismo de base única (SNP – Single Nucleotide Polymorphism) é 

geralmente definido como uma substituição estável de apenas uma base na molécula de DNA, 

com frequência maior que 1%, em pelo menos uma população (Taylor et al., 2001; 

Iarmacovai et al., 2008). Em estudos de genética humana, os SNPs são simplesmente 

referidos como marcadores bi-alélicos, uma vez que os tipos tri- e tetra-alélicos são muito 

raros (Brookes, 1999). 

Com o projeto genoma humano concluído, um grande número de segmentos do 

genoma está disponível. Este fato poderá levar à identificação de todas as possíveis variações 

gênicas nas diferentes populações humanas, associar sua presença com fenótipos individuais, 

incluindo susceptibilidade a doenças e ainda determinar o impacto funcional dessas variações. 

A fonte mais abundante de variações no genoma humano são os polimorfismos de base única 

(SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) (Suh e Vij, 2005; Osawa et al., 2009). 

Os polimorfismos genéticos geralmente são encontrados em genes com baixa 

expressão fenotípica, com capacidade para modular a interação entre os fatores exógenos ou 

endógenos com alvos celulares específicos. Os alelos mais comuns determinam apenas 

pequenas alterações nas atividades das enzimas, portanto o risco de desenvolvimento de 

tumores é pequeno. Mas, quando estes polimorfismos são encontrados com certa frequência, 
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podem ser responsáveis por uma parcela significativa dos casos de neoplasias (Zijno et al., 

2006). 

Aproximadamente 90% dos polimorfismos de DNA são polimorfismos de nucleotídeo 

único e ocorrem devido a substituição de bases. Embora a maioria dos polimorfismos seja 

funcionalmente neutra, alguns têm efeito na expressão gênica ou na função da proteína 

codificada. Estes polimorfismos funcionais, apesar de sua baixa penetrância, podem contribuir 

nas diferenças entre os indivíduos, em relação à susceptibilidade e severidade das doenças 

únicas (Taylor et al., 2001, Iamacovai et al., 2008). 

Um passo essencial para entender a complexa relação entre genótipo – fenótipo é 

determinar como muitos polimorfismos influenciam o risco para o desenvolvimento de uma 

neoplasia (Iamarcovai et al., 2008). 

Inicialmente, as expectativas eram de que os SNPs fossem apenas alguns milhares ao 

longo do genoma. Porém, nos primeiros anos do século XXI, esse número aumentou cerca de 

mil vezes. Em 2001, um consórcio internacional de mapeamento de SNPs descreveu 1,42 

milhões de loci polimórficos. Mais importante que este grande número é a precisão de suas 

posições no genoma. Estima-se que exista aproximadamente um polimorfismo a cada 1,91 

Kb. Isto significa que 90% das sequências de mais de 20 Kb apresentam pelo menos um SNP 

e esta densidade pode ser maior nas regiões gênicas. Dos genes conhecidos, 93% contêm 

SNPs e 98% estão a pelo menos 5 Kb distantes de um. Logo, quase todos os genes ou regiões 

gênicas são marcados por uma dessas sequências variáveis (Sachidanandam et al., 2001). 

Por serem encontrados por todo o genoma, os SNPs geram alelos funcionais ou 

fisiologicamente relevantes, pois, em uma região codificante, podem ter impacto na proteína, 

em um íntron, podem influenciar no mecanismo de splicing e, no promotor, podem modificar 

a transcrição gênica (Krawczak et al., 1992). 

Os SNPs são reconhecidos como importantes ferramentas na genética humana e 

médica e têm sido amplamente utilizados nos estudos de associação genética de várias 

doenças complexas, como por exemplo: distúrbios cardiovasculares, psiquiátricos e auto-

imunes, obesidade, osteoporose, diabetes e câncer (Curran et al., 2001; Miller e Kwok, 2001; 

Lin et al., 2003; Tamura et al., 2003; Yamada et al., 2003; Hirai et al., 2005). Em seres 

humanos, várias análises de SNPs também têm sido conduzidas ao longo do genoma, na 

intenção de determinar os padrões dos haplótipos nas populações (Daly et al., 2001; Jeffreys 

et al., 2001; Patil et al., 2001; Reich et al., 2001; Gabriel et al., 2002). Os dados destas 

análises são de extrema utilidade para o estudo das bases genéticas das doenças complexas 

comuns (Phillips et al., 2003). 
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As variações na sequência genômica contribuem para a diversidade fenotípica e 

apontam suscetibilidade a, ou contra, qualquer tipo de doença. Deste modo, estima-se que os 

riscos da maioria das doenças complexas podem ser fortemente influenciados pelos padrões 

de SNPs em certos genes chave de suscetibilidade, ainda a serem identificados. O mesmo 

raciocínio pode ser aplicado para variações inter-individuais de ordem genética na resposta a 

medicamentos, um campo de grande interesse da indústria farmacêutica. O benefício de se ter 

um mapa de SNPs é que este possibilita a cobertura de todo o genoma; assim, os 

pesquisadores podem comparar os padrões e frequências dos polimorfismos de seus pacientes 

e, desta forma, associá-los à doença em questão (Brookes, 1999; Lander et al., 2001). 

Polimorfismos presentes em genes de reparo do DNA podem influenciar na 

capacidade de reparar danos, os quais podem estar associados com o risco de 

desenvolvimento de tumores (Wang et al., 2009, Jelonek et al., 2010). 

 

1.5 GENE EGF (EPIDERMAL GROWTH FACTOR) 

 

A atividade proliferativa das células cancerosas pode ser mantida através de importantes 

mecanismos, inclusive por descontroles autócrinos, que fazem com que as células apresentem um 

declínio da necessidade de fatores de crescimento exógenos. Essa independência é devida à 

capacidade da própria célula cancerosa de produzir altos níveis dos fatores de crescimento dos 

quais necessite, e essa habilidade depende da ativação de proto–oncogenes. Assim, o 

envolvimento dos fatores de crescimento na sobrevivência das células cancerosas e na indução da 

proliferação tumoral através da neoangiogênese e perda de capacidade apoptótica contribui para a 

progressão de diversos tipos tumorais (Araújo et al, 2007; Wang et al., 2010). 

O fator de crescimento epidermal (EGF) é um membro da superfamília EGF de fatores 

de crescimento, que também inclui TGFα, epiregulinas, betacelulinas e anfiregulinas. O EGF, 

como todos os fatores de crescimento, está relacionado à síntese de DNA, proliferação celular 

e estímulos mitogênicos em tecidos epidermais. EGF pode induzir a expressão de ciclina D, 

uma proteína necessária para a progressão do ciclo celular, da fase G1 para S. EGF também 

atua como um fator de sobrevivência para a inibição apoptótica e, consequentemente, 

promoção de crescimento tumoral, e ainda, juntamente à TGFα, atua como fator de estímulo 

angiogênico (Harari et al, 2007; Kovar et al., 2009). 

O gene EGF está localizado no cromossomo 4, na região 4q25-27 e é codificado por 

um RNAm de 4.8Kb transcrito de um de 110Kb contendo 24 éxons (Laurence et al., 1990; 

Araújo et al., 2007; Wang et al., 2010). É proposto que a interação de EGF e EGFR pode ser 
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um fator de suscetibilidade e prognóstico em vários tumores, como melanoma, glioblastoma 

multiforme e câncer gástrico (Moulder et al, 2001; Araújo et al., 2007, Kovar et al., 2009; 

Wang et al., 2010). 

Como um sinal mitogênico, EGF pode ativar a síntese de DNA e a proliferação 

celular. Desta forma, a hiperexpressão de EGF pode aumentar os níveis de diferenciação e 

proliferação, inibir apoptose e acentuar a capacidade de invasão de células cancerosas em 

muitos tipos de tumores, incluindo tumores do sistema nervoso. O gene EGF contém um 

domínio TATA Box atípico com sítios de ligação para muitos fatores de transcrição, como 

NK-KB, GAS, AP-1, Sp1 e C/EBP. Foi sugerido que tanto a expressão de EGF quanto a 

divisão celular são reguladas pelo promotor de EGF. Sendo assim, variações genéticas 

comuns na região promotora de EGF podem contribuir para diferenças na expressão de EGF e 

consequentemente para a susceptibilidade a doenças (Wang et al.; 2008; Kovar et al., 2009; 

Wang et al., 2010). 

Shahbazi et al (2002) identificaram um SNP na região 5`UTR, localizado a 61 pares 

de base downstream à região promotora do gene EGF; a substituição de uma guanina (G) por 

adenina (A) parece aumentar a produção de EGF em diversos cânceres. Pacientes com o alelo 

G ou o genótipo G/G tiveram um relativo aumento de risco de melanoma, comparado ao da 

população normal. Em glioblastoma e câncer gástrico, também foi observado que o alelo G é 

um fator de risco para a carcinogênese (Kang et al, 2007; Wang et al., 2010). 

A proteína EGF está envolvida no desenvolvimento do sistema nervoso, incluindo 

processos de crescimento do sistema nervoso central, diferenciação e manutenção. Lazar e 

Blum (1992) mostraram que no cérebro de roedores, a produção de EGF começa no início do 

desenvolvimento embrionário e que após o nascimento, a expressão de EGF está amplamente 

distribuída pelo cérebro, incluindo tronco cerebral, córtex cerebral, hipocampo, hipotálamo e 

tálamo. A proteína EGF é responsável por estimular a proliferação de células ectodérmicas e 

mesodérmicas, além de regular o desenvolvimento dos neurônios (Puttonen et al., 2008).  

O polimorfismo EGF+61G/A está associado com o aumento da expressão de EGF em 

glioblastomas. Este polimorfismo pode estar associado à progressão tumoral dos 

glioblastomas, levando ao grau mais agressivo da doença (Araújo et al., 2007; Wang et al., 

2010). 

O mecanismo pelo qual ocorre um aumento da expressão de EGF associado à presença 

do polimorfismo da região 5`UTR ainda é desconhecido, mas uma hipótese plausível seria a 

de que o locus 61G está próximo à região  envolvida na regulação do gene EGF (Bhowmick 

et al, 2004; Araújo et al., 2007). 
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1.6 GENE GSTP1 (GLUTATIONA S-TRANSFERASE P1) 

 

As glutationas S-transferases (GSTs) constituem uma superfamília de ubiquitinas, que 

são enzimas multifuncionais envolvidas na desintoxicação celular de um grande número de 

agentes químicos endógenos e exógenos que apresentam grupos eletrofílicos funcionais. O 

processo é realizado através da conjunção das enzimas com um tripeptídeo glutationa. Essa 

reação neutraliza os sítios eletrofílicos das toxinas, tornando seu produto mais solúvel em 

água. Adicionalmente, essas enzimas atuam para proteger o DNA contra os danos sofridos por 

agentes mutagênicos (Ryberg et al.; 1997; Lu et al., 2010). 

A família GST é constituída de enzimas envolvidas na fase II do metabolismo que 

atuam na desintoxicação celular de produtos químicos ambientais, inativando uma variedade 

de compostos, incluindo pesticidas, carcinógenos ambientais e algumas drogas 

quimioterápicas (Harries et al., 1997; Syamala et al., 2007; Wan et al., 2007; Hiyama et al., 

2008; Lu et al., 2010).  

Os quatro membros da família GST foram identificados em humanos como: (GSTA), 

(GSTM), (GSTP) e (GSTT), sendo que modificações alélicas nesses genes podem levar à 

susceptibilidade ao câncer (Ezer et al., 2002; Roos et al., 2003; Lu et al., 2010).  

Pessoas que possuem deficiências nos genes da família GST ou que produzem 

enzimas deficientes podem apresentar um aumento para o risco de desenvolver algum tipo de 

tumor. A presença de polimorfismos em GSTM1, GSTT1 e GSTP1 estão associados com a 

redução da atividade enzimática sobre diversos substratos, incluindo todos os encontrados no 

tabaco (Singh et al., 2008).  

Alterações na superfamília GST estão relacionadas com o desenvolvimento de 

doenças e formação de tumores. O gene GSTP1 é um forte candidato a estar envolvido nessas 

alterações. A presença de um polimorfismo no éxon 5 desse gene leva à formação de vários 

tumores na população (Hiyama et al., 2008). 

Os mecanismos de regulação gênica de GSTP-1 estão sendo extensivamente 

estudados, particularmente polimorfismos e o perfil de metilação das ilhas CpG localizadas na 

região promotora do gene (Moyer et al., 2008). 

O gene GSTP1 está localizado no cromossomo 11 na região 11q13 e possui nove 

éxons (White et al. 2008). Este gene possui cerca de 90% da atividade enzimática da família 

GST. A função dessa enzima pode ser alterada pela presença de um polimorfismo Ile105Val. 

Esse polimorfismo se localiza no exón 5 do gene (rs947894) (McLeish et al., 2007; Gao et al., 

2009). O fragmento desse polimorfismo possui 180pb; a enzima que reconhece o sítio de 
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restrição GTCTCN/NNNN é a BsmAI. Quando o alelo presente no indivíduo for A, a enzima 

não é clivada e o fragmento será de 180pb, mas se o alelo presente for G, a enzima é clivada, 

formando fragmentos de 115pb e 65pb. 

A substituição Val105 resulta numa alteração da enzima e, como conseqüência, essa 

variante só consegue se ligar a substratos menos volumosos do que a variante Ile105 e dessa forma, 

sua especificidade envolve substratos diferentes daqueles relacionados à proteína selvagem. Outra 

diferença entre as variantes do polimorfismo é a estabilidade térmica. Essas características podem, 

em parte, ser responsáveis pela associação observada entre as variantes e o processo de 

carcinogênese e pelas diferenças na resposta a drogas anti-neoplásicas (Moyer et al., 2008).  

Diversos estudos examinaram a relação desse polimorfismo com a formação de vários 

tipos de tumores como pulmão, cabeça e pescoço, testículo e mama (Ezer et al., 2002). A 

presença desse polimorfismo está envolvida na redução da atividade de GSTP1 em 78% das 

crianças portadoras de asma em Taiwan (Kabesch et al., 2004). Em outro trabalho realizado 

por Millikan et al., 2000, foi relatado que a presença desse polimorfismo em famílias leva à 

predisposição para a formação de tumores na mama. 

Ezer et al., 2002 realizaram um estudo em tumores de cérebro e concluíram que a 

presença do polimorfismo Ile105Val pode levar ao desenvolvimento de astrocitomas 

pediátricos e à evolução destes para graus malignos. 

Singh et al., 2008, analisando indivíduos portadores de tumores de cabeça e pescoço e 

uma população controle, sugeriram que o polimorfismo Ile105Val poderia levar ao 

desenvolvimento de tumores.  

Roos et al., 2003 estudaram amostras de gliomas, meningiomas e neuromas e 

concluíram que a presença do polimorfismo Ile105Val está associada com o risco de pacientes 

portadores deste desenvolverem gliomas.  

Okeu et al., 2004 analisaram o polimorfismo Ile105Val em 278 pacientes com gliomas 

malignos e também perceberam que a presença deste pode levar ao desenvolvimento dos 

tumores.  

 

1.7 GENES XRCC (X-RAY CROSS COMPLEMENTING GROUP) 

 

Os genes XRCC (X-ray cross complementing group) foram descobertos 

principalmente por sua função de atuarem na proteção das células de mamíferos contra danos 

causados por radiações ionizantes. Estudos determinam que esses genes são importantes na 

estabilidade genética do DNA. A perda de alguns desses genes não necessariamente confere 



Introdução  |  24 

altos níveis de sensibilidade à radiação, mas eles são importantes componentes das vias de 

reparo do DNA (Thacker et al, 2004; Sterpone et al., 2010).  

Os tumores humanos podem se desenvolver através de danos no DNA causados por 

raios ultra violeta, radiações ionizantes e por agentes químicos ambientais; esses danos levam 

a diversas disfunções celulares. Os genes de reparo possuem um papel importante na 

manutenção da estabilidade genômica através de diferentes trajetórias que são mediadas por 

excisão de bases (Sreeja et al., 2007). O sistema de reparo do DNA é crucialmente importante 

para a vida celular (Kawabata et al., 2005). Para garantir a integridade do genoma, um 

complexo sistema de reparo do DNA foi desenvolvido. O reparo por excisão de base é o 

primeiro mecanismo de defesa da célula contra danos no DNA e um evento importante para 

impedir mutagênese (Hu et al., 2005). 

Danos no DNA têm um importante papel na mutagênese e carcinogêneses. Vários 

eventos químicos conduzem a danos no DNA como hidrólise, exposição a espécies reativas 

de oxigênio e outros reativos metabólicos. Esses eventos resultam em processos metabólicos 

endógenos, que são desencadeados por exposição a exógenos químicos. Esta combinação 

provavelmente possui um importante papel no desenvolvimento de muitos casos de cânceres. 

A modificação do DNA por oxidação está presente em muitos tecidos, incluindo tecidos 

tumorais (De Bont et al., 2004; Ladiges, 2006; Sterpone et al., 2010). O estresse oxidativo 

ocorre quando o nível de espécies reativas de oxigênio excede o nível natural dentro do corpo, 

causando danos macromoleculares, como no DNA (Ladiges, 2006). O produto do gene 

XRCC1 serve como um suporte para que proteínas específicas atuem juntas e reparem danos 

no DNA (Ladiges, 2006; Li et al., 2009; Wang et al., 2010).  

O reparo de quebras de fita simples, induzidas por uma variedade de fatores externos e 

internos, incluindo as radiações ionizantes, os agentes alquilantes e as espécies reativas de 

oxigênio, acontece por meio do processo de reparo de excisão de bases, que depende da 

função da proteína de reparo do DNA XRCC1, devido à sua capacidade para interagir com as 

enzimas DNA polimerase beta, DNA ligase III, APE1 (apurinic endonuclease 1), PNK 

(polynucleotide kinase) e poli ADP-ribose polimerase [PARP – poly(ADP-ribose) 

polymerase] (Andreassi et al., 2009; Sterpone et al., 2010). Não foi descrita qualquer 

atividade enzimática para a proteína XRCC1; entretanto, ela interage com componentes 

enzimáticos de cada estágio do reparo de quebra da fita simples do DNA (Caldecott, 2003). 

Caso haja falha em algum estágio desse mecanismo de defesa, a célula fica inviável (Loizidou 

et al., 2008; Sterpone et al., 2010). 
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O gene XRCC1 localiza-se no cromossomo 19 na região 19q13.2;  possui 17 éxons 

com aproximadamente 31.9 kb, codificando uma proteína de 633 aminoácidos. Cerca de 300 

polimorfismos (SNPs) são encontrados no XRCC1 e estão listados no banco de dados dbSNP, 

dos quais aproximadamente 35 variantes estão localizadas em éxons ou na região promotora 

do gene (Wang et al., 2008; Wang et al., 2010; Sterpone et al., 2010). 

Polimorfismos em genes de reparo do DNA podem estar associados com diferenças no 

reparo eficiente de danos no DNA e podem influenciar no risco para o desenvolvimento de 

tumores. Isto pode resultar em sutis alterações na estrutura das proteínas dos genes e alterar 

suas funções (Sreeja et al., 2007; Sterpone et al., 2010). 

Vários polimorfismos são descritos no gene XRCC1 que estão envolvidos na 

formação de vários tipos de tumores. Foram descritos polimorfismos no éxon 6, éxon 7, éxon 

9, éxon 10 e éxon 17. O polimorfismo mais frequente na população se localiza no éxon 10, 

seguido pelo polimorfismo do éxon 6 e após pelo éxon 9 (Ladiges, 2006; Andreassi et al., 

2009; Sterpone et al., 2010 ). 

Goode et al. (2002) demonstraram, em uma revisão, que o polimorfismo do éxon 6 

Arg194Trp (rs1799782) C/T está relacionado com a redução de riscos para desenvolvimento 

de tumores. Um estudo realizado na Rússia com 2000 casos também associou a presença do 

polimorfismo com a redução para o risco de câncer de pulmão. Esses resultados são 

surpreendentes, tendo em vista que a presença de um polimorfismo, ou seja, a troca de um 

aminoácido, poderia ser deletério para a função do gene e consequentemente para o aumento 

do risco de desenvolver tumores (Ladiges, 2006).  

No trabalho realizado por Moullan et al., 2003, os autores revelaram que a presença 

desse polimorfismo no éxon 6 pode estar associado ao aumento de tumores de mama. Tae et 

al., 2004 realizaram um estudo com pacientes com tumores de cabeça e pescoço e perceberam 

que a presença do polimorfismo estava relacionada com o aumento para o risco de tumores. Já 

Wang et al., 2008, demonstraram que a presença do polimorfismo não está relacionada com o 

risco de desenvolvimento de tumores de bexiga. 

Essa variação de dados do polimorfismo Arg194Trp em estar ou não envolvido na 

formação de tumores pode estar relacionada com o tipo de tecido a ser estudado. O fragmento 

do polimorfismo Arg194Trp possui 160pb; a enzima de restrição que reconhece o sítio de 

restrição CCGG é MspI. Quando o alelo encontrado for T a enzima não é clivada e o 

fragmento será de 160pb, mas se o alelo for C a enzima cliva formando fragmentos de 60pb e 

100pb.  
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Outro polimorfismo presente no gene XRCC1 é o Pro206Pro, localizado no éxon 7 

(rs91592). Nesse polimorfismo ocorre a substituição do alelo selvagem A pelo alelo mutante 

G (Yin et al., 2007). O fragmento do polimorfismo Po206Pro possui 311pb, a enzima de 

restrição que reconhece o sítio GGC é Msp1. Quando o alelo encontrado for A, a enzima não 

cliva e o fragmento será de 311pb, mas se o alelo for G, a enzima cliva formando fragmentos 

de 191pb e 122 pb. 

Yin et al., 2007 analisaram na população chinesa as frequências alélicas deste 

polimorfismo. O alelo A estava presente em 90% dos casos, enquanto apenas 10% 

apresentavam o alelo G. Foram analisadas 291 amostras de sangue, sendo que 232 possuiam o 

genótipo AA, 43 amostras o genótipo AG e nenhuma amostra apresentou o genótipo GG. 

Em populações caucasianas esses dados são diferentes, indicando que existem 

diferenças significativas entre as diferentes populações. O polimorfismo 206Pro206 está 

localizado em uma região altamente conservada contendo um domínio funcional altamente 

importante (Yin et al., 2007). 

O polimorfismo do éxon 9 Arg280His (rs25489) G/A é menos estudado que os 

polimorfismos do éxon 6 e éxon 10, devido à sua baixa frequência na população (Ladiges, 

2006; Sterpone et al., 2010). 

Hu et al., 2005 mostraram que existe um significativo aumento para o risco de 

desenvolvimento de tumores em pacientes que portam o alelo da histidina quando 

comparados com indivíduos com o genótipo arginina/arginina. Em contraste, Hung et al., 

2005 relataram uma redução para o risco de câncer de pulmão entre indivíduos portadores do 

genótipo histidina, quando comparados com indivíduos fumantes portadores do genótipo 

arginina. O pequeno número de estudos limita quaisquer possíveis conclusões que sugerem a 

associação, dependendo de interações ambientais (Ladiges, 2006). 

O estudo realizado por Takanami et al, 2005 mostrou que o polimorfismo Arg280His 

presente numa linhagem celular CHO exposta a MMS (compostos químicos alquilantes) que 

geram quebras únicas na fita de DNA, não teve sua ação bloqueada pela função do gene 

XRCC1. MMS requer XRCC1 para o eficiente reparo dos danos causados no DNA. Os 

resultados obtidos por Takanami et al, 2005 sugerem que a função de XRCC1 pode ser 

comprometida pela presença do alelo histidina no polimorfismo Arg280Trp. O fragmento do 

polimorfismo Arg280His possui 170pb; a enzima de restrição que reconhece o sítio de 

restrição GTAC é Rsa I. Quando o alelo encontrado for A, a enzima não cliva e o fragmento 

será de 170pb, mas se o alelo for G a enzima cliva formando fragmentos de 30pb e 140pb.   
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O polimorfismo Arg399Gln (rs25787), localizado no éxon 10, é o mais estudado entre 

todos os polimorfismos de genes de reparo. Em uma revisão realizada por Goode et al, 2002, 

foi mostrada a atuação deste polimorfismo em diferentes tipos de cânceres. 

Parece que o polimorfismo não exerce nenhuma função em tumores de bexiga, pele e 

esôfago, mas em relação a tumores de pulmão, estômago e sistema nervoso a presença do 

polimorfismo pode estar envolvida com sua formação.  

Um estudo realizado por Hung et al, 2005 na Europa mostrou que o polimorfismo não 

está envolvido com o risco de formação de tumores de pulmão naquela população. Essa 

variação de resultados não permite concluir evidencias da associação do polimorfismo com 

formação de tumores (Ladiges, 2006). 

Au et al, 2003, em um trabalho de citogenética, irradiaram, com raios ultravioleta, 

células de indivíduos portadores do polimorfismo Arg399Gln, resultando em um aumento de 

deleções cromossômicas. Essas deleções cromossômicas resultam da deficiência de reparo do 

DNA, facilitando a instabilidade genética e o aumento de mutações e de risco para 

desenvolvimento de tumores.  

O fragmento do polimorfismo Arg399Gln possui 180pb; a enzima de restrição que 

reconhece o sítio de restrição CCGG é a MspI. Quando o alelo encontrado for A, a enzima 

não cliva e o fragmento será de 180pb, mas se o alelo for G, a enzima cliva formando 

fragmentos de 55pb e 125pb.  

Outro polimorfismo encontrado no gene XRCC1 é o polimorfismo localizado no éxon 

17 Gln632Gln (rs3547) G/A; é um polimorfismo pouco estudado. O fragmento desse 

polimorfismo possui 255pb; a enzima que reconhece o sítio de restrição GGCC é Hae III. 

Quando o alelo presente no indivíduo for A, a enzima não cliva e o fragmento será de 255pb, 

mas se o alelo presente for G, a enzima cliva formando fragmentos de 100pb e 155pb. 

Yin et al, 2007 realizaram um estudo na população chinesa entre indivíduos que 

possuíam algum tipo de doença ou tumor e analisaram a frequência do polimorfismo 

Gln632Gln. Eles concluíram que a presença do polimorfismo está relacionada com algum tipo 

de alteração para o indivíduo que a possui. 

Os polimorfismos encontrados no gene XRCC1 são de extrema importância, tendo em 

vista que esse gene é indispensável para o reparo de danos no DNA, pois sua proteína serve 

como um suporte para outras e para, juntas, conservarem a integridade da molécula (Sterpone 

et al., 2010). 



Introdução  |  28 

Os genes XRCC2 (X-ray cross complementing group 2) e XRCC3(X-ray cross 

complementing group 3) possuem a função de reparar danos causados na recombinação entre 

cromossomos homólogos (Loizidou et al.,2008; Andreassi et al., 2009).  

O reparo de recombinação entre homólogos é um mecanismo que corrige diversos 

danos no DNA. O grande número de sequencias repetidas pode potencialmente levar a um 

elevado número de interações indesejáveis entre os cromossomos. O reparo de recombinação 

entre os homólogos desempenha um importante papel na manutenção da integridade do 

genoma. Embora se saiba que as quebras de cadeias duplas são as principais indutoras de 

aberrações cromossômicas, os mecanismos pelos quais essas se formam estão ainda por serem 

resolvidos (Griffin e Thacker, 2004). 

XRCC2 E XRCC3 realizam esses reparos mediados por RAD51, uma família de 

proteínas que desenvolve papel central na recombinação dos homólogos. RAD51 é um gene 

ortólogo de RecA que está presente em bactérias (Kawabata et al., 2005).  

Os genes XRCC2 e XRCC3 possuem de 20% a 30% de sequencias de aminoácidos 

idênticos ao gene RAD51; este, por sua vez interage com muitas proteínas, incluindo a 

proteína de XRCC2 e XRCC3. Esses genes estão envolvidos no processamento de junção das 

cromátides em uma etapa final de recombinação entre os homólogos. A proteína RAD51 é a 

molécula central da maquinaria para a recombinação entre os homólogos e outras proteínas 

como XRCC2 e XRCC3 são essenciais para o desenvolvimento e proliferação celular 

(Kawabata et al., 2005).  

Deficiências nas proteínas de XRCC2 e XRCC3 levam a um aumento de erros na 

segregação dos cromossomos, devido a defeitos nos centrossomos, resultando em 

aneuploidias e outras aberrações cromossômicas, como pequenos aumentos nos telômeros 

(Thacher, 2005). 

Os genes XRCC2 e XRCC3 são componentes importantes para a maquinaria de reparo 

de recombinação entre homólogos. Alterações nessa maquinaria devidas à presença de 

polimorfismos levam a danos que conseqüentemente podem levar ao desenvolvimento de 

tumores (Jiao et al., 2008).   

O gene XRCC2 é um componente central que forma heterodímeros com a proteína 

RAD51. Altos níveis de aneuploidias e rearranjos cromossômicos foram observados em 

células com deficiências na proteína XRCC2 (Jiao et al., 2008). 

XRCC2 está localizado no cromossomo 7 na região 7q36.1. Um raro polimorfismo 

está localizado na posição do nucleotídeo 31479 no éxon 3 Arg188His (rs3218536). Neste 

polimorfismo ocorre substituição do alelo selvagem G pelo alelo mutante A (Jiao et al., 2008). 
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O fragmento desse polimorfismo possui 278pb, a enzima que reconhece o sítio de restrição 

GT é a SexAI. Quando o alelo presente for G, a enzima não cliva e o fragmento terá 278pb, 

mas se o alelo for A, a enzima cliva formando dois fragmentos, um com 192pb e outro com 

84pb. 

O gene “X-Ray Repair Cross Complementing 3” (XRCC3) está mapeado em 14q32.3 

(Tebbs et al., 1995; Manuguerra et al., 2006) e codifica a proteína XRCC3, que desempenha 

um importante papel na recombinação de homólogos, interagindo com RAD-51, mantendo a 

estabilidade cromossômica e reparando o dano no DNA (Karran, 2000; Wilding et al., 2005., 

Andreassi et al., 2009).  

A proteína XRCC3 parece atuar na fase inicial da recombinação homóloga, na qual 

procura por homologia na molécula não danificada e invade a cadeia para a síntese de DNA 

(Bishop et al., 1998), podendo participar também dos últimos eventos de recombinação, 

auxiliando a estabilização do complexo de nucleoproteínas e a formação de DNA 

heteroduplex (Brenneman et al., 2000; Manuguerra et al., 2006).  

O polimorfismo XRCC3 Thr241Met (rs861539), localizado no éxon 7, caracteriza-se 

pela substituição de timina (T) por citosina (C) no códon 241, levando à troca do aminoácido 

treonina (Thr) por metionina (Met), podendo afetar a função da enzima e/ou sua interação 

com outras proteínas envolvidas no reparo de danos no DNA (Matullo et al., 2001; Jiao et al., 

2008; Andreassi et al., 2009). Alguns estudos têm relacionado esta variante com alguns tipos 

de câncer, como o de mama (Smith et al., 2003), de pulmão (Jacobsen et al., 2004) e o 

melanoma de pele (Winsey et al., 2000). 

O fragmento desse polimorfismo possui 235pb, a enzima que reconhece o sítio de 

restrição CATG é a Nla III. Quando o alelo presente for C, a enzima não cliva e o fragmento 

terá 235pb, mas se o alelo for T, a enzima cliva formando dois fragmentos, um com 125pb e 

outro com 110pb. 

Embora pertencentes à mesma família, os genes XRCC são integrantes de diferentes 

mecanismos de reparo do DNA e suas proteínas não tem similaridade nas funções 

bioquímicas (Cornetta et al., 2006). 

O reparo por ligação das extremidades não-homólogas (NHEJ) é a via mais utilizada 

pelas células de mamíferos. Nesse mecanismo, as duas extremidades de uma molécula de 

DNA, apesar de perderem alguns nucleotídeos, são justapostas para recombinar. Um 

complexo enzimático realiza o processo de ligação entre as duas extremidades, porém a 

sequência original de DNA pode ser alterada, podendo ocasionar pequenas deleções durante o 

processo (Alberts, 2002; Zaha, 2003; Sankaranarayanan, 2006). 
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Embora várias proteínas participem do reconhecimento e na resposta à quebra na fita 

dupla do DNA, seis dessas proteínas estão diretamente envolvidas no reparo. Três delas são 

componentes da proteína kinase dependente do DNA (DNA-PK) que inclui Ku70 e Ku80 ou 

Ku86, que juntos formam um complexo que se liga na extremidade do DNA e à subunidade 

catalítica DNA-PKcs. Outras três proteínas, a ligase IV do DNA e XRCC4 funcionam como 

um complexo para ligar as extremidades do DNA que, em combinação com DNA-PKcs, age 

como uma endonuclease (Taylor e Lehmann, 1998; Xia et al., 2001; Sankaranarayanan, 2006; 

Mahaney et al., 2009). 

Em mamíferos, defeitos nas subunidades Ku ou na DNA-PKcs resultam numa alta 

sensibilidade à radiação, o que sugere que todo o complexo participa deste processo (Taylor e 

Lehmann, 1998; Xia et al., 2001; Sankaranarayanan, 2006). 

O gene XRCC4 (X-ray cross complementing group 4) está localizado no cromossomo 

5 na região 5q14.2. Sua proteína desenvolve um importante papel no reparo de quebras de 

cadeia dupla do DNA nas extremidades de cromossomos não homólogos (Hsieh et al., 2008; 

Yano et al., 2009). 

A proteína de XRCC4 interage diretamente com Ku70/Ku80, sendo que a hipótese é 

que ela serve como um suporte para ligar Ku70/Ku80 com a proteína DNA ligase 4 (Wu et 

al., 2008). Esses fatores Ku/70, Ku/80 e DNA ligase 4 estão todos envolvidos no reparo de 

quebras de cadeia dupla do DNA e qualquer alteração leva a falhas no mecanismo de reparo 

(Wu et al., 2008). 

Embora XRCC4 seja fundamental no reparo do DNA, existem na literatura poucos 

estudos sobre o genoma e proteoma desse gene e sua correlação com o desenvolvimento de 

várias doenças (Hsieh et al., 2008).  

Recentemente verificou-se que o complexo XRCC4 e DNA ligase IV podem não 

conseguir reparar esses danos ao DNA, devido à presença de polimorfismos em XRCC4 

(Hsieh et al., 2008; Yano et al., 2009). 

Polimorfismos presentes em regiões promotoras podem resultar na redução ou 

aumento da expressão de genes. O gene XRCC4 possui um polimorfismo na região 

promotora. Esse polimorfismo G1394T (rs6869366) é caracterizado pela substituição de um 

guanina por uma timina (Hsieh et al., 2008). 

O fragmento desse polimorfismo possui 175pb, a enzima que reconhece o sítio de 

restrição ACN é a HpyCH4III. Quando o alelo presente for T, a enzima não cliva e o 

fragmento terá 175pb, mas se o alelo for G, a enzima cliva, formando dois fragmentos, um 

com 129pb e outro com 56pb. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, por PCR-RFLP, a associação dos SNPs EGF+61, 

GSTP-1Ile105Val, XRCC1 Arg194Trp, Pro206Pro, Arg280His, Arg399Gln, Gln632Gln, 

XRCC2 Arg188His, XRCC3 Thr241Met e XRCC4 G1394T na suscetibilidade ao 

desenvolvimento de gliomas. 

 

22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comparar os genótipos dos SNPs entre as populações caso e controle, na intenção de 

identificar associações destes genótipos na suscetibilidade aos tumores. 

Comparar os genótipos dos SNPs obtidos na população de pacientes com variáveis 

como idade, sexo, grau e subtipo tumoral, na intenção de identificar associações com essas 

variáveis. 

Avaliar a influência da idade, sexo, grau e subtipo tumoral e os genótipos dos SNPs na 

taxa de sobrevida livre de óbito e de doença, na intenção de identificar fatores que possam 

contribuir para o prognóstico dos pacientes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. AMOSTRAS 

 

Foram estudadas 80 amostras de gliomas (astrocitomas e glioblastomas), obtidas de 

pacientes submetidos à cirurgia, no Departamento de Neurocirurgia da Fundação Pio XII – 

Hospital de Câncer de Barretos, sem tratamento prévio (tabela 2). Após a remoção, os 

fragmentos tumorais foram imediatamente colocados em meio de cultura estéril (HAM-F10), 

contendo antibióticos e antimicóticos, e transportados para o Laboratório de Oncogenética do 

Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde foram 

processados. 

Para a composição do grupo controle, foram recrutados 100 indivíduos residentes na 

cidade de Ribeirão Preto, de ambos os sexos, maiores de 18 anos e que não relataram casos de 

câncer na família. 

As amostras tumorais foram colhidas na ocasião das cirurgias, e não exclusivamente 

para a pesquisa, fato que anulou qualquer desconforto desnecessário aos pacientes. Todos os 

pacientes ou seus responsáveis, assim como os sujeitos do grupo controle, foram devidamente 

informados sobre a pesquisa e ao concordarem em participar, assinaram um termo de 

consentimento autorizando a utilização de suas amostras. 

 

Tabela 2: Número do paciente, Sexo, Idade e Tipo de tumor dos pacientes estudados 

NÚMERO DO 
PACIENTE 

SEXO IDADE TIPO DE TUMOR 

01 M 62 Astrocitoma Grau II 
02 M 22 Astrocitoma Grau II 
03 M 22 Astrocitoma Grau II 
04 M 32 Astrocitoma Grau II 
05 F 54 Glioblastoma 
06 F 62 Glioblastoma 
07 M 22 Astrocitoma Grau I 
08 F 59 Astrocitoma Grau II 
09 M 16 Glioblastoma 
10 M 22 Astrocitoma Grau I 
11 M 71 Astrocitoma Grua II 
12 F 47 Glioblastoma 
13 M 58 Glioblastoma 
14 M 28 Astrocitoma Grau II 
15 M 49 Astrocitoma Grau II 
16 M 69 Glioblastoma 
17 M 71 Glioblastoma 
18 F 32 Astrocitoma Grau II 
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NÚMERO DO 
PACIENTE 

SEXO IDADE TIPO DE TUMOR 

19 M 42 Astrocitoma Grau III 
20 M 65 Astrocitoma Grau III 
21 F 46 Astrocitoma Grau I 
22 F 16 Astrocitoma grau I 
23 F 44 Astrocitoma Grau I 
24 M 31 Glioblastoma 
25 F 62 Glioblastoma 
26 M 71 Glioblastoma 
27 M 61 Glioblastoma 
28 M 64 Glioblastoma 
29 M 43 Glioblastoma 
30 M 47 Glioblastoma 
31 F 57 Glioblastoma 
32 F 01 Astrocitoma Grau I 
33 M 27 Astrocitoma Grau II 
34 F 52 Astrocitoma Grau III 
35 F 52 Glioblastoma 
36 M 46 Astrocitoma Grau I 
37 M 13 Astrocitoma Grau III 
38 F 11 Glioblastoma 
39 F 74 Glioblastoma 
40 F 38 Glioblastoma 
41 F 54 Glioblastoma 
42 M 43 Astrocitoma Grau III 
43 M 47 Glioblastoma 
44 F 35 Glioblastoma 
45 M 26 Astrocitoma Grau I 
46 F 56 Astrocitoma Grau II 
47 M 58 Astrocitoma Grau III 
48 F 74 Astrocitoma Grau III 
49 M 58 Astrocitoma Grau II 
50 M 47 Glioblastoma 
51 F 32 Astrocitoma Grau III 
52 M 59 Astrocitoma Grau III 
53 M 36 Astrocitoma Grau III 
54 M 53 Glioblastoma 
55 F 12 Glioblastoma 
56 F 72 Glioblastoma 
57 M 40 Astrocitoma Grau II 
58 M 44 Astrocitoma Grau II 
59 M 49 Astrocitoma Grau II 
60 M 48 Glioblastoma 
61 M 48 Astrocitoma Grau II 
62 M 63 Glioblastoma 
63 F 40 Astrocitoma Grau II 
64 F 32 Astrocitoma Grau II 
65 M 56 Glioblastoma 
66 M 50 Glioblastoma 
67 F 07 Astrocitoma Grau II 
68 M 40 Astrocitoma Grau II 
69 F 75 Glioblastoma 
70 M 36 Astrocitoma Grau II 
71 M 48 Glioblastoma 
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NÚMERO DO 
PACIENTE 

SEXO IDADE TIPO DE TUMOR 

72 M 61 Glioblastoma 
73 M 57 Glioblastoma 
74 M 39 Astrocitoma Grau III 
75 M 54 Glioblastoma 
76 M 06 Astrocitoma Grau II 
77 M 22 Glioblastoma 
78 M 26 Astrocitoma Grau III 
79 F 58 Glioblastoma 
80 M 55 Astrocitoma Grau III 

 

 

3.2 EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

 

Para a extração de DNA foi utilizado aproximadamente 1 cm3 de tecido das amostras 

tumorais. Cada amostra foi submetida à maceração com nitrogênio líquido. Depois de 

pulverizada, a amostra foi transferida para um tubo de centrífuga e foram adicionados 5 mL 

de tampão de extração (Tris 1 M; EDTA 0,5 M; NaCl 5 M), 50 µL de proteinase K (10 

mg/mL) e 0,5 mL de SDS 20%. O tubo foi agitado por inversão até a obtenção de uma 

mistura completamente homogênea, que em seguida foi incubada em banho-maria a 37ºC 

durante a noite.  

No dia seguinte, foram adicionados 5 mL de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico 

(25:24:1) ao tubo de centrifuga. A mistura sofreu inversões suaves por aproximadamente 5 

minutos para sua completa homogeneização. A solução homogeneizada foi centrifugada a 

3000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante transferido para um outro tubo de centrífuga, onde 

foram adicionados 5 mL de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1). Este tubo também sofreu 

inversões suaves até sua homogeneização. Em seguida, o sobrenadante foi transferido para 

um tubo de centrífuga de 50 mL, o volume da amostra foi medido e acrescentou-se 1/10 deste 

volume de acetato de amônio 7.5 M e 2 volumes de etanol absoluto gelado, para precipitação.  

Após a precipitação do DNA, as amostras foram centrifugadas, o DNA lavado com 

etanol 70%, novamente centrifugado e o etanol descartado. O DNA foi colocado para secar a 

37 ºC durante uma hora. Posteriormente, foram adicionados de 500 a 700 µL de água estéril 

ao precipitado e, após sua dissolução completa, o DNA foi quantificado e armazenado a -20 

ºC até as análises. 

A extração do DNA do sangue periférico dos controles procede-se, basicamente 

segundo a metodologia de Old e Higgs (1993), com algumas modificações. Foram 

adicionados 5 mL de sangue total em tubo de 15 mL, acrescentou-se solução salina (9 g/L de 
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NaCl) até 14 mL e esta mistura foi submetida à centrifugação a 3.000 rpm por 10 minutos. 

Em seguida o sobrenadante foi desprezado e acrescentou-se tampão de lise de hemácias (5 

mmol/L de MgCl2, 20 mmol/L de Tris-HCl, pH 7,8) até 14 mL; esta mistura também foi 

submetida à centrifugação a 3.000 rpm por 10 minutos. Posteriormente o sobrenadante foi 

desprezado e 5 mL de tampão de lise de leucócitos foram adicionados ao precipitado (0,2 

mol/L de NaCl, 1 mmol/L de EDTA e 10 mmol/L de Tris-HCl, PH 7,8), além de 500 µL de 

SDS a 10% e 10 µL de proteinase K (20 mg/mL). Esta mistura foi agitada por 2 horas à 

temperatura ambiente. No final deste período foi acrescentado 1 volume de fenol, agitou-se 

por 10 minutos, com posterior centrifugação (3.000 rpm/10 minutos) e transferência do 

sobrenadante para um novo tubo. A este tubo foi adicionado 1 volume de clorofórmio:álcool 

isopropílico (24:1), agitou - se por 10 minutos com posterior centrifugação (3.000 rpm/10 

minutos) e transferência do sobrenadante para um novo tubo. Adicionou-se 2,5 vezes o 

volume de álcool isopropílico e a mistura foi agitada por inversão até a precipitação do DNA, 

que foi então transferido para um novo tubo, onde permaneceu secando por toda a noite. 

Passado esse período, foram adicionados de 700 a 1.000 µL de água estéril e, após sua 

dissolução completa, o DNA foi quantificado e armazenado a -20 ºC até as análises. 

 

3.3 DESENHO DOS PRIMERS  

 

Os primers foram construídos a partir das sequências genômicas das regiões 

polimórficas, dos genes em questão, obtidas no banco de dados de SNP (dbSNP) do NCBI 

(http://www.ncbi.nih.gov/SNP). Para evitar a construção dos primers dentro de outras regiões 

polimórficas, foram utilizados os bancos de dados do Ensembl e do SNP500Cancer 

(http://snp500cancer.nci.nih.gov/), onde foram apontados, de forma gráfica, outros SNPs que 

circundam os de interesse.  

De posse das sequências alvo, os primers foram construídos com o auxílio do 

programa Gene Runner (Versão 3.05, Hasting Software, Inc.), de modo a flanquear os SNPs 

de interesse e evitar as demais bases polimórficas evidenciadas no procedimento anterior.  

A Tabela 3 lista os primers construídos para os SNPs EGF+61, GSTP-1Ile105Val, 

XRCC1 Arg194Trp, Pro206Pro, Arg280His, Arg399Gln, Gln632Gln, XRCC2 Arg188His, 

XRCC3 Thr241Met e XRCC4 G/T. 
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Tabela 3: Sequência dos primers utilizados para a amplificação dos SNPs EGF+61, GSTP-1Ile 105 
Val, XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 206 Pro, Arg 280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln, XRCC2 Arg 188 
His, XRCC3 Thr 241 Met e XRCC4 G/T  

Gene Primer Sequência (5’ – 3’) 
Tamanho 

(pb) 

Produto 

PCR (pb) 

F GAG AAA CTG TTG GGA GAG GAA 21 
EGF 

R GCA GGG CTG TTA AAC TCT GTG A 22 
175 

Ile105Val-F CCT GCT CCC CTC CAC CCA AC 20 
GSTP 

Ile105Val-R GCC CCT TTC TTT GTT CAG C 19 
180 

ARG194TRP-F GTG AAG GAG GAG GAT GAG AGC 21 

ARG194TRP-R CCC CAG CCC CCT CTA CCC T 19 
160 

PRO206PRO-F CAG GGT GGA GGA AGG TGG GC 20 

 

 

PRO206PRO-R ACC CCA CCA AAG TCT GAT GA 20 
311 

ARG280HIS-F TTG TCT TCT CCA GTG CCA GC 20 

ARG280HIS-R ACC ACT ACC ACA CCC TGA A 19 
170 

ARG399GLN-F GCG TAA GGA GTG GGT GCT GG 20 

XRCC1 

 

ARG399GLN R GTC TGC TGG CTC TGG GCT G 19 
180 

GLN632GLN F CAA CCC CTC CCT GGC ATT CG 20 
 

GLN632GLN R AGC ATT CTT CCC CAG CTC C 19 
255 

ARG188HIS-F ATG GAG GAG AAA GTG TGA AC 20 
XRCC2 

ARG188HIS-R TGG TTG CTG CTT TGA GAA TC 20 
278 

THR241MET-F GCT GTC TCG GGG CAT GGC TC 20 
XRCC3 

THR241MET R GCT TCC GCA TCC TGG CTA AA 20 
235 

F TAC CTC ACA AAT AAA CTA AG 20 
XRCC4 

R GAA AAC GCA AAC AAC TGG CA 20 
175 

pb (pares de base), F (forward), R (reverse) 

 

 

3.4 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 

As condições da PCR das regiões polimórficas de interesse, para um volume total de 

25 µL, são: 50 ng de DNA, tampão 1x, 2 mM de MgCl2, 0,4 µM de cada primer, 50 µM de 

cada dNTP, 0,5 U de Taq polimerase e água Milli-Q. A PCR foi realizada de acordo com os 

programas listados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Programas de PCR para amplificação dos SNPs TP53 Pro47Ser, Arg72Pro, WRN 
Cys1367Arg, EGF+61 e GSTP-1 Ile105Val. 

              Programa 
Gene Passos Temperatura Tempo Ciclos 

Desnaturação Inicial 95 ºC 3 min 1 vez 
Desnaturação 95 ºC 30 sec 
Anelamento 55 ºC 30 sec 

Extensão 72 ºC 30 sec 
35 vezes EGF+61 

Extensão Final 72 ºC 3 min 1 vez 
Desnaturação Inicial 95 ºC 3 min 1 vez 

Desnaturação 95 ºC 30 sec 

Anelamento 60 ºC 30 sec 
GSTP Ile105Val 

Extensão 72 ºC 30 sec 

35 vezes 

Extensão Final 72 ºC 3 min 1 vez 
Desnaturação 95 ºC 30 sec 
Anelamento 60 ºC 30 sec 

Extensão 72 ºC 30 sec 
35 vezes 

XRCC1 
Arg194Trp 
Arg399Gln 

 
Extensão Final 72 ºC 3 min 1 vez 

Desnaturação Inicial 95 ºC 3 min 1 vez 
Desnaturação 95 ºC 30 sec 
Anelamento 58 ºC 30 sec 

Extensão 72 ºC 30 sec 
35 vezes 

XRCC1 
Pro206Pro 
Arg280His 
Gln632Gln 

Extensão Final 72 ºC 3 min 1 vez 
Desnaturação Inicial 95 ºC 3 min 1 vez 

Desnaturação 95 ºC 30 sec 
Anelamento 56 ºC 30 sec 

Extensão 72 ºC 30 sec 
35 vezes 

XRCC2 
XRCC3 
XRCC4 

Extensão Final 72 ºC 3 min 1 vez 

 
Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose, corados com 

brometo de etídio, na concentração de 2%. A eletroforese foi realizada em cuba horizontal 

com corrente de 150 V e os fragmentos amplificados são visualizados em transluminador com 

fonte de luz ultravioleta.  

 

3.5 DIGESTÃO ENZIMÁTICA DOS PRODUTOS AMPLIFICADOS 

 

Após amplificação das regiões de interesse dos SNPs EGF+61, GSTP-1Ile 105 Val, 

XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 206 Pro, Arg 280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln, XRCC2 Arg 188 

His, XRCC3 Thr 241 Met e XRCC4 G/T, os produtos da reação foram submetidos ao 

procedimento de RFLP (restriction fragment length polymorphisms), incubados na presença 

das enzimas Alu I, BsmA I, Msp I, Msp I, Rsa I, Msp I, Hae III, Sex AI, Hsp 92II, HpyCH4 

III (New England, BioLabs, Inc.), respectivamente, de acordo com as condições listadas nas 

Tabela 5 e 6. 
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Tabela 5 - Condições para a digestão enzimática dos produtos de PCR contendo os SNPs EGF+61, 
GSTP-1 Ile105Val, XRCC1 Arg194Trp, Pro206Pro e Arg280His. 

Polimorfismo  
 

EGF+61 GSTP Ile105Val XRCC1 Arg194Trp XRCC1 Pro206Pro 
XRCC1 

Arg280His 

Enzima 
0,2 µL de Alu I 

(10 U) 
0,2 µL de BSMA I 

(10 U) 
0,2 µL de Msp I 

(4 U) 
0,2 µL de Msp I 

(4 U) 
0,2 µL de Msp I 

(10 U) 
Tampão 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 

BSA ---- ---- ---- ---- ---- 
Produto PCR 3 µL 3 µL 3 µL 3 µL 3 µL 

Água 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 
Total 15 µL 15 µL 15 µL 15 µL 15 µL 

Temperatura e 
Tempo de 
Incubação 

37 ºC por 16 
horas 

55 ºC por 5 horas 37 ºC por 4 horas 37 ºC por 4 horas 37 ºC por 4 horas 

Temperatura e 
Tempo de 
Inativação 

65 ºC por 20 min 80 °C por 20 min 65 ºC por 20 min. 65 ºC por 20 min. 65 ºC por 20 min. 

 

 

Tabela 6 - Condições para a digestão enzimática dos produtos de PCR contendo os SNPs XRCC1 
Arg399Gln, Gln632Gln, XRCC2 Arg188His, XRCC3 Thr241Met e XRCC4 G1394T 

Polimorfismo  
 XRCC1 

Arg399Gln 
XRCC1 

Gln632Gln 
XRCC2 Arg188His 

XRCC3 
Thr241Met 

XRCC4 
G1394T 

Enzima 
0,2 µL de Msp I 

(4 U) 
0,2 µL de Hae III 

(10 U) 
0,2 µL de Sex A 

(4 U) 
0,2 µL de Hsp 92 II 

(1 U) 
0,2 µL de HpyCh4 III 

(1.25 U) 
Tampão 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 

BSA ---- ---- ---- ---- ---- 
Produto PCR 3 µL 3 µL 3 µL 3 µL 3 µL 

Água 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 10,3 µL 
Total 15 µL 15 µL 15 µL 15 µL 15 µL 

Temperatura e 
Tempo de 
Incubação 

37 ºC por 4 horas 
37 ºC por 1:30 

horas 
37 ºC por 16 horas 37 ºC por 16 horas 37 ºC por 4 horas 

Temperatura e 
Tempo de 
Inativação 

65 ºC por 20 min. 65 ºC por 20 min. 65 ºC por 20 min. 65 ºC por 15 min. 80 ºC por 20 min. 

 
No polimorfismo EGF+61, a presença do alelo A61 faz com que a enzima Alu I 

(figura 1a) clive a sequência em dois fragmentos (70 e 105 pb) e na presença do alelo G61, a 

enzima não reconhece seu sítio de ligação e ocorre apenas um fragmento de 175 pb. Para 

analisar o polimorfismo GSTP-1, foi utilizada a enzima de restrição BsmA I (figura 1b), a 

qual contém um sítio de clivagem para a variante alélica Val105, clivando o genótipo 

homozigoto Val/Val em dois fragmentos de 115 pb e 65 pb respectivamente. O alelo 

selvagem Ile/Ile não é clivado e seu fragmento apresenta 180 pb. O heterozigoto Ile/Val 

apresenta três fragmentos (180, 115 e 65 pb). Na presença do alelo Arg do SNP XRCC1 
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Arg194Trp, a enzima Msp I reconhece um sítio de restrição (Figura 1c) que, após a digestão 

enzimática, gera dois fragmentos de tamanhos diferentes para o alelo Arg194 (110 pb e 60 

pb), enquanto que o alelo Trp194 permanece com 160 pb, o heterozigoto Arg/Trp apresenta 

três fragmentos (160 pb, 100 pb, e 60 pb). Da mesma forma, o alelo Pro206 do SNP XRCC1 

Pro206Pro possui um sítio de restrição reconhecido pela enzima Msp I (Figura 1c) que, após a 

digestão enzimática, gera dois fragmentos de tamanhos diferentes para G (191 pb e 122 pb) 

enquanto o alelo A permanece com 311 pb. O heterozigoto G/A gera três fragmentos (311 pb, 

191 pb e 122 pb). Já no SNP, XRCC1 Arg280His é o alelo Arg280 que possui um sítio de 

restrição para a enzima Rsa I (Figura 1d), que após digestão enzimática produz um fragmento 

de 30 e 140 pb, enquanto que o alelo His280 permanece com 170 pb; o heterozigoto Arg/His 

gera três fragmentos (170 pb, 140 pb e 30 pb). Para analisar o polimorfismo XRCC 1 

Arg399Gln, foi utilizada a enzima de restrição Msp I (figura 1c), a qual contém um sítio de 

clivagem para a variante alélica Gln399, clivando o genótipo homozigoto Gln/Gln em dois 

fragmentos de 125 pb e 55 pb respectivamente. O alelo selvagem Arg/Arg não é clivado e seu 

fragmento apresenta 180 pb. O heterozigoto Arg/Gln apresenta três fragmentos (180, 125 e 55 

pb). Na presença do alelo G do SNP XRCC1 Gln632Gln, a enzima Hae III reconhece um sítio 

de restrição (Figura 1e) que, após a digestão enzimática, gera dois fragmentos de tamanhos 

diferentes (155 pb e 100 pb), enquanto o alelo A permanece com 255 pb; o heterozigoto G/A 

apresenta três fragmentos (255 pb, 155 pb, e 100 pb). Para analisar o polimorfismo XRCC 2 

Arg188His, foi utilizada a enzima de restrição SexAI (figura 1f), a qual contém um sítio de 

clivagem para o genótipo His/His (192 pb e 84 pb), enquanto o genótipo selvagem Arg188 

permanece com 278 pb. O heterozigoto Arg/His apresenta três fragmentos (278pb, 192pb, 

84pb). Na presença do alelo Met241 do SNP XRCC3 Thr241Met, a enzima Hsp92 II 

reconhece um sítio de restrição (Figura 1g) que, após a digestão enzimática, gera dois 

fragmentos de tamanhos diferentes (125 pb e 110 pb), enquanto o alelo Thr241 permanece 

com 235 pb. O heterozigoto Thr/Met apresenta três fragmentos (235 pb, 125 pb, e 110 pb). Já 

o polimorfismo G1394T presente na região promotora de XRCC 4 possui um sítio de 

clivagem reconhecido pela enzima HpyCH4 III (figura 1h) gerando para o alelo G dois 

fragmentos (120 pb e 56 pb), enquanto o alelo T não é clivado (175 pb). Para o genótipo 

heterozigoto T/G são gerados três fragmentos (175 pb, 120 pb e 56 pb). 
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Figura 1 – Sítios de restrição reconhecidos pelas enzimas Alu I   (a), BsmAI  (b), Msp  I (c), Rsa I (d), 
Hae III (e), Sex AI (f), Hsp 92II (g) e HpyCH4 III (h). 

 

 

3.6 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA 

 

Os produtos das digestões enzimáticas forma submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 19:1 (acrilamida: bis-acrilamida, Amersham Biosciences) na concentração de 

10%, sob uma corrente de 150 V em cuba vertical, juntamente com um Ladder de 50 pb 

(Amersham Biosciences). Após a corrida, o gel foi submetido à coloração com nitrato de prata 

(Merck) a 10% e fotografado. 

 

3.7 PURIFICAÇÃO E SEQUENCIAMENTO 

 

Para o controle do processo de digestão enzimática, algumas amostras foram 

submetidas ao sequenciamento. Inicialmente o produto de PCR foi submetido à purificação 

com a utilização do kit ExoSAP-IT, utilizando-se 5µl do produto da PCR e 2µl da enzima 

ExoSAP. As amostras foram incubadas a 37°C por 15 min e a ativação da enzima se deu a 

80°C durante 15 min. O produto purificado foi visualizado em gel de agarose para a 

confirmação de banda única. Em seguida realizou-se a reação de sequenciamento utilizando-

 

                             

Figura 1a                                                        Figura 1b 
 

                                   
 

Figura 1c                                                        Figura 1d 

                                

Figura 1e                                                         Figura 1f 
 

                              
 
Figura 1g                                           Figura 1h 
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se o DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing Kit, onde se acrescentou 1µl da amostra, 

5µl do kit de sequenciamento, 1µl de primer e 3µl de água. O preparado foi submetido a uma 

reação de precipitação, onde foram utilizados 1µl de acetato de sódio (1,5M de acetato de 

sódio + 259mM de EDTA) e 40µl de etanol 100% gelado; o preparado foi reservado em local 

escuro à temperatura ambiente por 20 minutos; em seguida, foi centrifugado a 10.000 rpm a 

4°C por 30 minutos e descartou-se o sobrenadante. Adicionaram-se 200µl de etanol 70% e 

centrifugou-se novamente. As amostras passaram por um processo de secagem a 60°C 

durante 15 minutos e foram levadas ao sequenciador. 

 

3.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

As populações caso e controle foram testadas quando ao seu equilíbxrio pela lei de 

Hardy-Weinberg, utilizando-se o programa TFPGA 1.3 (Miller, 1997). Para verificar se a 

distribuição dos genótipos dos SNPs é semelhante entre as duas populações e se a distribuição 

de idade, sexo, status vital, grau e subtipo tumoral são semelhantes entre a população de 

pacientes foi utilizado o teste do Qui-Quadrado ou o teste Exato de Fisher (F), quando 

necessário. 

Para avaliar a influência dos genótipos dos SNPs na taxa de sobrevida dos pacientes, 

foram construídas curvas de Kaplan-Meier para cada uma das categorias das variáveis. A 

comparação para verificar se uma ou outra categoria aumenta ou não a chance de sobrevida 

foi realizada pelo teste de Log-Rank. 
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4. RESULTADOS 

 

As tabelas 7 e 8 referem-se aos pacientes avaliados neste trabalho. Foram estudados 52 

homens e 28 mulheres (relação M/F de 0,65%), com idade variando entre 01 e 75 anos. Os 

exames histopatológicos realizados na Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos 

revelaram 37 Glioblastomas, 22 Astrocitomas Grau II, 8 Astrocitomas Grau III e 8 

Astrocitomas Grau I. Foram avaliados 10 polimorfismos de base única (EGF, GSTP+1, 

XRCC1Arg194Trp, XRCC1Pro206Pro, XRCC1Arg280His, XRCC1Arg399Gln, 

XRCC1Gln632Gln, XRCC2Arg188His, XRCC3Thr241Met, XRCC4G1394T). 

Na análise do polimorfismo EGF+61 foram observados 44 pacientes homozigotos G/G 

e 36 pacientes heterozigotos G/A e não ocorreu nenhum homozigoto A/A. Para o 

polimorfismo GSTP-1 foram observados 35 pacientes homozigotos Ile/Ile, 43 pacientes 

heterozigotos Ile/Val e 2 pacientes homozigotos Val/Val. Em XRCC1Arg194Trp foram 

observados 34 pacientes homozigotos Trp/Trp, 31 pacientes heterozigotos Trp/Arg e 15 

pacientes homozigotos Arg/Arg. Para o polimorfismo XRCC1Pro206Pro foram observados 

35 pacientes A/A, 36 pacientes A/G e 9 pacientes G/G. Em XRCC1Arg280His foram 

observados 42 pacientes homozigotos Arg/Arg, 22 pacientes heterozigotos His/Arg e 16 

pacientes homozigotos His/His. Para o polimorfismo XRCC1Arg399Gln foram observados 

23 pacientes homozigotos Arg/Arg, 33 pacientes heterozigotos Arg/Gln e 24 pacientes 

homozigotos Gln/Gln. Para o polimorfismo XRCC1Gln632Gln foram observados 40 

pacientes G/G, 20 pacientes A/G e 20 pacientes A/A. Em relação ao polimorfismo 

XRCC2Arg188His foram observados 54 pacientes homozigotos His/His, 15 pacientes 

heterozigotos His/Arg e 11 pacientes homozigotos Arg/Arg. Para o polimorfismo 

XRCC3Thr241Met foram observados 53 pacientes homozigotos Thr/Thr, 18 pacientes 

heterozigotos Thr/Met e 9 pacientes homozigotos Met/Met. Em relação ao polimorfismo do 

gene XRCC4G1394T foram observados 58 pacientes T/T, 13 pacientes T/G e 9 pacientes 

G/G. A figura 2 ilustra os polimorfismos analisados em gel de poliacrilamida. As figuras 2 e 3 

ilustram os polimorfismos analisados em gel de poliacrilamida e as figuras.4, 5 e 6 

apresentam algumas reações de seqüenciamento para os polimorfismos estudados. 

As tabelas 9 e 10 descrevem os dados dos indivíduos do grupo controle incluídos no 

estudo. Este grupo foi composto de 63 homens e 37 mulheres (relação M/F de 1,7) com 

idades entre 18 e 72 anos (média de 45 anos).   
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Tabela 7: Análise de polimorfismo - Genes EGF+61, GSTP+1, XRCC1Arg194Trp, 
XRCC1Pro206Pro, XRCC1Arg280His. 

AMOSTRAS EGF+61 GSTP+1 
 

XRCC1 
Arg194Trp 

XRCC1 
Pro206Pro 

XRCC1 
Arg280His 

01 G/A Ile/Val Trp/Trp A/A His/His 
02 G/G Ile/Val Arg/Arg G/A His/His 
03 G/A Ile/Val Trp/Trp G/A His/His 
04 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A His/His 
05 G/G Ile/Val Arg/Trp G/A His/His 
06 G/G Ile/Ile Trp/Trp G/A His/His 
07 G/G Ile/Ile Arg/Arg A/A His/His 
08 G/G Ile/Ile Arg/Arg A/A His/His 
09 G/G Ile/Val Trp/Trp G/G His/His 
10 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A His/His 
11 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/His 
12 G/G Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
13 G/A Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/Arg 
14 G/A Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
15 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/Arg 
16 G/G Ile/Ile Arg/Arg G/A Arg/His 
17 G/A Ile/Ile Arg/Arg G/A Arg/Arg 
18 G/G Ile/Ile Trp/Trp G/G Arg/Arg 
19 G/G Ile/Val Arg/Arg G/A Arg/His 
20 G/A Ile/Ile Trp/Trp G/A Arg/His 
21 G/A Ile/Val Arg/Arg G/A Arg/Arg 
22 G/G Ile/Ile Arg/Arg G/G Arg/His 
23 G/A Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
24 G/G Ile/Val Trp/Trp G/A Arg/Arg 
25 G/G Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
26 G/A Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/Arg 
27 G/A Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/Arg 
28 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/Arg 
29 G/A Ile/Val Trp/Trp G/A His/His 
30 G/G Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
31 G/G Ile/Ile Trp/Trp G/A Arg/His 
32 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
33 G/G Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
34 G/A Ile/Val Trp/Trp G/G Arg/Arg 
35 G/A Ile/Val Arg/Arg G/A Arg/His 
36 G/G Ile/Ile Arg/Trp G/G Arg/His 
37 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
38 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/His 
39 G/A Ile/Ile Trp/Trp G/A His/His 
40 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/His 
41 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
42 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
43 G/G Ile/Val Trp/Trp G/G Arg/Arg 
44 G/G Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/Arg 
45 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/His 
46 G/G Ile/Ile Arg/Trp A/A His/His 
47 G/G Ile/Ile Arg/Trp G/G Arg/His 
48 G/A Val/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
49 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
50 G/A Val/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
51 G/A Ile/Ile Trp/Trp G/A Arg/Arg 
52 G/G Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/His 
53 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/His 
54 G/A Ile/Val Trp/Trp G/A Arg/His 
55 G/A Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
56 G/A Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/His 
57 G/A Ile/Val Trp/Trp G/G Arg/Arg 
58 G/A Ile/Val Arg/Arg G/A Arg/His 
59 G/G Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
60 G/G Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/Arg 
61 G/G Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
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AMOSTRAS EGF+61 GSTP+1 
 

XRCC1 
Arg194Trp 

XRCC1 
Pro206Pro 

XRCC1 
Arg280His 

62 G/G Ile/Ile Trp/Trp G/A Arg/His 
63 G/G Ile/Val Arg/Trp A/A Arg/Arg 
64 G/G Ile/Ile Arg/Arg G/A His/His 
65 G/G Ile/Val Arg/Arg G/A Arg/Arg 
66 G/G Ile/Ile Arg/Arg G/A Arg/Arg 
67 G/G Ile/Val Arg/Trp G/G Arg/Arg 
68 G/G Ile/Ile Arg/Trp G/A Arg/His 
69 G/G Ile/Val Trp/Trp G/A Arg/Arg 
70 G/G Ile/Ile Trp/Trp G/A Arg/Arg 
71 G/A Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/His 
72 G/G Ile/Ile Trp/Trp A/A His/His 
73 G/A Ile/Val Arg/Trp A/A His/His 
74 G/G Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/His 
75 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/Arg 
76 G/A Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/His 
77 G/G Ile/Val Trp/Trp G/A Arg/Arg 
78 G/G Ile/Ile Arg/Arg G/A Arg/Arg 
79 G/A Ile/Val Arg/Trp G/A Arg/Arg 
80 G/G Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/Arg 
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Tabela 8: Análise de polimorfismo - Genes XRCC1Arg399Gln, XRCC1Gln632Gln, XRCC2 
Arg188His, XRCC3 Thr241Met, XRCC4 G1394T. 

 
AMOSTRAS 

 
XRCC1 

Arg399Gln 

 
XRCC1 

Gln632Gln 

 
XRCC2 

Arg188His 

 
XRCC3 

Thr241Met 

 
XRCC4 G1394T 

01 Arg/Gln G/G Arg/His Thr/Met T/T 
02 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr T/T 
03 Arg/Arg A/A His/His Thr/Met T/T 
04 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
05 Arg/Gln A/G His/His Thr/Met T/T 
06 Arg/Arg A/G His/His Thr/Thr T/T 
07 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Thr T/T 
08 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
09 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr T/T 
10 Arg/Gln G/G Arg/His Thr/Thr T/T 
11 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/G 
12 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
13 Arg/Gln A/G His/His Thr/Met T/T 
14 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/G 
15 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/G 
16 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
17 Arg/Arg G/G Arg/Arg Thr/Thr G/G 
18 Arg/Arg G/G His/His Met/Met T/T 
19 Gln/Gln A/A His/His Thr/Met T/T 
20 Arg/Arg G/G His/His Met/Met T/T 
21 Arg/Arg A/G His/His Thr/Thr T/T 
22 Gln/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
23 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Thr T/G 
24 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Met T/G 
25 Arg/Gln G/G His/His Thr/Met T/T 
26 Arg/Gln A/G His/His Met/Met G/G 
27 Arg/Gln A/G His/His Met/Met T/T 
28 Arg/Gln A/G His/His Thr/Thr T/T 
29 Gln/Gln G/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
30 Gln/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
31 Arg/Gln A/G His/His Thr/Thr T/G 
32 Arg/Gln A/G Arg/His Thr/Thr T/G 
33 Gln/Gln G/G Arg/Arg Thr/Thr T/G 
34 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Met T/G 
35 Gln/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
36 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
37 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr T/T 
38 Gln/Gln G/G His/His Met/Met T/T 
39 Gln/Gln A/G His/His Thr/Thr T/T 
40 Gln/Gln A/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
41 Arg/Arg G/G His/His Thr/Met T/T 
42 Arg/Gln G/G Arg/Arg Thr/Thr G/G 
43 Gln/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
44 Arg/Gln A/G His/His Thr/Met T/T 
45 Arg/Gln A/G His/His Thr/Thr T/T 
46 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
47 Arg/Gln G/G Arg/His Thr/Thr G/G 
48 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Thr T/T 
49 Arg/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
50 Gln/Gln A/G His/His   Met/Met T/G 
51 Gln/Gln A/A His/His Thr/Met T/T 
52 Arg/Gln A/A His/His Thr/Met T/T 
53 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
54 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
55 Arg/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
56 Gln/Gln A/G His/His Thr/Met T/G 
57 Arg/Gln G/G His/His Thr/Thr G/G 
58 Arg/Gln A/G His/His Thr/Thr T/T 
59 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
60 Arg/Arg G/G His/His Thr/Thr T/T 
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AMOSTRAS 

 
XRCC1 

Arg399Gln 

 
XRCC1 

Gln632Gln 

 
XRCC2 

Arg188His 

 
XRCC3 

Thr241Met 

 
XRCC4 G1394T 

61 Arg/Gln G/G His/His Met/Met T/T 
62 Gln/Gln A/G His/His Met/Met T/T 
63 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Met T/T 
64 Arg/Arg G/G Arg/His Thr/Met T/T 
65 Arg/Arg G/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
66 Gln/Gln A/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
67 Gln/Gln A/G His/His Thr/Thr G/G 
68 Arg/Arg G/G His/His Thr/Thr T/G 
69 Arg/Arg G/G His/His Thr/Thr T/T 
70 Gln/Gln G/G His/His Thr/Thr T/T 
71 Arg/Arg G/G His/His Thr/Met T/T 
72 Gln/Gln A/G His/His Thr/Met T/T 
73 Arg/Gln G/G Arg/His Thr/Met T/T 
74 Arg/Gln A/A Arg/His Met/Met T/G 
75 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
76 Arg/Gln G/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
77 Arg/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/T 
78 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr G/G 
79 Arg/Gln A/A His/His Thr/Thr G/G 
80 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
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Tabela 9: Análise de polimorfismo - Genes EGF, GSTP+1, XRCC1Arg194Trp, XRCC1Pro206Pro, 
XRCC1Arg280His no grupo controle. 

 
AMOSTRAS 

 
EGF+61 

 
GSTP+1 

 

 
XRCC1  

Arg194Trp 

 
XRCC1  

Pro206Pro 

 
XRCC1 

Arg280His 
01 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
02 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
03 GG Ile/Ile ArgArg A/A Arg/Arg 
04 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
05 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
06 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
07 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
08 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
09 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
10 AA Ile/Ile ArgArg A/A Arg/Arg 
11 AG Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/Arg 
12 GG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
13 GG Ile/Val Arg/Arg A/G Arg/His 
14 AA Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/His 
15 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
16 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
17 AA Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/His 
18 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
19 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
20 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
21 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
22 AG Ile/Ile Arg/Arg A/G His/His 
23 AA Ile/Ile Trp/Trp A/G Arg/Arg 
24 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
25 AA Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
26 AA Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
27 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
28 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
29 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
30 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A His/His 
31 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
32 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
33 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
34 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
35 AG Ile/Ile Trp/Trp A/G His/His 
36 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
37 AA Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
38 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
39 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
40 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
41 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
42 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
43 AA Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/His 
44 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/His 
45 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/His 
46 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
47 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
48 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
49 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
50 AG Ile/Ile Arg/Arg A/G His/His 
51 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
52 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
53 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
54 AA Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
55 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
56 AA Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 
57 AG Ile/Val Trp/Trp A/A Arg/Arg 

58 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
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AMOSTRAS 

 
EGF+61 

 
GSTP+1 

 

 
XRCC1  

Arg194Trp 

 
XRCC1  

Pro206Pro 

 
XRCC1 

Arg280His 

59 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 

60 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
61 AG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
62 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
63 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
64 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
65 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
66 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
67 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
68 AG Ile/Ile Arg/Arg A/G His/His 
69 AG Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/His 
70 GG Ile/Ile Arg/Trp A/A Arg/His 
71 AG Ile/Ile Arg/Trp A/G Arg/Arg 
72 AA Ile/Ile Arg/Trp A/G Arg/Arg 
73 AG Ile/Val Arg/Arg A/G Arg/Arg 
74 GG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
75 AA Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
76 GG Ile/Val Arg/Arg A/G Arg/Arg 
77 AA Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/Arg 
78 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
79 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
80 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
81 GG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
82 AG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/Arg 
83 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
84 AG Ile/Ile Arg/Arg A/A His/His 
85 AA Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/His 
86 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
87 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
88 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
89 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
90 AG Ile/Ile Trp/Trp A/G Arg/Arg 
91 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
92 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
93 AG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
94 GG Ile/Ile Trp/Trp A/A Arg/Arg 
95 AG Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/Arg 
96 GG Ile/Val Arg/Arg A/G His/His 
97 AG Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/Arg 
98 GG Ile/Ile Arg/Arg A/A Arg/Arg 
99 AA Ile/Val Arg/Arg A/A Arg/Arg 

100 GG Ile/Ile Arg/Arg A/G Arg/His 
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Tabela 10: Análise de polimorfismo - Genes XRCC1Arg399Gln, XRCC1Gln632Gln, XRCC2 
Arg188His, XRCC3 Thr241Met, XRCC4 G1394T. 

 
AMOSTRAS 

 
XRCC1 

Arg399Gln 

 
XRCC1 

Gln632Gln 

 
XRCC2 

Arg188His 

 
XRCC3 

Thr241Met 

 
XRCC4 
G1394T 

01 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
02 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
03 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
04 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
05 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
06 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
07 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
08 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
09 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
10 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
11 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
12 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
13 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/G 
14 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/G 
15 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
16 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/G 
17 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
18 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
19 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
20 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
21 Arg/Gln A/A Arg/Arg Met/Met G/G 
22 Arg/Gln A/G His/His Met/Met G/G 
23 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Met T/G 
24 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Met T/G 
25 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Met T/G 
26 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
27 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr T/G 
28 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr G/G 
29 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
30 Arg/Arg A/G Arg/Arg Thr/Thr G/G 
31 Arg/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/T 
32 Arg/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/T 
33 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
34 Arg/Arg A/G Arg/Arg Thr/Thr T/G 
35 Gln/Gln A/A His/His Thr/Met T/G 
36 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Met T/G 
37 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
38 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
39 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Met G/G 
40 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
41 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
42 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/T 
43 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
44 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
45 Arg/Gln A/A His/His Thr/Thr G/G 
46 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
47 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
48 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
49 Arg/Arg A/G His/His Thr/Thr G/G 
50 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
51 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Thr T/G 
52 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
53 Arg/Gln A/A Arg/Arg Met/Met T/T 
54 Arg/Gln A/A Arg/Arg Met/Met G/G 
55 Arg/Gln A/A Arg/Arg Met/Met T/T 
56 Arg/Gln A/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
57 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
58 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
59 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/T 
60 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/T 
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AMOSTRAS 

 
XRCC1 

Arg399Gln 

 
XRCC1 

Gln632Gln 

 
XRCC2 

Arg188His 

 
XRCC3 

Thr241Met 

 
XRCC4 
G1394T 

61 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
62 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
63 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
64 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr G/G 
65 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
66 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
67 Gln/Gln A/A Arg/His Thr/Thr T/G 
68 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
69 Arg/Arg A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
70 Arg/Arg A/G Arg/Arg Thr/Thr T/T 
71 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
72 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
73 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
74 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
75 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
76 Arg/Gln A/A Arg/His Thr/Thr G/G 
77 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
78 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
79 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
80 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
81 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
82 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
83 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
84 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
85 Gln/Gln A/A His/His Thr/Thr T/G 
86 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Met T/G 
87 Arg/Arg A/G Arg/Arg Thr/Met T/G 
88 Arg/Arg A/A His/His Thr/Thr G/G 
89 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
90 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
91 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Met G/G 
92 Arg/Arg A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
93 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
94 Arg/Gln A/A His/His Thr/Thr T/G 
95 Arg/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 
96 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
97 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
98 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr G/G 
99 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/G 

100 Gln/Gln A/A Arg/Arg Thr/Thr T/T 
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Figura 2: Análise dos polimorfismos XRCC1Pro206Pro, EGF+61, GSTP1Ile105Val, 
XRCC1Arg280His, XRCC1Arg399Gln e XRCC1Arg194Trp.  
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Figura 3: Análise dos polimorfismos XRCC1Gln632Gln, XRCC2Arg188His, XRCC3Thr241Met, 
XRCC4G1394T. 
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Figura 4: Reação de sequenciamento. Cromatogramas obtidos a partir do polimorfismo EGF + 61; em 
A ocorre a presença do alelo A e em B ocorre a presença do alelo G. 

 

                
Figura 5: Reação de sequenciamento. Cromatogramas obtidos a partir do polimorfismo GSTP-1 
Ile105Val; em A (fita sense) ocorre a presença do alelo A (Ile) e em B (fita antisense) ocorre a 
presença dos alelos C e G indicando o heterozigoto Ile/Val. 
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Figura 6: Reação de seqüenciamento. Cromatogramas obtidos a partir do polimorfismo 
XRCC1Arg194Trp; em A ocorre a presença dos alelos C e T indicando o heterozigoto Arg/Trp e em B 
ocorre a presença do alelo T que representa Trp. 

 

As frequências dos genótipos observados, tanto do grupo de pacientes quando do 

grupo controle, encontraram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As frequências alélicas e 

genotípicas dos polimorfismos EGF+61, GSTP1, XRCC1Arg194Trp, XRCC1Pro206Pro, 

XRCC1Arg280His, XRCC1Arg399Gln, XRCC1Gln632Gln, XRCC2Arg188His, 

XRCC3Thr241Met e XRCC4G1394T em controles e pacientes estão apresentadas na tabela 

11. Em relação ao polimorfismo EGF+61, as frequências no grupo controle de A/A, A/G e 

G/G foram de 23%, 44% e 33%, enquanto que nos pacientes não foram encontradas 

frequências para o genótipo A/A, sendo que as frequências de A/G e G/G foram 45% e 55% 

respectivamente (p <0,001). Para o polimorfismo XRCC1Arg194Trp, as frequências de 

Arg/Arg, Arg/Trp e Trp/Trp para o grupo controle foram 67%, 4% e 29% respectivamente, 

enquanto que para os pacientes as frequências foram 18,8%, 38,8% e 42,5% (p <0,001). Para 

o polimorfismo GSTP1 a frequência do genótipo Val/Val nos controles foi de 0%, enquanto 

que para os genótipos Ile/Ile e Ile/Val, as frequências foram  87% e 13%. Já entre os 

pacientes, as frequências para Ile/Ile, Ile/Val e Val/Val foram de 43,8%, 53,8% e 2,5% 

respectivamente (p <0,001). As frequências alélicas da Val/Val entre pacientes e controles 

também apresentaram diferenças estatísticas (p < 0,001), uma vez que no grupo de paciente a 

frequência foi de 0,29 e entre os controles foi de 0,06.  

Quando observamos os resultados obtidos para as frequências genotípicas do 

poimorfismoXRCC1Pro206Pro, observamos diferenças entre o grupo caso e controle (p 

<0,001), sendo que as frequências de A/A, A/G e G/G foram de 43,8%, 45%, 11,2% entre o 
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grupo de pacientes e de 80% e 20% nos controles, sendo que nesses não observamos o 

aparecimento do genótipo G/G; sendo assim, quando analisamos as frequências alélicas da 

variante G/G, também observamos uma diferença estatisticamente significante (p <0,001), 

uma vez que, entre o grupo de pacientes a frequência foi de 0,34 e entre os controles foi de 

0,1. As frequências genotípicas obtidas para o polimorfismo XRCC1Arg280His foram de 

52,5% (Arg/Arg), 27,5% (Arg/His) e 20% (His/His) em pacientes e 83% (Arg/Arg), 10% 

(Arg/His) e 7% (His/His) em controles (p <0,001). 

Para o polimorfismo XRCC1Arg399Gln, as frequências genotípicas para o grupo 

controle foram 29% (Arg/Arg), 20% (Arg/Gln) e 51% (Gln/Gln); enquanto que para o grupo 

de pacientes estas frequências foram de 28,8 (Arg/Arg), 41,3% (Arg/Gln) e 30% (Gln/Gln) 

(p=0,003). A frequência alélica de Gln foi de 0,5% nos pacientes e 0,61% nos controles 

(p=0,049). Essa diferença marginal entre os dois grupos em relação à frequência alélica está 

muito próxima do pValor adotado (0,05). 

Em relação ao polimorfismo XRCC1Gln632Gln, as frequências de A/A, A/G e  entre 

os controles foram de 93% e 7%. O genótipo G/G não foi encontrado entre os controles.  Já as 

frequências de A/A, A/G e G/G entre os pacientes foram de 25%, 25% e 50% respectivamente 

(p<0,001). A frequência alélica de G entre controles e pacientes foi de 0,03 e 0,62 

respectivamente (p<0,001). Para o polimorfismo XRCC2Arg188His, as frequências 

genotípicas para o grupo controle foram de 68% (Arg/His), 19% (Arg/His) e  13% (His/His) e 

para o grupo de pacientes foram de 13,8% (Arg/Arg), 18,8% (Arg/His) e 67,5% (His/His); 

(p<0,001). 

Quando observamos os resultados obtidos para as frequências genotípicas do 

polimorfismo XRCC3Thr241Met, observamos diferenças entre o grupo caso e controle (p 

=0,007), sendo que as frequências de Thr/Thr, Thr/Met, Met/Met foram de 66,3%, 22,5%, 

11,3% entre o grupo de pacientes e de 86%, 9% e 5% nos controles. Em relação ao 

polimorfismo XRCC4G1394T, as frequências de G/G, G/T e T/T entre os controles foram de 

45%, 33% e 22%, enquanto que essas frequências no grupo de pacientes foram de 11,3%, 

16,3% e 72,4% (p=0,001). 
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Tabela 11- Frequências alélicas e genotípicas dos SNPs entre casos e controles. 

SNP Genótipo Grupo Caso n(%) Grupo Controle n(%) Pvalor 
          

EGF+61 A/A 0 (0) 23 (23,0) <0,001 
  A/G 36 (45,0) 44 (44,0)  
  GG 44 (55,0) 33 (33,0)  
  G 0,77 0,55 <0,001 
      

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 15 (18,8) 67 (67,0) <0,001 
  Arg/Trp 31 (38,8) 4 (4,0)  
  Trp/Trp 34 (42,5) 29 (29,0)  
  Trp 0,62 0,31 <0,001 
      

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 35 (43,8) 87 (87,0) <0,001 
  Ile/Val 43 (53,8) 13 (13,0)  
  Val/Val 2 (2,5) 0 (0)  
  Val 0,29 0,06 <0,001 
      

XRCC1 Pro206Pro A/A 35 (43,8) 80 (80) <0,001 
  A/G 36 (45,0) 20 (20,0)  
  G/G 9 (11,2) 0 (0)  
  G 0,34 0,1 <0,001 
      

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 42 (52,5) 83 (83,0) <0,001 
  Arg/His 22 (27,5) 10 (10,0)  
  His/His 16 (20,0) 7 (7,0)  
  His 0,34 0,12 <0,001 
      

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 23 (28,8) 29 (29,0) 0,003 
  Arg/Gln 33 (41,3) 20 (20,0)  
  Gln/Gln 24 (30,0) 51 (51,0)  
  Gln 0,5 0,61 0,049 
      

XRCC1 Gln632Gln A/A 20 (25,0) 93 (93,0) <0,001 
  A/G 20 (25,0) 7 (7,0)  
  G/G 40 (50) 0 (0)  
  G 0,62 0,03 <0,001 
      

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 11 (13,8) 68 (68,0) <0,001 
  Arg/His 15 (18,8) 19 (19,0)  
  His/His 54 (67,5) 13 (13,0)  
  His 0,77 0,22 <0,001 
      

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 53 (66,3) 86 (86,0) 0,007 
  Thr/Met 18 (22,5) 9 (9,0)  
  Met/Met 9 (11,3) 5 (5,0)  
  Met 0,22 0,09 0,001 
      

XRCC4 G1394T G/G 9 (11,3) 45 (45,0) 0,001 
  G/T 13 (16,3) 33 (33,0)  
  T/T 58 (72,4) 22 (22,0)  
  T 0,8 0,38 0,001 
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A tabela 12 apresenta a comparação entre o sexo dos pacientes estudados e os 

genótipos observados para os polimorfismos EGF+61, XRCC1Arg194Trp, GSTP1Ile105Val, 

XRCC1Pro206Pro, XRCC1Arg280His, XRCC1Arg399Gln, XRCC1Gln632Gln, 

XRCC2Arg188His, XRCC3Thr241 e XRCC4G1394T. Pudemos observar que não foram 

verificadas associações significativas entre as frequências genotípicas e o sexo, ou seja, a 

distribuição dos genótipos dos 10 SNP avaliados se deu de forma independente do sexo dos 

pacientes. 
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Tabela 12. Distribuição dos genótipos estudados de acordo com o sexo dos pacientes. 

SNP Pacientes 

  
Masculino 

 
Feminino 

 
Pvalor 

 
   n % n %  

EGF+61 A/A 0 0 0 0 0,851 
  A/G 23 44,2 13 46,4  
  GG 29 55,8 15 53,6  

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 10 19,2 5 17,9 0,989 
  Arg/Trp 20 38,5 11 39,2  
  Trp/Trp 22 42,3 12 42,9  
  Arg/Trp ou Trp/Trp  42 80,8 23 82,1 0,881 
        

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 23 44,2 12 42,9 0,902 
  Ile/Val 28 53,9 15 53,6  
  Val/Val 1 1,9 1 3,5  
  Ile/Val ou Val/Val 29 55,8 16 57,1 0,906 
        

XRCC1 Pro206Pro A/A 25 48,1 10 35,7 0,541 
  A/G 22 42,3 14 50,0  
  G/G 5 9,6 4 14,3  
  A/G ou G/G 27 51,9 18 64,3 0,288 
        

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 26 50 16 57,2 0,671 
  Arg/His 16 30,8 6 21,4  
  His/His 10 19,2 6 21,4  
  Arg/His ou His/His 26 50 12 42,8 0,542 
        

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 13 25.0 10 35,7 0,584 
  Arg/Gln 23 44,2 10 35,7  
  Gln/Gln 16 30,8 8 28,6  
  Arg/Gln ou Gln/Gln 39 75.0 18 64,3 0,313 
        

XRCC1 Gln632Gln A/A 16 30,8 4 14,3 0,138 
  A/G 10 19,2 10 35,7  
  G/G 26 50 14 50.0  
  A/G ou G/G 36 69,2 24 85,7 0,104 
        

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 10 19,2 1 3,6 0,152 
  Arg/His 9 17,3 6 21,4  
  His/His 33 63,5 21 75.0  
  Arg/His ou His/His 42 80,8 27 96,4 0,086* 
        

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 36 69,2 17 60,7 0,269 
  Thr/Met 9 17,3 9 32,2  
  Met/Met 7 13,5 2 7,1  
  Thr/Met ou Met/Met 16 30,8 11 39,3 0,442 
        

XRCC4 G1394T G/G 7 13,5 2 7,1 0,687 
  G/T 8 15,4 5 17,9  
  T/T 37 71,1 21 75.0  
  G/T ou T/T 45 86,5 26 92,9 0,483* 
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No presente trabalho, buscamos observar também se há alguma correlação entre os 

genótipos estudados e a idade dos pacientes em questão. Para tanto dividimos o grupo de 

estudo em duas classes, de acordo com suas faixas etárias: um grupo de pacientes com idade 

até 50 anos e o segundo grupo acima de 50 anos (Tabela 13). 
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Tabela 13 Distribuição dos genótipos avaliados de acordo com a idade dos pacientes. 

SNP                             Idade 
   Até 50 anos Acima de 50 anos Pvalor 
   n % n %  

EGF+61 
 

A/A 0 0 0 0 0,326 
  A/G 19 40,4 17 51,5  
  GG 28 59,6 16 48,5  
        

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 10 21,3 5 15,2 0,558 
  Arg/Trp 16 34.0 15 45,5  
  Trp/Trp 21 44,7 13 39,3  
  Arg/Trp ou Trp/Trp  37 78,7 28 84,8 0,49 
        

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 21 44,7 14 42,5 0,955 
  Ile/Val 25 53,2 18 54,5  
  Val/Val 1 2,1 1 3.0  
  Ile/Val ou Val/Val 26 55,3 19 57,5 0,841 
        

XRCC1 Pro206Pro A/A 20 42,6 15 45,5 0,465 
  A/G 20 42,6 16 48,5  
  G/G 7 14,8 2 6,.0  
  A/G ou G/G 27 57,4 18 54,5 0,797 
        

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 27 57,4 15 45,5 0,55 
  Arg/His 12 25,5 10 30,3  
  His/His 8 17,1 8 24,2  
  Arg/His ou His/His 20 42,6 18 54,5 0,29 
        

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 14 29,8 9 27,3 0,503 
  Arg/Gln 17 36,2 16 48,5  
  Gln/Gln 16 34 8 24,2  
  Arg/Gln ou Gln/Gln 32 70,2 24 72,7 0,807 
        

XRCC1 Gln632Gln A/A 12 25,5 8 24,2 0,33 
  A/G 9 19,1 11 33,3  
  G/G 26 55,4 14 42,5  
  A/G ou G/G 35 74,5 25 75,8 0,896 
        

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 7 14,9 4 12,1 0,924 
  Arg/His 9 19,1 6 18,2  
  His/His 31 66.0 23 69,7  
  Arg/His ou His/His 40 85,1 29 87,9 1.0* 
        

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 34 72,3 19 57,6 0,334 
  Thr/Met 8 17,1 10 30,3  
  Met/Met 5 10,6 4 12,1  
  Thr/Met ou Met/Met 13 27,7 17 42,4 0,169 

XRCC4 G1394T G/G 4 8,5 5 15,2 0,509 
  G/T 9 19,1 4 12,1  
  T/T 34 72,4 24 72,7  
  G/T ou T/T 43 91,5 28 84,8 0,477* 
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Com base nas frequências observadas na tabela 9, pudemos inferir que não houve 

nenhuma associação significativa entre os genótipos estudados e a faixa etária dos pacientes 

em questão. 

A tabela 14 apresenta os dados obtidos através da comparação dos genótipos com os 

diferentes tipos de tumores analisados (glioblastomas e astrocitomas). Para esta associação 

não foram verificadas associações significativas entre as frequências genotípicas e o tipo de 

tumor, ou seja, a distribuição dos genótipos dos 10 SNP avaliados foi independente do tipo 

tumoral apresentado pelos pacientes. A exceção foi o polimorfismo de XRCC1 Gln632Gln, 

cujas frequências genotípicas diferiram significativamente entre os pacientes com 

Glioblastoma e Astrocitoma (p=0,014).  
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Tabela 14- Associação dos polimorfismos avaliados com o tipo de tumor. 

SNP   Tipo de Tumor   
   Glioblastoma Astrocitoma Pvalor 
        
   n % n %  

EGF+61 A/A 0 0 0 0 0,466 
  A/G 18 48,6 17 40,5  
  GG 19 51,4 25 59,5  
        

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 6 16,2 9 21,4 0,738 
  Arg/Trp 14 37,9 17 40,5  
  Trp/Trp 17 45,9 16 38,1  
  Arg/Trp ou Trp/Trp  31 83,8 33 78,6 0,556 
        

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 15 40,5 20 47,6 0,819 
  Ile/Val 21 56,8 21 50  
  Val/Val 1 2,7 1 2,4  
  Ile/Val ou Val/Val 22 59,5 22 52,4 0,527 
        

XRCC1 Pro206Pro A/A 16 43,2 19 45,2 0,357 
  A/G 19 51,4 17 40,5  
  G/G 2 5,4 6 14,3  
  A/G ou G/G 21 56,8 23 54,8 0,859 
        

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 21 56,8 20 47,6 0,709 
  Arg/His 9 24,3 13 31  
  His/His 7 18,9 9 21,4  
  Arg/His ou His/His 16 43,2 22 52,4 0,417 
        

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 10 27.0 12 28,6 0,363 
  Arg/Gln 13 35,1 20 47,6  
  Gln/Gln 14 37,9 10 23,8  
  Arg/Gln ou Gln/Gln 27 73.0 30 71,4 0,879 
        

XRCC1 Gln632Gln A/A 7 18.9 12 28,6 0,014 
  A/G 15 40,55 5 11,9  
  G/G 15 40,55 25 59,5  
  A/G ou G/G 30 81.1 30 71,4 0,317 
        

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 7 18,9 4 9,5 0,206 
  Arg/His 4 10,8 10 23,8  
  His/His 26 70,3 28 66,7  
  Arg/His ou His/His 30 81,1 38 90,5 0,229 
        

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 22 59,5 31 73,8 0,395 
  Thr/Met 10 27.0 7 16,7  
  Met/Met 5 13,5 4 9,5  
  Thr/Met ou Met/Met 15 40,5 11 26,2 0,176 
        

XRCC4 G1394T G/G 4 10,8 5 11,9 0,568 
  G/T 4 10,8 8 19.1  
  T/T 29 78,4 29 69.0  
  G/T ou T/T 33 89,2 37 88,1 0,879 



Resultados  |  66 

Na análise posterior, os tumores de baixo grau (graus I e II) e os de alto grau (graus III 

e IV) foram agrupados e comparados entre si em relação aos genótipos observados nos 

polimorfismos EGF+61, GSTP1, XRCC1Arg194Trp, XRCC1Pro206Pro, XRCC1Arg280His, 

XRCC1Arg399Gln, XRCC1Gln632Gln, XRCC2Arg188His, XRCC3Thr241 e 

XRCC4G1394T. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 15, onde não foram 

verificadas associações significativas entre as frequências genotípicas e os graus de tumor, ou 

seja, a distribuição dos genótipos dos 10 SNPs avaliados foi independente do grau tumoral 

apresentado pelos pacientes. Uma associação marginal, contudo, foi observada entre o 

polimorfismo de XRCC3 Thr241Met e os graus tumorais quando se adotou um modelo 

genético dominante (p= 0,056). 
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Tabela 15. Distribuição dos genótipos de acordo com os graus tumorais. 

SNP                         Grau Tumoral   
   Alto Baixo Pvalor 
   n % n %  

EGF+61 A/A 0 0 0 0 0,547 
  A/G 23 46,9 12 40.0  
  GG 26 53,1 18 60.0  
        

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 8 16,3 7 23,3 0,741 
  Arg/Trp 20 40,8 11 36,7  
  Trp/Trp 21 42,9 12 40.0  
  Arg/Trp ou Trp/Trp  41 83,7 23 76,7 0,441 
        

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 21 42,9 14 46,7 0,526 
  Ile/Val 26 53,1 16 53,3  
  Val/Val 2 4.0 0 0  
  Ile/Val ou Val/Val 28 57,1 16 53,3 0,741 
        

XRCC1 Pro206Pro A/A 20 40,8 15 50.0 0,136 
  A/G 26 53,1 10 33,3  
  G/G 3 6,1 5 16,7  
  A/G ou G/G 29 59,2 15 50.0 0,425 
        

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 27 55,1 14 46,7 0,237 
  Arg/His 15 30,6 7 23,3  
  His/His 7 14,3 9 30.0  
  Arg/His ou His/His 22 44,9 16 53,3 0,466 
        

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 13 26,5 9 30.0 0,275 
  Arg/Gln 18 36,75 15 50.0  
  Gln/Gln 18 36,75 6 20.0  
  Arg/Gln ou Gln/Gln 36 73,5 21 70 0,738 
        

XRCC1 Gln632Gln A/A 14 28,6 5 16,7 0,083 
  A/G 15 30,6 5 16,7  
  G/G 20 40,8 20 66,6  
  A/G ou G/G 35 71,4 25 83,3 0,23 
        

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 8 16,3 3 10.0 0,493 
  Arg/His 7 14,3 7 23,3  
  His/His 34 69,4 20 66,7  
  Arg/His ou His/His 41 83,7 27 90.0 0,529* 
        

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 29 59,2 24 80.0 0,161 
  Thr/Met 13 26,5 4 13,3  
  Met/Met 7 14,3 2 6,7  
  Thr/Met ou Met/Met 20 40,8 6 20.0 0,056 

XRCC4 G1394T G/G 7 14,3 2 6,7 0,208 
  G/T 5 10,2 7 23,3  
  T/T 37 75,5 21 70.0  
  G/T ou T/T 42 85,7 28 93,3 0,470* 
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Análises de regressão logística foram realizadas na tentativa de associar os haplótipos 

dos diferentes polimorfismos estudados com o risco de desenvolvimento dos tumores de 

sistema nervoso central. A tabela 16 apresenta os resultados obtidos. Em relação ao 

polimorfismo EGF+61, nós observamos um aumento sutil no risco de desenvolvimento 

tumoral para a presença do alelo G (OR=2,48; IC, 1,35- 4,55; p=0,003). Quando comparamos 

o genótipo Arg/Arg, o genótipo mais comum (selvagem) do polimorfismo 

XRCC1Arg194Trp, com o alelo Trp194 na população estudada, podemos observar que a 

presença do alelo Trp revela um risco aumentado para o desenvolvimento tumoral (OR=8,80; 

IC, 4,37 – 17,70; p<0,001). Em relação ao polimorfismo GSTP1Ile105Val, podemos observar 

um risco maior para o desenvolvimento de tumores de sistema nervoso central na presença da 

variante Val (OR=8,60; IC, 4,14 – 17,87; p<0,001).  Indivíduos homozigotos mutantes 

His/His para o polimorfismo XRCC1 Arg280His apresentaram um risco 4,51 vezes maior de 

câncer de sistema nervoso central comparativamente aos homozigotos selvagens Arg/Arg (IC 

95%: 1,72 -11,83; p= 0,001).  Comparando o genótipo A/A do polimorfismo  

XRCC1Pro206Pro, como o alelo G na população estudada, podemos observar que a presença 

do alelo G revela um risco aumentado para o desenvolvimento tumoral (OR=5,14; IC, 2,66 – 

9,95; p<0,001). Em relação ao polimorfismo XRCC1Arg399Gln, observamos um aumento 

sutil no risco de desenvolvimento tumoral para a presença do alelo Gln399 (OR=1,01; IC, 

0,53 – 1,93; p=0,971). Quando comparamos o genótipo A/A do polimorfismo 

XRCC1Gln632Gln, com o alelo G na população estudada, podemos observar que a presença 

do alelo G revela um risco aumentado para o desenvolvimento tumoral (OR= 39, 86; IC, 

15,88 – 100,0; p<0,001). Ao analisarmos o polimorfismo XRCC2Arg188His, podemos 

observar que a presença do alelo mutante His188 revela um risco aumentado para o 

desenvolvimento tumoral (OR=13,33; IC, 6,22 – 28,57; p<0,001) e que o homozigoto His/His 

pode aumentar o risco de câncer em cerca de 25 vezes (p<0,001). Em relação ao polimorfismo 

XRCC3Thr241Met, foi observado um aumento no risco de desenvolvimento tumoral para a 

presença do alelo Met241 (OR=3,13; IR, 1,50 – 6,50; p=0,002). Para o gene XRCC4G1394T, 

pudemos observar também que a presença do alelo polimórfico T está relacionada a um 

aumento do risco de desenvolvimento de tumores de sistema nervoso central (OR=6,45; IC, 

2,90 – 14,33; p<0,001). 
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Tabela 16. Risco de câncer associado aos SNPs pesquisados. 

SNP Genótipos Casos/Controles n  OR  (IC 95%) Pvalor 
       

EGF+61 A/A ou AG 36/67 1 ־ 
  GG 44/33 2,48 (1,35 - 4,55 0,003 
       

XRCC1 Arg194Trp Arg/Arg 15/67 1 ־ 
  Arg/Trp 31/4 34,62 (10,61 - 112,9) <0,001 
  Trp/Trp 34/29 5,24 (2,48 - 11,06)  <0,001 
  Arg/Trp ou Trp/Trp  65/33 8,80 (4,37 - 17,70) <0,001 
       

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 35/87 1 ־ 
  Ile/Val 43/13 8,22 (3,94 - 17,13) <0,001 
  Val/Val 2/0 0,029 ־ 
  Ile/Val ou Val/Val 45/13 8,60 (4,14 - 17,87) <0,001 
       

XRCC1 Pro206Pro A/A 35/80 1 ־ 
  A/G 36/20 4,11 (2,09 - 8,08) <0,001 
  G/G 9/0 0,001> ־ 
  A/G ou G/G 45/20 5,14 (2,66 - 9,95) <0,001 
      

XRCC1 Arg280His Arg/Arg 42/83 1 ־ 
  Arg/His 22⁄10 4,35 (1,88 - 10,01) <0,001 
  His/His 16⁄7 4,51 (1,72 - 11,83) 0,001 
  Arg/His ou His/His 38/17 4,41 (2,23 -8,73) <0,001 
       

XRCC1 Arg399Gln Arg/Arg 23/29 1 ־ 
  Arg/Gln 33/20 2,08 (0,95 - 4,53) 0,064 
  Gln/Gln 24/51 0,59 (0,28 - 1,23) 0,16 
  Arg/Gln ou Gln/Gln 57/71 1,01 (0,53 - 1,93) 0,971 
       

XRCC1 Gln632Gln A/A 20/93 1 ־ 
  A/G 20⁄7 13,28 (4,95 - 35,65) <0,001 
  G/G 40/0 0,001> ־ 
  A/G ou G/G 60/7 39,86 (15,88 - 100,0) <0,001 
       

XRCC2 Arg188His Arg/Arg 11⁄68 1 ־ 
  Arg/His 15/19 4,88 (1,93 - 12,36) <0,001 
  His/His 54/13 25,68 (10,66 - 61,83) <0,001 
  Arg/His ou His/His 69/32 13,33 (6,22 - 28,57) <0,001 
       

XRCC3 Thr241Met Thr/Thr 53/86 1 ־ 
  Thr/Met 18⁄9 3,24 (1,36 - 7,75) 0,006 
  Met/Met 9⁄5 2,92 (0,93 - 9,18) 0,057 
  Thr/Met ou Met/Met 27/14 3,13 (1,50 - 6,50) 0,002 
       

XRCC4 G1394T G/G 9⁄45 1 ־ 
  G/T 13/33 1,97 (0,75 - 5,15) 0,163 
  T/T 58/22 13,18 (5,53 - 31,39) <0,001 
  G/T ou T/T 71/55 6,45 (2,90 - 14,33) <0,001 
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Para avaliar a influência dos polimorfismos estudados sobre a taxa de sobrevida dos 

pacientes, foram construídas curvas de Kaplan-Meier. A comparação para verificar se os 

haplótipos observados podem diminuir ou aumentar a chance de sobrevida foi realizada pelo 

teste de log-Rank. O nível de significância adotado foi de 5% (α=0,05); portanto, pValores 

menores que 0,05 indicam a existência de diferenças significativas nas taxas de sobrevida 

entre os genótipos comparados. Nosso estudo demonstra que apenas o polimorfismo 

XRCC1Pro206Pro apresentou p<0,05 (p=0,028), indicando que a presença desse 

polimorfismo pode alterar o tempo médio de sobrevida. Em relação aos outros polimorfismos, 

todos apresentaram p>0,05, não revelando nenhuma diferença significativa. 

As comparações das taxas de sobrevida dos pacientes foram: EGF p=0,507, sendo que 

a sobrevida média dos pacientes portadores dos alelos A/G e G/G foi de cerca de 64 semanas. 

Para o polimorfismo XRCC1 Arg194Trp a taxa de sobrevida foi de p=0,20, sendo que para os 

pacientes portadores dos alelos Arg/Trp e Trp/Trp foi de cerca de 64 semanas. Já no 

polimorfismo GSTP1Ile105Val a taxa de sobrevida foi de p=0,82 e para os pacientes 

portadores dos alelos Ile/Val e Val/Val foi de cerca de 63 semanas. Em relação ao 

polimorfismo XRCC1Arg280His a taxa de sobrevida foi de p=0,144, sendo que para os 

portadores dos alelos Arg/His e His/His foi de cerca de 77 semanas. Para o polimorfismo 

XRCC1Pro206Pro a taxa de sobrevida foi de p= 0,028, sendo que para os portadores dos 

alelos A/G e G/G foi de cerca de 58 semanas. Já no polimorfismo XRCC1ARG399Gln a taxa 

de sobrevida foi de p= 0,439, sendo que para os portadores dos alelos Arg/Gln e Gln/Gln foi 

de cerca de 63 semanas.  Para o polimorfismo XRCC1Gln632Gln a taxa de sobrevida foi de 

p=0,048, sendo que para os portadores dos alelos A/G e G/G foi de cerca de 60 semanas. O 

polimorfismo XRCC2Arg188His apresentou taxa de sobrevida de p=0,348, sendo que para os 

portadores dos alelos Arg/His e His/His foi de cerca de 68 semanas. Em relação ao 

polimorfismo XRCC3Thr241, a taxa de sobrevida foi de p=0,862, sendo que para os alelos 

Thr/Met e Met/Met foi de cerca de 61 semanas. Para o polimorfismo XRCC4G1394T, a taxa 

de sobrevida foi de p=0,07, sendo que para os alelos G/T e T/T foi de cerca de 69 semanas. 

Na tabela 17 são descritas as proporções de óbitos e não óbitos, além do tempo médio 

de sobrevida (em semanas) para os genótipos de cada um dos SNPs estudados (os pValores 

são referentes aos testes de Log rank). As figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 

juntamente com os resultados dos testes estão apresentadas abaixo.  

 



Resultados  |  71 

 

Tabela 17. Taxas de sobrevida de acordo com os polimorfismos avaliados 

SNP Genótipo         Óbitos      Não Óbitos 
Tempo Médio de 

Sobrevida pValor 
   n % n %   

         
EGF+61 A/G 14 38,9 22 61,1 68,5 0,507 

  GG 21 47,7 23 52,3 64,6  
         

XRCC1 
Arg194Trp Arg/Arg 5 33,3 10 66,7 69,66 0,2 

  Arg/Trp 11 35,5 20 64,5 71,41  
  Trp/Trp 19 55,9 15 44,1 56,1  
         

GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 15 42,9 20 57,1 67,47 0,82 
  Ile/Val 19 44,2 24 55,8 64,01  
  Val/Val 1 50.0 1 50.0 27,8  
         

XRCC1 
Pro206Pro A/A 12 34,3 23 65,7 74,74 0,028 

  A/G 21 58,3 15 41,7 50,2  
  G/G 2 22,2 7 77,8 83,56  
         

XRCC1 
Arg280His Arg/Arg 23 54,76 19 45,24 56,17 0,144 

  Arg/His 6 27,3 16 72,7 74,11  
  His/His 6 37,5 10 62,5 75,53  
         

XRCC1 
Arg399Gln Arg/Arg 10 43,5 13 56,5 68,87 0,439 

  Arg/Gln 13 39,4 20 60,6 68,12  
  Gln/Gln 12 50.0 12 50.0 55,13  
         

XRCC1 
Gln632Gln A/A 6 30.0 14 70.0 79,66 0,048 

  A/G 12 60.0 8 40.0 44,51  
  G/G 17 42,5 23 57,5 66,42  
         

XRCC2 
Arg188His Arg/Arg 6 55,5 5 45,5 47,26 0,348 

  Arg/His 5 33,3 10 66,7 75,75  
  His/His 24 45,5 30 55,5 65,66  
         

XRCC3 
Thr241Met Thr/Thr 22 41,5 31 58,5 68,32 0,862 

  Thr/Met 9 50.0 9 50.0 59,9  
  Met/Met 4 45,5 5 55,5 66,3  
         

XRCC4 G1394T G/G 6 66,7 3 33,3 29,24 0,07 
  G/T 3 23,1 10 76,9 79,24  
  T/T 26 44,8 32 55,2 67,52  
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Figura 7: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo EGF + 
61.      
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Figura 8: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC1 Arg194Trp. 
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Figura 9: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
GSTP1 Ile105Val. 
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Figura 10: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC1 Pro206Pro. 

 

p= 0,82 

p= 0,028 



Resultados  |  74 

 
 

Semanas

120100806040200

Ta
xa

 d
e 

So
br

ev
id

a

1,5

1,0

,5

0,0

Arg/Arg

Arg/His

His/His

 
Figura 11: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC1 Arg280His. 
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Figura 12: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC1 Arg399Gln. 
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Figura 13: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC1 Gln632Gln. 
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Figura 14: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC2 Arg188His. 
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Figura 15: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC3 Thr241Met. 

 

Semanas

120100806040200

Ta
xa

 d
e 

So
br

ev
id

a

1,5

1,0

,5

0,0

GG

GT

TT

 
Figura 16: Curva de sobrevida segundo o método de Kaplan-Meier obtida para o polimorfismo 
XRCC4 G1394T. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os genes envolvidos no processo de tumorigênese são considerados marcadores 

moleculares em potencial, associados com a susceptibilidade ao câncer. A predisposição a 

importantes tipos de câncer humano têm sido associada atualmente também aos 

polimorfismos genéticos, que podem apresentar, juntamente com outras alterações genéticas, 

importantes contribuições quanto à origem e desenvolvimento do câncer e no comportamento 

tumoral (Costa et al, 2008). 

Os polimorfismos de base única (SNPs) são as variações encontradas em maior 

abundância no genoma humano e os métodos utilizados na análise dessas variações são 

rápidos, precisos e baratos; por esses motivos, pesquisas relacionadas a polimorfismos têm 

adquirido crescente popularidade, principalmente aquelas relacionadas ao estudo genético de 

diferentes tipos de doenças. A identificação de SNPs como fatores de risco para diferentes 

tipos de câncer pode ser relevante para sua prevenção, diagnóstico e prognóstico (Kirk et al, 

2002). 

Nós buscamos neste trabalho, através de um estudo caso-controle, investigar a relação 

dos polimorfismos de base única GSTP-1 Ile105Val, XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 206 Pro, Arg 

280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln, XRCC2 Arg 188 His, XRCC3 Thr 241 Met e XRCC4 

G1394T e EGF+61 com a susceptibilidade para tumores gliais do sistema nervoso central 

(astrocitomas e glioblastomas). 

O gene EGF, juntamente com TGFα, epiregulinas, betacelulinas e anfiregulinas 

constituem a superfamília EGF de fatores de crescimento. Essa classe de genes está envolvida 

com a síntese de DNA, proliferação celular e estímulos mitogênicos nos tecidos epidermais. O 

produto gênico de EGF atua como um sinal mitogênico na célula, que ativa a síntese de DNA 

e a proliferação celular. Dessa forma, a hiperexpressão de EGF pode levar a um aumento dos 

níveis de diferenciação e proliferação, inibir apoptose e acentuar a capacidade de invasão de 

células cancerosas em muitos tipos de tumores, incluindo tumores do sistema nervoso (Harari 

et al, 2007). 

O polimorfismo mais bem estudado de EGF consiste na substituição de uma guanina 

(G) por adenina (A) na região 5’ UTR do gene. Estudos indicam que esse polimorfismo está 

associado com o risco de desenvolvimento de alguns tipos de tumores, como melanoma, 

glioblastoma multiforme e câncer gástrico. Em melanoma foi observado que pacientes 

portadores do alelo G apresentaram um relativo aumento do risco de câncer, quando 

comparados com a população normal. Em glioblastoma multiforme e câncer gástrico também 
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foi observado que a presença do alelo G é um fator de risco para a carcinogênese (Kang et al, 

2007). 

Em nosso trabalho foi avaliada a relação entre o polimorfismo de EGF e o risco do 

desenvolvimento de gliomas. Avaliamos um total de 80 pacientes e 100 controles e 

observamos diferenças nas freqüências genotípicas entre os grupos analisados (p<0,0001). 

Entre os pacientes, as freqüências foram de 55% para G/G e 45% para G/A, e entre o grupo 

controle as freqüências foram de 33% (G/G), 44% (G/A) e 23% (A/A), indicando que a 

presença do alelo G pode estar associada à formação desses tumores. Quando avaliamos a 

presença do alelo G e sua associação ao risco de câncer, observamos que portadores do alelo 

G apresentaram 2,48 vezes mais chance de desenvolverem astrocitomas e glioblastomas 

(p<0,0001).  

Wu et al (2009) analisaram 157 pacientes portadores de câncer coloretal e observaram 

que a distribuição do genótipo homozigoto G/G foi mais freqüente entre os pacientes do que 

entre o grupo controle (33,1% em pacientes e 11,1% em controles), assim como a freqüência 

alélica de G (51,3% em pacientes e 33,3% em controles) e, através desses dados, concluíram 

que o genótipo EGF + 61 G/G e a presença do alelo G estão significativamente relacionados 

ao câncer coloretal. Vishnoi et al (2008) analisaram a influência do polimorfismo EGF + 61 

sobre o risco de câncer de bexiga em 126 pacientes e 190 indivíduos saudáveis. Eles 

observaram que o genótipo G/G estava fortemente associado ao câncer e observaram ainda 

que o risco foi maior no sexo feminino (p=0,003). Entre os tumores de sistema nervoso, o 

polimorfismo EGF + 61 é bastante estudado em glioblastomas, porém não existem trabalhos 

que relacionem este polimorfismo aos tumores extra-axiais. Vauleon et al (2007) avaliaram 

209 pacientes com glioblastoma e 214 controles e observaram a presença de G/G em 21,1% 

dos pacientes e 14% dos controles. Costa et al (2007) avaliaram a associação entre o 

polimorfismo EGF + 61 e o risco de desenvolvimento de gliomas; seus resultados 

demonstraram que a presença do alelo G confere alto risco de desenvolvimento desse tipo de 

tumor e que a presença do genótipo G/G aumenta em aproximadamente 1,50 vezes o risco de 

desenvolvimento de gliomas, glioblastomas e oligodentrogliomas. 

Existem outros trabalhos que relacionam a presença da variante polimórfica A/A ao 

risco de cânceres. Upadhyay et al (2008) estudaram a influência do polimorfismo EGF + 61 

em 174 pacientes portadores de câncer de esôfago e seus resultados mostraram que a presença 

do genótipo A/A estava significativamente associada à susceptibilidade a esse tipo de tumor, 

principalmente em indivíduos do sexo masculino. Outros trabalhos não encontram nenhuma 

associação entre esse polimorfismo e o risco de câncer. Gao et al (2008) analisaram 173 
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pacientes portadores de tumores de nasofaringe e não observaram nenhuma influência do 

polimorfismo EGF + 61 G/A no risco de câncer. Wang et al (2008) analisaram as relações 

entre o risco de câncer de mama em mulheres chinesas e a presença do polimorfismo EGF + 

61 e não observaram nenhuma diferença significativa entre os grupos caso e controle, 

sugerindo que este polimorfismo não está relacionado com o risco de câncer de mama. 

Wang et al (2010) analisaram a relação entre o polimorfismo EGF+61 em 677 

pacientes com gliomas e 698 controles. A frequência do alelo A nos pacientes foi de 33%, 

enquanto nos controles essa frequência foi de 27,3%. Outros dados revelaram que o genótipo 

G/A e A/A estava associado com o risco de desenvolver gliomas (OR = 1.48, 95%CI: 1.17-

1.87, p = 0.001).  

Almeida et al (2010) analisaram a relação entre o polimorfismo EGF+61 e o risco do 

desenvolvimento de tumores extra-axiais do sistema nervoso. Foi avaliado um total de 90 

pacientes e 100 controles, sendo que houve diferenças nas freqüências genotípicas entre os 

grupos analisados (p<0,0001). Entre os pacientes, as freqüências foram de 74,4% para G/G, 

23,3% para G/A e 2,3 para A/A, e entre o grupo controle as freqüências foram de 32% (G/G), 

45% (G/A) e 23% (A/A), indicando que a presença do alelo G pode estar associada à 

formação desses tumores. Quando avaliada a presença do alelo G e sua associação ao risco de 

câncer, observaram que portadores do alelo G apresentaram 13 vezes mais chance de 

desenvolverem câncer (p<0,0001) e ainda, quando se tratava do genótipo G/G, esses 

indivíduos apresentavam uma chance ainda maior (OD=24,07; IC, 5,34 – 32,50; p<0,0001).  

As glutationas S-transferases (GSTs) são uma família de enzimas que atuam 

principalmente em processos de desintoxicação, catalizando a conjugação de muitos 

componentes hidrofóbicos e eletrofílicos através de reações de redução da glutationa. Com 

base em suas propriedades bioquímicas, imunológicas e estruturais, as GSTs são agrupadas 

em quatro classes: GSTA, GSTM, GSTP e GSTT. Os membros da família de GSTs são 

conhecidos por apresentarem vários polimorfismos funcionais; variantes polimórficas de 

GSTP-1, por exemplo, provocam alterações relacionadas ao metabolismo de xenobióticos e 

estão envolvidas na susceptibilidade a diversos tipos de câncer e outras doenças. 

GSTP-1 é o membro da família de GSTs cujo produto gênico se encontra fortemente 

expresso no cérebro. Ele apresenta um polimorfismo de base única muito estudado atualmente 

em cânceres, a substituição A313G, que resulta na mudança do aminoácido Ile em Val na 

posição 105. Essa variante não é muito comum entre indivíduos caucasinos. Em populações 

saudáveis, 51% dos indivíduos são homozigotos para o alelo selvagem Ile/Ile, 43% são 

heterozigotos Ile/Val e apenas 6% são homozigotos para o alelo polimórfico Val/Val. A 
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substituição GSTP-1 Ile105Val está localizada próxima ao sítio de ligação ao substrato, 

podendo provocar uma redução da atividade enzimática de GSTP-1 (Morales et al, 2008). 

Em nosso estudo, as freqüências genotípicas observadas entre os pacientes foram 

próximas às apresentadas acima: 43,8% Ile/Ile, 53,8% Ile/Val e 2,5% Val/Val, porém 

encontramos diferenças significativas quando comparamos essas freqüências com as obtidas 

para o grupo controle: 87% Ile/Ile e 13% Ile/Val (p<0,0001), sendo que a ocorrência da 

variante polimórfica Val/Val não foi observada entre os controles. Também observamos 

diferenças entre as frequências alélicas; a frequência de Val105 foi de 0,29 entre os pacientes 

e 0,06 entre os controles (p<0,001), sugerindo que o alelo polimórfico Val105 pode estar 

envolvido na susceptibilidade ao desenvolvimento de astrocitomas e glioblastomas. A 

presença do alelo Val105 revelou um risco de aumento para o desenvolvimento de gliomas 

(OR=8,60; 95% CI= 4,14 – 17,87; p<0,001). 

Vários outros estudos também encontraram essa relação do alelo Val105 com o risco 

de cânceres. Reszka et al (2007) analisaram a influência desse polimorfismo no risco de 

desenvolvimento de câncer de pulmão. Eles observaram um grande acúmulo de agentes 

oxidantes no sangue de indivíduos que possuíam a variante Arg105 e encontraram também 

maiores frequências genéticas de Arg/Arg entre pacientes com câncer de pulmão do que no 

grupo controle. Saxena et al (2008) realizaram um estudo caso-controle em indivíduos da 

população do norte da Índia, na tentativa de avaliar a relação entre o polimorfismo GSTP-1 

Ile105 Val e o risco de câncer de mama. Foi observada uma chance 2,6 vezes maior de 

desenvolvimento desse tipo de câncer nos indivíduos portadores do genótipo Arg/Arg. 

Kadouri et al (2008) analisaram a influência do polimorfismo Ile105Val em pacientes com 

câncer de mama que também apresentavam mutações no gene BRCA e observaram um risco 

3,2 vezes maior entre os portadores do alelo Arg105, sugerindo que a presença da variante 

Arg105 pode estar associada com o desenvolvimento do câncer de mama.  

Ye et al (2006), realizaram um estudo envolvendo 23.000 indivíduos portadores de 

câncer de pulmão e 30.000 controles e não observaram nenhuma correlação entre o 

polimorfismo GSTP-1 Ile/Val e o risco de câncer de pulmão. Wideroff et al (2007) também 

não encontraram nenhuma relação entre o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico e a 

presença da variante polimórfica Val105 do gene GSTP-1. 

Existem poucos estudos que relacionam o polimorfismo GSTP-1 Ile105Val ao risco de 

tumores do sistema nervoso e os resultados obtidos nesses estudos são controversos. De Roos 

et al (2003) analisaram 422 portadores de gliomas, 172 portadores de meningiomas e 79 de 

schwanomas e observaram que a presença do genótipo Val/Val estava associada com o 
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aumento da incidência de gliomas e schwanomas, sendo que esse risco aumentava de acordo 

com o número de alelos Val (1,3 vezes em Ile/Val e 2,1 vezes em Va/Val). Schwartzbaum et 

al (2007) analisaram 329 casos de glioblastomas e 546 meningiomas e não encontraram 

associações entre o risco de tumores de sistema nervoso e a presença do polimorfismo GSTP-

1 Ile105Val. Coutinho et al (2010) analisaram o polimorfismo GSTP1 Ile105Val em 78 

portadores de gliomas. As frequências para os genótipos foram: 45% para  Ile/Ile, 47% 

Ile/Val, 8% Val/Val. A frequência para a presença do alelo Val foi de 55%, sendo que, 

quando comparada com o grupo controle, essa frequência foi de 63%. Nesse trabalho os 

pesquisadores chegaram à conclusão de que a presença do alelo Val não influencia no 

desenvolvimento dos gliomas. 

Os genes XRCC (X-ray cross complementing group) foram descobertos 

principalmente por seus papéis na proteção das células de mamíferos contra danos causados 

por radiações ionizantes. Estudos determinam que esses genes são importantes na estabilidade 

genética do DNA. Embora a perda de alguns desses genes não necessariamente confira altos 

níveis de sensibilidade à radiação, eles constituem  componentes importantes de várias vias de 

reparo do DNA (Thacker e Zdzienicka, 2004; Sterpone et al., 2010). O reparo de quebras de 

fita simples, induzidas por uma variedade de fatores externos e internos, incluindo as 

radiações ionizantes, os agentes alquilantes e as especies reativas de oxigênio, acontece por 

meio do processo de reparo de excisão de bases, que depende da função da proteína de reparo 

do DNA XRCC1 (Sterpone et al 2010). 

Em nosso estudo analisamos cinco polimorfismos presentes no gene XRCC1: Arg 194 

Trp, Pro 206 Pro, Arg 280 His, Arg 399 Gln, Gln 632 Gln. As freqüências genotípicas para o 

polimorfismo Arg194Trp observadas mo grupo controle foram 67% Arg/Arg, 4%Arg/Trp, 

29% Trp/Trp. Para o grupo caso as frequências foram 18,8% Arg/Arg, 38,8% Arg/Trp e 

42,5% Trp/Trp (p<0,001). Também observamos diferenças entre as frequências alélicas; a 

frequência de Trp foi de 0,62 entre os pacientes e 0,31 entre os controles (p<0,001), sugerindo 

que o alelo polimórfico Trp194 pode estar envolvido na susceptibilidade ao desenvolvimento 

de astrocitomas e glioblastomas. A presença do alelo Trp194 revelou um risco aumentado 

para o desenvolvimento de gliomas (OR=8,80; 95% CI= 4,37 – 17,70; p<0,001). 

Han et al (2004) estudaram a freqüência do polimorfismo Arg194Ttrp em pacientes 

portadores câncer de pele, chegando à conclusão de que a presença do alelo Trp194 pode 

aumentar o risco de desenvolvimento desse tipo de câncer. Em um estudo realizado por Batar 

et al, 2010, o polimorfismo Arg194Trp foi analisado em 116 pacientes com asma, nos quais a 

presença do alelo Trp194 revelou um risco aumentado para o desenvolvimento dessa doença. 
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Liu et al, 2010 analisaram a freqüência do polimorfismo Arg194Trp em 995 pacientes com 

câncer de mama e 1004 pessoas no grupo controle. As freqüências alélicas e genotípicas não 

diferiram muito entre os grupos, sendo que a freqüência do genótipo Arg/Trp entre os 

pacientes foi de 41,1% e entre os controles 37,5%. Já para o genótipo Trp/Trp, a frequência 

foi de 9,5% entre os pacientes e 8,8% entre os controles. Para a freqüência alélica, a presença 

do alelo Trp entre pacientes foi de 50,3% enquanto que no grupo controle essa freqüência foi 

de 46,3%. Com esses dados obtidos, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a 

presença do alelo Trp não interfere no risco de desenvolvimento de tumores de mama. 

Wang et al (2010) trabalharam com 243 pacientes portadores de câncer de bexiga, e 

concluíram que a presença do alelo Trp aumenta cerca de 3,90 vezes o risco de desenvolver 

estes tumores, sugerindo que esse polimorfismo está envolvido na etiologia desses tumores. 

Meza-Espinoz et al (2009) analisaram o polimorfismo Arg194Trp em 120 pacientes com 

leucemia linfoblástica aguda e 120 controles. As freqüências genotípicas e alélicas entre 

pacientes e controles não apresentaram diferenças. O genótipo Arg/Arg estava presente em 86 

controles e 80 pacientes, o genótipo Arg/Trp estava presente em 31 controles e em 34 

pacientes, já o genótipo Trp/Trp estava presente em 3 controles e 6 pacientes. Os 

pesquisadores chegaram à conclusão de que a presença do alelo Trp não interfere na etiologia 

desses tumores.  

Yang et al (2010) analizaram a presença do polimorfismo Arg194Trp em 136 

pacientes com leiomioma uterino e 140 controles. As freqüências genotípicas para o grupo 

caso foram: 48,5% para o genótipo Arg/Arg, 41,9% para o genótipo Arg/Trp e 9,6% para o 

genótipo Trp/Trp. Essas freqüências não diferem muito das encontradas no grupo controle, 

sendo que para o genótipo Arg/Arg a freqüência foi de 55,7%, para Arg/Trp a freqüência foi 

de 37,1% e para Trp/Trp a freqüência foi de 7,1%. Com esses resultados os autores 

concluíram que o polimorfismo Arg194Trp não está associado com a etiologia de leiomioma 

uterino. Csejtei et al (2009) estudaram 108 pacientes com tumor de cabeça e pescoço e 102 

controles. Os resultados obtidos por eles indicaram que a presença do alelo Trp não está 

relacionada com o desenvolvimento desse tipo de tumor, tendo em vista que os genótipos 

Arg194Trp e Trp194Trp apresentaram maior freqüência no grupo controle.  

As freqüências genotípicas para o polimorfismo Arg399Gln observadas no grupo 

controle foram 29% Arg/Arg, 20%Arg/Gln e 51% Gln/Gln. Para o grupo caso as frequências 

foram 28,8% Arg/Arg, 41,3% Arg/Gln e 30% Gln/Gln (p=0,003). Também observamos 

diferenças entre as frequências alélicas: a frequência de Trp foi de 0,5 entre os pacientes e 

0,61 entre os controles (p=0,049), sugerindo que o alelo polimórfico Gln399 não está 
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envolvido na susceptibilidade ao desenvolvimento de astrocitomas e glioblastomas. A 

presença do alelo Gln399 não revelou que ele esteja associado com o risco de 

desenvolvimento de gliomas (OR=1,01; 95% CI= 0,53-1,93; p=0,971).  

Csejtei et al (2009) analisaram o polimorfismo Arg399Gln em 108 pacientes com 

tumor de cabeça e pescoço e 102 controles. As freqüências genotípicas encontradas nos 

pacientes foram de 46,3% para o genótipo Arg/Arg, 43,5% para o genótipo Arg/Gln e 10,2% 

para Gln/Gln. Essas freqüências obtidas foram similares no grupo controle, onde para o 

genótipo Arg/Arg a freqüência foi de 51,9%, para o genótipo Arg/Gln a freqüência foi de 

40,2% e para o genótipo Gln/Gln a freqüência foi de 7,9%. Com esses resultados, os autores 

concluíram que a presença do alelo Gln não está associada com a etiologia desses tumores. 

Em outro estudo realizado por Wang et al (2010) em 234 casos de tumores de bexiga e 253 

controles, demonstra que a presença do alelo Gln também não está envolvida com o 

desenvolvimento desses tumores. As frequênquias genotípicas obtidas pelos pesquisadores 

foram de: Arg/Arg 48,3%, Arg/Gln 43,6% e Gln/Gln 8,1% no grupo caso; já no grupo 

controle essas freqüências foram de Arg/Arg 41,5%, Arg/Gln 49,8% e Gln/Gln 8,7%. Yang et 

al (2010) avaliaram a presença do polimorfismo Arg194Gln em 136 pacientes com leiomioma 

uterino e 140 controles. As freqüências genotípicas para o grupo caso foram: 34,6% para o 

genótipo Arg/Arg, 55,9% para o genótipo Arg/Gln e 9,6% para o genótipo Gln/Gln. Essas 

freqüências não diferem muito das encontradas no grupo controle, sendo que para o genótipo 

Arg/Arg a freqüência foi de 40,7%, para Arg/Gln a freqüência foi de 51,4% e para Gln/Gln a 

freqüência foi de 7,9%. Com esses resultados, os autores concluíram que o polimorfismo 

Arg399Gln não está associado com a etiologia de leiomioma uterino. 

Meza-Espinoz et al (2009) analisaram o polimorfismo Arg194Trp em 120 pacientes 

com leucemia linfoblástica aguda e 120 controles. As freqüências genotípicas e alélicas entre 

pacientes e controles não diversificaram. O genótipo Arg/Arg estava presente em 65 controles 

e 57 pacientes, o genótipo Arg/Trp estava presente em 47 controles e em 51 pacientes, já o 

genótipo Trp/Trp estava presente em 8 controles e 12 pacientes. Os pesquisadores chegaram à 

conclusão de que a presença do alelo Gln não interfere na etiologia desses tumores. Em um 

estudo de meta-analises realizado por Geng et al (2008), um total de 1334 casos de câncer 

gástrico e 2194 controles foi analisado segundo a presença do polimorfismo Arg399Gln. A 

presença do genótipo Gln/Gln não foi associada com o risco para o desenvolvimento desses 

tumores  

Yosunkaya et al (2010) analisaram o polimorfismo Arg399Gln em 119 pacientes com 

gliomas e em 120 controles. Os pacientes apresentaram alta incidência do polimorfismo, 
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sendo que para portadores do genótipo Arg/Gln a freqüência foi de 56% e para portadores do 

genótipo Gln/Gln a freqüência foi de 31%, sendo que a freqüência do alelo Gln foi de 59%. 

Com esses dados os pesquisadores chegaram à conclusão de que a presença do alelo Gln está 

envolvido com o desenvolvimento de tumores e que pessoas portadoras desse alelo 

apresentam um risco de 3,5 vezes de desenvolverem gliomas. 

As freqüências genotípicas para o polimorfismo Arg280His observadas no grupo 

controle foram 83% Arg/Arg, 10%Arg/His, 7% His/His. Para o grupo caso as frequências 

foram 52,5% Arg/Arg, 27,5% Arg/His e 20% His/His (p<0,001). Também observamos 

diferenças entre as frequências alélicas: a frequência de His foi de 0,34 entre os pacientes e 

0,12 entre os controles (p<0,001), sugerindo que o alelo polimórfico His280 está envolvido na 

susceptibilidade ao desenvolvimento de astrocitomas e glioblastomas. A presença do alelo 

His280 revelou que ele está associado com o risco de desenvolvimento de gliomas (OR=4,41; 

95% CI= 2,23-8,73; p<0,001).  

Wang et al (2010) analisaram a presença do polimorfismo Arg280His em 234 

pacientes com câncer na bexiga e 253 controles. Para o grupo caso, as freqüências para os 

genótipos foram: 59,8% para Arg/Arg, 37,6% para Arg/His e 2,6% para His/His. Já no grupo 

controle essas freqüências foram de: 79,4% em Arg/Arg, 2,6% para Arg/His e para o genótipo 

His/His não foi detectado nenhum indivíduo. A frequência do alelo His no grupo caso foi de 

0,214% enquanto que no grupo controle essa freqüência foi de 0,103%. Os pesquisadores 

concluíram que a presença do alelo His está associada com a etiologia desses tumores e que 

portadores do alelo His têm um risco 2,43 vezes de desenvolver tumores de bexiga. Yang et al 

(2010) avaliaram a presença do polimorfismo Arg194Gln em 136 pacientes com leiomioma 

uterino e 140 controles. As freqüências genotípicas para o grupo caso foram: 47,1% para o 

genótipo Arg/Arg, 50% para o genótipo Arg/His e 2,9% para o genótipo His/His. No grupo 

controle essas freqüências foram de: 75,7% para o genótipo Arg/Arg, 22,1% para Arg/His e 

2% para o genótipo His/His. Em conclusão, os pesquisadores sugerem que a presença do 

polimorfismo Arg280His está associada com o aumento do risco para o desenvolvimento de 

leiomioma uterino. 

Meza-Espinoz et al (2009) analizaram o polimorfismo Arg280His em 120 pacientes 

com leucemia linfoblástica aguda e 120 controles. As freqüências genotípicas e alélicas entre 

pacientes e controles não diversificaram. O genótipo Arg/Arg estava presente em 88 controles 

e 87 pacientes, o genótipo Arg/His estava presente em 31 controles e em 31 pacientes, já o 

genótipo His/His estava presente em 1 controle e 12 pacientes. Os pesquisadores chegaram à 

conclusão de que a presença do alelo His não interfere na etiologia desses tumores. 
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Liu et al, 2010 analisaram a freqüência do polimorfismo Arg280His em 995 pacientes 

com câncer de mama e1004 pessoas no grupo controle. As freqüências alélicas e genotípicas 

não diferiram muito entre os grupos, sendo que a freqüência do genótipo Arg/Arg nos 

pacientes foi de 20,6% e nos controles foi de 80,9%, Arg/His nos pacientes foi de 17,8% e nos 

controles 18,3%. Já para o genótipo His/His, a frequência foi de 1,6% nos pacientes e 0,8% 

nos controles. Para a freqüência alélica, a presença do alelo His entre pacientes foi de 19,4% 

enquanto que no grupo controle essa freqüência foi de 19,1%. Com esses dados obtidos, os 

pesquisadores chegaram à conclusão de que a presença do alelo His não interfere no risco de 

desenvolvimento de tumores de mama. Em um estudo realizado por Kiuru et al (2008), 701 

amostras de gliomas e 1560 amostras controle foram analisadas para detectar a freqüência do 

polimorfismo Arg280His e se este estava envolvido na etiologia desses tumores. As 

freqüências genotípicas para o grupo caso foram: 90,3% para o genótipo Arg/Arg, 9,6% para 

o genótipo Arg/His e 0,1% para o genótipo His/His. As freqüências obtidas para o grupo 

controle não diferem das encontradas no grupo caso: 89,7% para o genótipo Arg/Arg, 10,1% 

para o genótipo Arg/His e 0,2% para o genótipo His/His. Com esses resultados os autores 

concluíram que a presença do polimorfismo Arg280His não está envolvida com a etiologia 

dos gliomas. 

Outros polimorfismos estudados em nosso trabalho presentes no gene XRCC1 foram: 

Pro 206 Pro e Gln 632 Gln. Para esses polimorfismos existem pouquíssimos trabalhos na 

literatura. As freqüências genotípicas para o polimorfismo Pro206Pro observadas em nosso 

trabalho para o grupo controle foram 80% A/A, 20%A/G, sendo que para o genótipo G/G não 

foi observado nenhum indivíduo em nossas amostras. Para o grupo caso, as frequências foram 

43,8% A/A, 45% A/G e 11,2% G/G (p<0,001). Também observamos diferenças entre as 

frequências alélicas; a frequência de G foi de 0,34 entre os pacientes e 0,1 entre os controles 

(p<0,001), sugerindo que o alelo polimórfico G está envolvido na susceptibilidade ao 

desenvolvimento de astrocitomas e glioblastomas. A presença do alelo G revelou que ele está 

associado com o risco de desenvolvimento de gliomas (OR=5,14; 95% CI= 2,66-9,95; 

p<0,001).  

Para o polimorfismo Gln632Gln as freqüências genotípicas observadas em nosso 

trabalho para o grupo caso foram: 25% para o genótipo A/A, 25% para o genótipo A/G e 50% 

para o genótipo G/G. Para o grupo controle as freqüências foram 93% para o genótipo A/A, 

7% para o genótipo A/G e nenhum individuo do grupo controle apresentou o genótipo G/G. 

Também observamos diferenças entre as freqüências alélicas; a freqüência alélica de G foi de 

0,62% no grupo caso e de 0,03% no grupo controle. A presença do alelo G revelou que ele 



Discussão  |  87 

está associado com o risco de desenvolvimento de gliomas (OR=39,86; 95% CI=15,88-100,0; 

p<0,001). 

Yin et al (2008) analisaram a presença dos polimorfismos Pro206pro e Gln632Gln em 

55 mulheres portadoras de câncer de pulmão, mas que nunca haviam fumado e 74 controles. 

Apresença do alelo G do polimorfismo Pro206Pro revelou um risco aumentado de 3,69 para o 

desenvolvimento de tumores de pulmão. Já para o polimorfismo Gln632Gln, os pesquisadores 

não encontraram nenhuma associação entre a presença do alelo G e a etiologia desse tipo de 

tumor. Em outro estudo realizado por Yin et al (2007), foram feitas análises da frequência dos 

polimorfismos Pro206Pro e Gln632Gln em indivíduos não portadores de câncer na população 

chinesa. Para o polimorfismo Pro206Pro foram analisados 291 indivíduos, nos quais as 

freqüências genotípicas foram: 79,7% para o genótipo A/A, 20,3% para o genótipo A/G e 

nenhum indivíduo apresentou o genótipo G/G. Para o polimorfismo Gln632Gln foram 

analisados 284 indivíduos, sendo que as freqüências genotípicas foram: 0,7% para o genótipo 

A/A, 22,2% para o genótipo A/G e 77,1% para o genótipo G/G. Han et al (2004) analisaram o 

polimorfismo Gln632Gln em 219 melanomas, 286 carcinomas de células escamosas, 300 

carcinomas de células basais e 873 controles. Os resultados obtidos mostraram que não há 

diferenças entre as freqüências genotícas entre casos e controles e que não há relação entre a 

presença desse polimorfismo e a etiologia desses tumores. Yin et al (2007) analisaram a 

freqüência dos polimorfismos Pro206Pro e Gln632Gln em 247 casos de câncer de pulmão e 

253 controles. Os pesquisadores concluíram que a presença do polimorfismo Gln632Gln não 

está associada à etiologia de câncer de pulmão. Em relação ao polimorfismo Pro206Pro os 

pesquisadores concluíram que a presença deste pode infuenciar no desenvolvimento de câncer 

de pulmão. 

Os genes XRCC2 (X-ray cross complementing group 2) e XRCC3(X-ray cross 

complementing group 3) possuem a função de reparar danos causados na recombinação entre 

cromossomos homólogos (Loizidou et al.,2008; Andreassi et al., 2009). Esse reparo é um 

mecanismo que corrige diversos danos no DNA. O grande número de sequencias repetidas 

pode potencialmente levar a um elevado número de interações indesejáveis entre os 

cromossomos. O reparo de recombinação entre os homólogos desempenha um importante 

papel na manutenção da integridade do genoma. Embora se saiba que as quebras de cadeias 

duplas são as principais indutoras de aberrações cromossômicas, os mecanismos pelos quais 

essas se formam estão ainda por resolver (Griffin e Thacker, 2004). 

Para o polimorfismo XRCC2 Arg188His, as freqüências genotípicas observadas em 

nosso trabalho para o grupo caso foram: 13,8% para o genótipo Arg/Arg, 18,8% para o 
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genótipo Arg/His e 67,5% para o genótipo His/His. Para o grupo controle as freqüências 

foram 68% para o genótipo Arg/Arg, 19% para o genótipo Arg/His e 13% para o genótipo 

His/His. Também observamos diferenças entre as freqüências alélicas; a freqüência alélica de 

His foi de 0,77% no grupo caso e de 0,22% no grupo controle. A presença do alelo His 

revelou estar associado com o risco para o desenvolvimento de gliomas (OR=13,33; 95% 

CI=6,22-28,57; p<0,001). 

As freqüências observadas em nosso trabalho para o polimorfismo XRCC3 

Thr241Met no grupo caso foram: 66,3% para o genótipo Thr/Thr, 22,5% para o genótipo 

Thr/Met e 11,3% para o genótipo Met/Met. Para o grupo controle, as freqüências genotípicas 

foram: 86% para o genótipo Thr/Thr, 9% para o genótipo Thr/Met e 5% para o genótipo 

Met/Met. Também foram observadas diferenças entre as freqüências alélicas; a freqüência 

alélica de Met foi de 0,22% no grupo caso e de 0,09% no grupo controle. A presença do alelo 

Met revelou que ele está associado com o risco de desenvolvimento de gliomas (OR=3,13; 

95% CI=1,50-6,50; p=0,002). 

Yu et al (2010) analisaram as freqüências do polimorfismo XRCC2 Arg188His em um 

estudo de meta-analises, onde 18.341 mulheres portadoras de câncer de mama e 19.028 

controles foram avaliados. Os pesquisadores concluíram que a presença do alelo mutante His 

não estava associada com a etiologia de tumores de mama. Jiao et al (2008) analisaram a 

presença dos polimorfismos XRCC2 Arg188His e XRCC3 Thr241Met em 468 pacientes com 

adenocarcinoma pancreático e 498 indivíduos controle. Os resultados obtidos pelos 

pesquisadores mostraram que não ocorreram diferenças nas freqüências genótipicas entre os 

gupos casos e controles para ambos os polimorfismos e que estes não estão envolvidos na 

etiologia de adenocarcinoma gástrico.  

Loizidou et al (2008) investigaram a associação dos polimorfismos XRCC2 

Arg188His e XRCC3 Thr241Met em 1.109 mulheres com câncer de mama e 1.177 controles. 

Os resultados obitidos para o polimorfismo XRCC2 Arg188His foram: 972 pacientes 

apresentaram o genótipo Arg/Arg, 135 apresentaram o genótipo Arg/His e 1 paciente 

apresentou o genótipo His/His, enquanto no grupo controle, 999 indivíduos apresentaram o 

genótipo Arg/Arg, 177 o genótipo Arg/His e 1 indíviduo apresentou o genótipo His/His. A 

freqüência alélica do alelo His foi de 0,06% no grupo caso e de 0,08 no grupo controle. Para o 

polimorfismo Thr241Met presente no gene XRCC3 os resultados obtidos foram: 312 

pacientes apresentaram o genótipo Thr/Thr, 560 apresentaram o genótipo Thr/Met e 220 

pacientes apresentaram o genótipo Met/Met. Para o grupo controle esses resultados foram: 

351 indivíduos apresentaram genótipo Thr/Thr, 600 apresentaram genótipo Thr/Met e 226 
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apresentaram genótipo Met/Met. A freqüência do alelo Met foi de 0,46 no grupo caso e de 

0,45 no grupo controle. Os pesquisadores concluíram que indivíduos que possuem o alelo His 

do polimorfismo XRCC2 possuem um “efeito protetor” contra o desenvolvimento de tumores 

de mama. Já para o polimorfismo do gene XRCC3 os pesquisadores concluíram que a 

presença do alelo Met não interfere na etiologia de tumores de mama. 

Han et al (2004) analisaram a presença dos polimorfismos XRCC2 Arg188His e 

XRCC3 Thr241Met em 220 pacientes portadores de câncer endometrial e 666 controles. Os 

pesquisadores concluíram que a presença dos polimorfismos estudados em mulheres não 

altera o risco para desenvolvimento desses tumores. Em outro estudo realizado por Brooks et 

al (2008), a presença dos polimorfismos XRCC2 Arg188His e XRCC3 thr241Met foram 

analisadas em 612 pacientes portadoras de câncer de mama e 612 controles. As freqüências 

genotípicas dos polimorfismos obtidas entre caso e controle não apresentaram variações. Com 

esses resultados os autores concluíram que a presença dos polimorfismos XRCC2 Arg188His 

e XRCC3 Thr241Met não estão envolvidos na etiologia dos tumores de mama.  

Tranah et al (2004) estudaram 556 casos de adenoma coloretal e 557 controles. Neste 

trabalho os pesquisadores analisaram se a presença dos polimorfismos XRCC2 Arg188His e 

XRCC3 Thr241Met estavam envolvidos na etiologia desses tumores. As freqüências 

genotípicas para ambos os polimorfismos encontradas entre casos e controles foram 

semelhantes, ressaltando apenas que o genótipo His/His do polimorfismo XRCC2 Arg188his, 

não foi encontrado nem no grupo caso e nem no grupo controle. Com esses resultados os 

pesquisadores concluíram que esses polimorfismos não estão envolvidos na etiologia desses 

tumores.  

Em um estudo realizado por Kiuru et al (2008), 701 amostras de gliomas e 1560 

amostras controles foram analisadas para detectar a freqüência do polimorfismo XRCC3 

Thr241Met e se este estava envolvido na etiologia desses tumores. As freqüências genotípicas 

para o grupo caso foram: 41,1% para o genótipo Thr/Thr; 45,5% para o genótipo Thr/Met e 

13,4% para o genótipo Met/Met. As freqüências obtidas para o grupo controle não diferem 

tanto das encontradas no grupo caso: 46,6% para o genótipo Thr/Thr, 38,4% para o genótipo 

Thr/Met e 15% para o genótipo Met/Met. Com esses resultados, os autores concluíram que a 

presença do polimorfismo Thr241Met presente no gene XRCC3 não está envolvida com a 

etiologia dos gliomas. 

Para o polimorfismo XRCC4 G1394T, as freqüências genotípicas observadas em 

nosso trabalho para o grupo caso foram: 11,3% para o genótipo G/G, 16,3% para o genótipo 

G/T e 72,4% para o genótipo T/T. Para o grupo controle, as freqüências foram 45% para o 
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genótipo G/G, 33% para o genótipo G/T e 22% para o genótipo T/T. Também observamos 

diferenças entre as freqüências alélicas; a freqüência alélica de T foi de 0,8% no grupo caso e 

de 0,38% no grupo controle. A presença do alelo T revelou estar associada com o risco para o 

desenvolvimento de gliomas (OR=6,45; 95% CI=2,90-14,33; p=0,001). 

Bau et al (2010) analisaram a presença do polimorfismo XRCC4 G1394T em 370 

pacientes tailandeses com câncer colorretal e 370 controles. Os pesquisadores observaram 

diferenças nas freqüências genotípicas entre os grupos casos e controles. Para o grupo caso as 

freqüências observadas foram: 0,8% para o genótipo G/G, 21,9% para o genótipo G/T e 

77,3% para o genótipo T/T. No grupo controle as freqüências foram: 11,9% para o genótipo 

G/T, 88,1% para o genótipo T/T, sendo que para o genótipo G/G nenhum indivíduo foi 

detectado. As freqüências alélicas no grupo caso para o alelo T foram de 88,2% e no grupo 

controle foram de 94%; já para o alelo G a freqüência no grupo caso foi de 11,8% e no grupo 

controle foi de 6,0%. Com os dados obtidos no trabalho os pesquisadores concluíram que a 

presença do alelo G do polimorfismo G1394T é um fator de risco para a etiologia de câncer 

colorretal.   

No estudo realizado por Wu et al (2010), o polimorfismo XRCC4 G1394T foi 

analisado em 266 crianças com leucemia e 266 controles. O genótipo G/G não foi encontrado 

no grupo controle e nem no grupo caso. As freqüências do genótipo G/T no grupo caso foram 

de 33,1% e no grupo controle foram de 20,3%; já para o genótipo T/T a frquência no grupo 

caso foi de 66,9% e no grupo controle foi de 79,7%. Os pesquisadores concluíram que a 

presença de apenas um alelo G, como no caso do genótipo G/T pode influenciar na etiologia 

de leucemias em crianças. Hsu et al (2009) estudaram a presença do polimorfismo XRCC4 

G1394T em 164 pacientes com câncer de pulmão e 640 controles. Os pesquisadores 

concluíram que a presença do alelo G é um fator de risco e que portadores do genótipo G/T 

apresentam susceptibilidade para o desenvolvimento de câncer de pulmão.  

O polimorfismo XRCC4 G1394T foi estudado em 158 pacientes com câncer de bexiga 

e 158 controles. Os pesquisadores concluíram que a presença do genótipo G/T e do alelo G 

podem estar envolvidos com a etiologia de câncer de bexiga (Chang et al, 2009).  Hsieh et al 

(2008) analisaram o polimorfismo XRCC4 G1394T em 136 pacientes com endometriose e 

112 controles. As freqüências genotípicas para o grupo caso foram 91,1% para o genótipo 

T/T, 5,2% para o genótipo T/G e 0,7% para o genótipo G/G. Para o grupo controle as 

frequências foram 79,4% para o genótipo T/T, 17,9% para o genótipo T/G e 2,7% para o 

genótipo G/G. Os pesquisadores concluíram que a presença do polimorfismo XRCC4G1394T 

pode estar associada com a susceptibilidade de endometrioses. 
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Em outro estudo realizado por Hsieh et al (2008), o polimorfismo XRCC4 G1394T foi 

analizado em 120 pacientes com leiomioma e 112 controles. As freqüências genotípicas 

obtidas para o grupo caso foram: 91,7% para o genótipo T/T, 6,7% para o genótipo G/T e 

1,7% para o genótipo G/G; sendo a freqüência do alelo T 95% e 5% para o alelo G. Já no 

grupo controle as freqüências foram de 79,4% para o genótipo T/T, 17,9% para o genótipo 

G/T e 2,7% para o genótipo G/G enquanto que as freqüências para o alelo T foram de 88,4% e 

para o alelo G 11,6%. Os pesquisadores concluíram que o polimorfismo 1394T presente no 

gene XRCC4 está associado com alta susceptibilidade para o desenvolvimento de leiomioma. 

Chiu et al (2008) analisaram o polimorfismo G1394T do gene XRCC4 em 636 casos de 

câncer oral e 636 controles. O genótipo G/G não foi detectado entre os grupos caso e controle; 

as freqüências para o genótipo T/T no grupo caso e controle foram de 91,5% e 94% 

respectivamente enquanto que para o genótipo G/T essas freqüências foram de 8,5 no grupo 

caso e 6% no grupo controle. Com esses resultados os autores concluíram que o polimorfismo 

G1394T do gene XRCC4 não está envolvido na etiologia de câncer oral. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base nos dados obtidos neste trabalho pudemos concluir que apenas o 

polimorfismo Arg399Gln presente no gene XRCC1 não apresentou nenhuma associação e/ou 

progressão com os tumores gliais do sistema nervoso.  

Analisando os polimorfismos XRCC1 Arg 194 Trp, Pro 206 Pro, Arg 280 His, Gln 

632 Gln, pudemos perceber que a presença das variantes polimórficas Trp194, Pro206 (alelo 

A), His280 e Gln632 (alelo G) está relacionada com a ocorrência de tumores gliais e que a 

presença dessas variantes aumenta o risco desses tumores. A presença do alelo Trp194 na 

população estudada aumentou o risco de câncer em quase 9 vezes entre seus portadores. Para 

o alelo A Pro206 o risco de câncer na população estudada foi de 5 vezes entre seus 

portadores. Em relação ao alelo His280 o risco de câncer foi de quase 5 vezes, enquanto que a 

presença do alelo G Gln632 foi de 39,86 vezes, sendo este o maior risco apresentado nos 

portadores de gliomas em nosso trabalho. 

Em relação ao gene GSTP-1, concluímos que o alelo Val105 foi mais freqüente entre 

os indivíduos com câncer e que a presença desse alelo na população estudada aumentou o 

risco de câncer em quase 9 vezes entre seus portadores. 

A freqüência do genótipo selvagem G/G do polimorfismo EGF+61 foi maior nos 

pacientes (principalmente entre os portadores de astrocitomas) do que no grupo controle e a 

presença desse alelo pode influenciar no risco de desenvolvimento de astrocitomas e 

glioblastomas nos indivíduos estudados. 

Para o polimorfismo Arg188His presente no gene XRCC2 pudemos concluir que a 

presença do alelo His188 na população estudada revelou um aumento para o risco de câncer 

de 13 vezes entre seus portadores.  

Em relação ao gene XRCC3, concluímos que o alelo Met241 foi mais freqüente nos 

indivíduos com câncer e que a presença desse alelo na população estudada aumentou o risco 

de câncer em 3 vezes entre seus portadores. 

Para o polimorfismo G1394T presente no gene XRCC4 podemos concluir que a 

presença do alelo T1394 na população estudada revelou um aumento para o risco de câncer de 

6 vezes para seus portadores. 

Não foram verificadas associações significativas entre as frequências genotípicas e os 

graus de tumor (alto ou baixo), ou seja, a distribuição dos genótipos dos 10 SNPs avaliados 

foi independente do grau tumoral apresentado pelos pacientes. Uma associação marginal, 
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contudo, foi observada entre o polimorfismo de XRCC3 Thr241Met e os graus tumorais 

quando se adotou um modelo genético dominante (p= 0,056). 

Também não foram verificadas associações significativas entre as frequências 

genotípicas e a idade, ou seja, a distribuição dos genótipos dos 10 SNPs avaliados foi 

independente da faixa etária dos pacientes.  

Para as frequências genotípicas e o sexo não foram verificadas associações 

significativas entre a distribuição dos genótipos dos 10 SNPs avaliados; essas frequências se 

deram de forma independente do sexo dos pacientes. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glutathione S-transferases (GSTs) constitute a superfamily of ubiquitous 

multifunctional enzymes that are involved in the cellular detoxification of a large number of 

endogenous and exogenous chemical agents that have electrophilic functional groups. People 

who have deficiencies in this family of genes are at increased risk of developing some types 

of tumors. We examined GSTP1 Ile105Val polymorphism using PCR-RFLP in 80 

astrocytoma and glioblastoma samples. Patients who had the Val allele of the GSTP1 

Ile105Val polymorphism had an increased risk of tumor development (odds ratio = 8.60; 95% 

confidence interval = 4.74-17.87; P < 0.001). Overall survival of patients did not differ 

significantly. We suggest that GSTP1 Ile105Val polymorphisms are involved in susceptibility 

to developing astrocytomas and glioblastomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Polymorphism; GSTP1; Astrocytoma; Glioblastoma 
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INTRODUCTION 

 

Tumors of the central nervous system (CNS) represent approximately 2% of all 

cancers, with an estimated 4.2 to 5.4 per 100.000 individuals per year (Ohgaki and Kleihues, 

2005). Although the incidence of CNS tumors is small compared to other cancers, these are 

among the most serious human malignancies, since they affect the coordination and 

integration of all body activities. Moreover, as each region of the brain has a vital function, 

the therapy used in other cancers (total surgical removal of the organ or tumor with a 

generous margin of normal tissue) cannot be applied to cure patients with brain tumors (Louis 

et al., 2002; Ohgaki and Kleihues, 2005). Gliomas are the most common tumors of the CNS. 

Despite the remarkable progress in the characterization of the molecular pathogenesis of 

gliomas, these tumors remain incurable and, in most cases, refractory to treatment due to their 

molecular heterogeneity (Kleihues et al., 2002). 

Astrocytomas account for the large majority of gliomas, making up 70% of the total, 

and can be divided into: pilocytic astrocytomas (grade I), including low-grade astrocytomas 

(grade II), anaplastic (grade III), and glioblastoma (grade IV) (Kleihues et al., 2002). The 

importance of the grading scheme of malignancy based on histopathology is indicated by the 

patient’s survival. Patients with low-grade astrocytomas (grade II) have a median survival of 

about seven years, and patients with anaplastic astrocytomas (grade III) have a mean survival 

of half that time (McCormack et al., 1992), while patients with glioblastoma have an average 

of 9 to 11 months (Simpson et al., 1993). Unlike astrocytomas, the progression of grade II and 

III tumors for most malignant tumors is well documented (Ino et al., 2001; Collins, 2004; 

Hartmann et al., 2004; Ichimura et al., 2004; Ohgaki, 2005). Ng and Lam (1998) suggested 

the division of glioblastomas into two clinical and molecular distinct entities: primary 

glioblastomas or new ones, which occur in elderly patients and are clinically very aggressive, 

and secondary glioblastomas, which develop from preexisting low-degree astrocytomas and 

have a more prolonged clinical course. 

Several studies have examined the relationship of this polymorphism with the 

formation of various types of tumors such as lung, head and neck, testicular, and breast (Ezer 

et al., 2002). The presence of this polymorphism is involved in reducing the activity of 

GSTP1 in 78% of children with asthma in Taiwan (Kabesch et al., 2004). Ezer et al. (2002) 

conducted a study on brain tumors and concluded that the presence of the Ile105Val 

polymorphism may lead to the development of pediatric astrocytomas and their progression to 

malignant grades. The GSTP1 gene is located on chromosome 11 in the 11q13 region and 
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possesses nine exons (White et al., 2008). This gene accounts for about 90% of the enzymatic 

activity of the glutathione S-transferase (GST) family.  

The activity of GSTP1 enzyme can be altered by the presence of the polymorphism 

Ile105Val. This polymorphism is located in exon 5 of the gene (rs947894) (McLeish and 

Turner, 2007). In the present research, a case-control study was conducted to examine the 

genotype distribution of Ile105Val single-nucleotide polymorphism (SNP) and to search for 

an association between astrocytomas and glioblastomas and GSTP1 SNP, using the 

polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) approach. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Study population 
 

Eighty gliomas were analyzed; they had been surgically resected from previously treated 

patients under the care of the Neurosurgery Department of Fundação Pio XII, Cancer Hospital 

of Barretos (Barretos, SP, Brazil). The samples, classified according to WHO criteria, were: 

43 astrocytomas and 37 glioblastomas. The clinical outcome, including length of survival, 

was obtained from patient records. For SNP studies, blood samples were collected from 100 

healthy individuals to serve as controls. Because of the highly heterogeneous ethnic 

composition of the Brazilian population, the individuals of the control group were selected 

from the general population of São Paulo State, with no family history of cancer in first-

degree relatives. 

 

DNA extraction and primer construction 
 

DNA extraction was performed using proteinase K and phenol-chloroform according 

to routine molecular biology protocols. Primers were constructed using the Gene Runner 3.05 

program (Hasting Software, Inc.) from the gene sequence of the GSTP1 Ile105Val 

polymorphism, obtained from the dbSNP of NCBI (accession No. rs 947894). Table 1 shows 

the primers and PCR product sizes.  
 

Table 1. Polymerase chain reaction primers 

 Primers Sequence Length (bp) Pcr product 
(bp) 

SNT GSTP1 
Ile105Val 

Ile105Val-F CCT GCT CCC CTC CAC CCA AC 20 180 

 Ile105Val R GCC CCT TTC TTT GTT CAG C 19  
PCR = polymerase chain reaction; SNP = single nucleotide polymorphism 
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PCR was carried out in a final volume of 25 µL containing 50 ng genomic DNA 

template, 1X PCR buffer with 2 mM MgCl2, 0.4 µM of each primer (Invitrogen), 50 µM 

dNTPs (Amersham Biosciences) and 0.5 U DNA polymerase (Biotools). The PCR cycling 

conditions were: 94°C for 5 min, followed by 35 denaturation cycles of 30 s at 94°C, 30 s of 

annealing at 60°C, and 30 s of extension at 72°C, and a final elongation cycle at 72°C for 5 

min. For RFLP, the PCR products were digested by BSMA (10 U at 55°C for 5 h - Ile105Val). 

BSMA recognizes a restriction site at Val105 (GTCTCN/NNNN) and generates two fragments 

of different sizes (115 and 65 bp), while Ile105 allele generates only one fragment of 180 bp. 

DNA fragments were electrophoresed through a 10% acrylamide:bisacrylamide gel (19:1) and 

stained with silver nitrate. 

 

Statistical analysis 

 

PCR-RFLP - The independence of alleles (Hardy-Weinberg equilibrium) was 

ensured using the chi-square test. The distribution of genotype and allele frequencies among 

patients and controls was compared using chi-square and Fisher exact tests. Overall survival 

curves were obtained using the Kaplan-Meier method and compared with a log-rank test. 

Odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated using a logistic regression 

model. Statistical significance was set at P < 0.05. Statistical analyses were performed with 

GraphPad InStat 4.0 and GraphPad Prism 5.0 softwares (GraphPad Software, Inc.). 

 

RESULTS 

 

Analysis of tumor and control populations according to the GSTP1 Ile105Val 

 

Eighty patients and 100 control subjects were included in this study. The patient 

sample comprised 28 females and 52 males (M/F ratio = 0.65), and the control sample 

consisted of 63 males and 37 females (M/F ratio = 1.7). The average age of the patient group 

was 45 years (range = 1-75) and of the control group, 45 years (range = 18-72). Genotype 

frequencies in controls and patients were in Hardy-Weinberg equilibrium. Allele and 

genotype frequencies of GSTP1 Ile105Val in controls and patients are shown in Table 2. The 

frequencies of Ile/ Ile and Ile/Val among controls were 87 and 13%, while in patients the 

frequencies Ile/Ile, Ile/ Val and Val/Val were 43.8, 53.8 and 2.5%, respectively (P < 0.0001); 
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Val105 allele frequency was statistically significant between cases and controls (0.29 and 

0.06, respectively, P < 0.001). 

 

Table 2. Allele and genotype frequencies in case and control groups. 

SNP Genotype Case group Control group P 
GSTP1 Ile105Val Ile/Ile 35 (43,8%) 87 (87%) <0,001 
 Ile/Val 43(53,8%) 13 (13%)  
 Val/Val 2 (2,5%) 0(0)  
 Val105 allele frequency 0,29 0,06 <0,001 

Data are reported as number with percent in parentheses. SNP = single nucleotide polymorphism. 

 

Comparison of overall survival of patients according to GSTP1 Ile105Val genotype 

did not show significant differences (P = 0.82). In the GSTP1 Ile105Val genotype, the median 

survival of patients with Ile/Val and Val/Val was 63 weeks (Figure 1). 

 

 
 Figure 1. Overall survival in patients according to GSTP1 Ile105Val single nucleotide 

polymorphism. 

 
 
DISCUSSION 

 

The concept of neoplastic transformation links together two types of genetic 

background of cancer with the same final results. Besides entirely somatic cell gene 

deregulation, a genetically determined susceptibility is taken into account. The predisposition 

to cancer results from the inheritance of altered alleles of genes, which are usually of the 

tumor suppressor type. The glutatione S-transferase (GSTs) constitutes a superfamily of 

ubiquitin, which are multifunctional enzymes involved in cellular detoxification of a large 

number of endogenous and exogenous chemical agents that have electrophilic functional 

groups (Ryberg et al.; 1997). The GSTP1 gene encodes the pi class of enzymes and this gene 

has been extensively examined in association with risk of cancer (White et al., 2007). The 
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influence of GSTP1 Ile105Val polymorphism on cancer with inconsistent results has been 

reported from different parts of the world (Syamala et al., 2007). 

In this study, we determined the relationship between GSTP1 Ile105Val SNPs and 

susceptibility to cancer and patient survival in 80 astrocytomas and glioblastomas. Several 

studies have examined the relationship between this polymorphism with the formation of 

various types of tumors as lung, head and neck, testicular and breast (Ezer et al., 2002). The 

presence of this polymorphism is involved in reducing the activity of GSTP1 in 78% of 

children with asthma in Taiwan (Kabesch et al., 2004). In another study, Millikan et al., 2000 

reported that the presence of this polymorphism in families leads to predisposition to the 

formation of tumors in the breast. 

The present case-control study showed that the Val105 was more frequent in the 

cancer population than in non-cancer populations (0.29 and 0.06 respectively, P < 0.001), and 

that the presence of this genotype may increase the risk of developing astrocytomas and 

glioblastomas (OR = 8,60; 95%CI = 4,14-17,87; P< 0.001). Ezer et al., 2002 conducted a 

study in brain tumors and concluded that the presence of the Ile105Val polymorphism may 

lead to the development of pediatric astrocytomas and its evolution to malignant grades. 

Singh et al., 2008 related to the presence of the Ile105Val polymorphism in individuals with 

head and neck tumors, suggesting that this polymorphism could lead to tumor development 

when compared with the control of population. 

Reszka et al., 2007 analyzed the influence of this polymorphism on the risk of 

developing lung cancer. They observed a large accumulation of oxidants in the blood of 

individuals who had the variant Val105 and also found higher frequencies of genetic Val/Val 

among patients with lung cancer than in the control group. Saxena et al, 2008 conducted a 

case-control study in individuals of the population of northern India in an attempt to assess the 

relationship between polymorphisms Ile105Val GSTP-1 and risk of breast cancer. They 

observed 2,6 times a great chance of developing this type of cancer in individuals with 

genotype Val/Val. Kadouri et al., 2008 analyzed the influence of the Ile105Val polymorphism 

in patients with breast cancer who also had mutations in the BRCA gene and observed a risk 

3,2 times higher among carriers of the Val105 allele, suggesting that the presence of the 

Val105 variant may be associated with the development breast cancer. 

Ye et al., 2006 conducted a study involving 23.000 individuals with cancer lung and 

30.000 controls and saw no association between polymorphism GSTP-1 Ile/Val and the risk 

of lung cancer. Wideroff et al., 2007 also found no relationship between the development of 

gastric adenocarcinoma and the presence of polymorphic variant Val105 gene GSTP-1. De 
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Roos et al., 2003 analyzed 422 patients with gliomas, 172 patients with meningiomas and 79 

schwannomas and observed that the presence of Val/Val genotype was associated with 

increased incidence of gliomas and schwannomas, and risk increased according to with the 

number of Val alleles (1.3 fold in the Ile/Val and 2.1 times in Val/Val). Schwartzbaum et al., 

2007 analyzed 329 cases of meningiomas and gliomas and 546 found no association between 

the risk of tumors of the nervous system and the presence of GSTP-1 polymorphism 

Ile105Val. 

Roos et al., 2003 analyzed samples of gliomas, meningiomas and neuromas and 

concluded that the presence of the Ile105Val polymorphism is associated with the risk of such 

patients to develop gliomas. Okeu et al., 2004 analyzed the Ile105Val polymorphism in 278 

patients with malignant gliomas and also noted that the presence of this leads to the 

development of tumors.  

In summary, our study provides evidence that GSTP1 Ile105Val may contribute to 

the etiology of human astrocytomas and glioblastomas, since the allele Val105 was found 

more frequently in patients than controls, but there was no association between the genotypes 

and the patients’ survival.  

 

ACKNOWLEDGMENTS 

We are grateful to the patients who took part in this investigation. We thank 

Vanderci Massaro de Oliveira and Marcio Rogério Penha for the technical support provided 

in this study. Reseach supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) and 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (FAEPA). 

 

REFERENCES 

Collins VP. Brain tumours: classification and genes (2004). J. Neurol. Neurosurg 

Psychiatry 75: 2-11. 

D Roos AJ, Rothman N, Inskip PD, Linet MS, Shapiro WR, Selker RG, Fine HA, 

Black PM, Pittman GS, Bell DA (2003). Genetic polymorphisms in GSTM1, P1, T1, AND 



Anexos  |  123 

CYP2EI and the risk of adult brain tumors. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 

12:14-22. 

Ezer R, Alonso M, Pereira E, Kim M, Allen CJ, Miller CD, Newcombr EW. 

Identification of glutathione S-transferase (GST) polymorphisms in brain tumors and 

association with susceptibility to pediatric astrocytomas (2002). Journal of Neuro-Oncology 

59:123-34.  

Hartmann C, Mueller W, Von Deimling A . Pathology and molecular genetics of 

oligodendroglial tumors (2004). J. Mol. Med 82:638-655. 

Ichimura K, Ohgaki H, Kleihues P et al (2004). Molecular pathogenesis of astrocytic 

tumours. J. Neurooncol 70:137-160. 

Ino Y, Betensky RA, Zlatescu MC et al (2001). Molecular subtypes of anaplastic 

oligodendroglioma: implications for patient management at diagnosis. Clin. Cancer Res 

7:839-845. 

Kabesch M, Hoefler C, Carr D. et al (2004). Glutathione s transferase deficiency and 

passive smoking increase childhood asthma. Thorax 59:5769-5773. 

Kadouri L, Kote-Jarai Z, Hubert A, Baras M, Abeliovich D, Hamburger T, Peretz T, 

Eeles RA (2008). Glutathione-S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms, and breast cancer 

risk, in BRCA1/2 mutation carriers. Br J Cancer 98:2006-2010. 

Kleihues P, Louis DN, Scheithauer BW, et al (2002). The WHO classification of 

tumors of the nervous system. J. Neuropathol Exp. Neurol 61:215-225. 

Louis DN, Pomeroy SL, Cairncross JG . Focus on central nervous system neoplasia 

(2002). Cancer Cell 1:125-128. 



Anexos  |  124 

McCormack BM, Miller DC, Budzilovich GN, et al (1992) Treatment and survival of 

low-grade astrocytoma in adults-1977-1988. Neurosurgery 31:636-642. 

Mcleish S, Turner SW . Gene environment interactions in asthma (2007). Arch. Dis. 

Child 92:1032-1035.  

Millikan R, Pittman G, Tse CK, Savitz DA, Newman B, Bell D (2000). Glutathione S-

transferases M1, T1 and P1 and breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:567-573. 

Ng HK, Lam PY . The molecular genetics of central nervous system tumors (1998). 

Pathology 30:196-202. 

Ohgaki H . Genetic pathways to glioblastomas (2005). Neuropathology 25:1-7. 

Ohgaki H, Kleihues P . Epidemiology and etiology of gliomas (2005). Acta 

Neuropathol 109:93-108. 

Okeu MF, Selvan M, Wang LE, Stout L, Erana R, Airewele G, Adatto P, Hess K, 

Osman FA, Groves M, Yung AWK, Levin VA, Wei Q, Bondy M (2004). Glutathione S-

transferase polymorphisms and survival in primary malignant glioma. Clinical cancer 

Research 10:2618-2625. 

Reszka E, Wasowicz .W, Gromadzinska J (2007). Antioxidant defense markers 

modulated by glutathione S-transferase genetic polymorphism: results of lung cancer case-

control study. Genes Nutr 2:287-294. 

Ryberg D, Skaug V, Hewer A, Phillips DH, Harries LW, Wolf CR, Ogreid D, Ulvik 

A, Vu P, Haugen A (1997). Genotypes of glutathione transferase M1 and P1 and their 

significance for lung DNA adduct levels and cancer risk. Carcinogenesis 18:1285-1289. 

Saxena A, Dhillon VS, Raish M, Asim M, Rehman S, Shukla NK, Deo SV, Ara A, 

Husain SA (2008). Detection and relevance of germline genetic polymorphisms in glutathione 



Anexos  |  125 

S-transferases (GSTs) in breast cancer patients from northern Indian population. Breast 

Cancer Res Treat 24.  

Schwartzbaum JA, Ahlbom A, Lonn S, Warholm M, Rannug A, Auvinen A, 

Christensen HC, Henriksson R, Johansen C, Lindholm C, Malmer B, Salminen T, 

Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Feychting M (2007). An international case-control study of 

glutathione transferase and functionally related polymorphisms and risk of primary adult brain 

tumors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:559-565. 

Simpson JR, Horton J, Scott C, et al. Influence of location and extent of surgical 

resection on survival of patients with glioblastoma multiforme: results of three consecutive 

Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) clinical trials (1993). Int. J. Radiat. Oncol. Biol. 

Phys 26:239-244. 

Singh M, Shah PP, Singh AP, Ruwali M, Mathur N, Pant MC, Parmar D (2008). 

Association of genetic polymorphisms in glutathione S-transferases and susceptibility to head 

and neck cancer. Mutation Reserchead 638:184-194.  

Syamala VS, Sreeja L, Syamala V, Raveendran PB, Balakrishnan R, Kuttan R, 

Ankathil R (2007). Influence of germline polymorphisms of GSTT1, GSTM1, and GSTP1 in 

familial versus breast cancer susceptibility and survival. Familial Cancer (Imprint).  

Wideroff L, Vaughan TL, Farin FM, GammonMD, Risch H, Stanford JL, Chow WH 

(2007). GST, NAT1, CYP1A1 polymorphisms and risk of esophageal and gastric 

adenocarcinomas. Cancer Detect Prev 31:233-6.  

White DL, LI D, Nurgalieva Z, EL-Serag HB (2008). Genetic variants of glutathione 

S-transferase as possible risk factors for hepatocellular carcinoma: A huge systematic review 

and meta-analysis. American Journal of Epidemiology 167:377-389. 

Ye Z, Song H, Higgins JP, Pharoah P, Danesh J (2006). Five glutathione s-transferase 

gene variants in 23,452 cases of lung cancer and 30,397 controls: meta-analysis of 130 

studies. PLos Med 3: 91. 



Anexos  |  126 

ANEXO II – ARTIGO CIENTÍFICO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 

 Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2010.  
 

 
Prezada Profa. Dra. A. C. Custódio,  
 

O artigo “Analysis of the polymorphisms XRCC1Arg194Trp and XRCC1 Arg 
399 Gln in gliomas”, (GMR 1125), foi aceito para publicação na Genetics and Molecular 
Research (GMR), e revisado por nosso editor técnico, a fim de manter a qualidade de 
nossa revista.  

Peço, neste momento, que reveja cuidadosamente o texto (arquivo anexo) e 
incorpore as modificações sugeridas. Caso não aceite alguma, informe-nos em folha 
separada.  

Por favor, devolva- nos o mais rápido possível a versão final do artigo.  
Aproveito a oportunidade para solicitar o pagamento da taxa de R$ 1.000,00 referente 
aos custos de publicação do artigo (GMR 1094).  
Ratifico que a revista não recebe auxílio de qualquer natureza de órgãos públicos ou 
privados, por isso, solicitamos aos autores que colaborem conosco e com a manutenção 
da GMR.  
 
Seguem as informações para pagamento via depósito bancário:  
Banco do Brasil - Ag. 3312-x – C/C 160.314-0  
Em favor de Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto  
 

Assim que o depósito for realizado, favor encaminhar comprovante de 
pagamento e os dados para emissão da Nota Fiscal (nome/instituição, CPF/CNPJ, 
endereço de emissão e envio da nota). Não esqueça de identificar, ao enviar a cópia do 
comprovante, o número do seu artigo GMR 1094.  
Contando com sua compreensão, agradecemos.  
 
Atenciosamente,  
 
 

 
 
 
 



Anexos  |  127 

Título: Analysis of the polymorphisms XRCC1Arg194Trp and XRCC1Arg399 Gln in 
gliomas. 
 
 
 
 

Autores: Aline Cadurin Custódio
1
, Luciana Oliveira Almeida

1
, Govanny Rebouças Pinto

1,3
, 

Marcelo José Santos
2
, José Reinaldo Walter Almeida

2
, Carlos Antônio Clara

2
, Juan Atunes 

Rey
4
 e Cacilda Casartelli

1. 

 

 
 
 

1Departamento de Genética, Laboratório de Oncogenética, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

 

2Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil 

 

3Laboratório de Genética Humana e Biologia Molecular, Universidade Federal do Piauí, 

Parnaíba, PI, Brasil 

 

4Departamento de Cirurgia Experimental, Laboratório de Oncogenética Molecular, Hospital 

Universitário “La Paz”, Madrid, Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  |  128 

ABSTRACT:  

 

 

 

 

 

XRCC genes (X-ray cross complementing group) were discovered mainly for their 

roles in protecting mammalian cells against damage caused by ionizing radiation. Studies 

determined that these genes are important in the genetic stability of DNA. Although the loss 

of some of these genes does not necessarily confer high levels of sensitivity to radiation, they 

have been found to represent important components of various pathways of DNA repair.  To 

ensure the integrity of the genome, a complex system of DNA repair was developed. Base 

excision repair is the first defense mechanism of cells against DNA damage and a major event 

in preventing mutagenesis. Repair genes may play an important role in maintaining genomic 

stability through different pathways that are mediated by base excision. In the present study, 

we examined XRCC1 Arg194Trp and XRCC1 Arg399Gln polymorphism using PCR-RFLP 

in 80 astrocytoma and glioblastoma samples. Patients who had the allele Trp of the XRCC1 

Arg194Trp  polymorphism had an increased risk of tumor development (OR=8.80; 

confidence interval at 95% (95% CI) = 4.34 – 17.70; P <0.001), as did the allele Gln of 

XRCC1 ARG399Gln (OR=1.01; 95% CI, 0.53 – 1.93; P=0.971). Comparison of overall 

survival of patients did not show significant differences. We suggest that XRCC1 Arg194Trp 

and XRCC1 ARG399Gln polymorphisms are involved in susceptibility for developing 

astrocytomas and glioblastomas.   

 

 

 

 

 

Key words: Polymorphism; XRCC1; astrocytoma; glioblastoma 
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INTRODUCTION 

 

Tumors of the central nervous system (CNS) represent approximately 2% of all 

cancers, with an estimated 4.2 to 5.4 per 100,000 individuals per year (Ohgaki and Kleihues, 

2005). Although the incidence of CNS tumors is small compared with other cancers, these are 

among the most serious human malignancies, since they affect coordination and integration of 

all organic activities. Moreover, as each region of the brain has a vital function, the therapy 

used in other cancers (total surgical removal of the organ or tumor with a generous margin of 

normal tissue) cannot be applied to cure brain tumors (Louis et al., 2002, Ohgaki and 

Kleihues, 2005). Gliomas are the most common tumors of the CNS. Despite the remarkable 

progress in the characterization of the molecular pathogenesis of gliomas, these tumors 

remain incurable and, in most cases, refractory to treatment due to their molecular 

heterogeneity (Kleihues et al., 2002). 

Astrocytomas account for the large majority of gliomas, making up 70% of the total, 

and can be divided into: pilocytic astrocytoma (grade I), including low-grade astrocytoma 

(grade II), anaplastic astrocytoma (grade III) and glioblastoma (grade IV) (Kleihues et al., 

2002). The relevance of the graduated scheme of malignancy based on histopathology is 

indicated by patient survival. Patients with low-grade astrocytomas (grade II) have a median 

survival of about seven years, patients with anaplastic astrocytomas (grade III) have a mean 

survival of half of that time (McCormack et al., 1992), while patients with glioblastoma have 

an average of 9 to 11 months (Simpson et al., 1993). Unlike grade I astrocytomas, the 

progression of tumors of grades II and III for most malignant tumors is well documented (Ino 

et al., 2001; Collins, 2004; Hartmann et al., 2004; Ichimura et al., 2004; Ohgaki, 2005). Ng 

and Lam (1998) suggested the division of glioblastomas into two clinically and molecularly 

distinct entities: primary glioblastomas or new ones, which occur in elderly patients and are 

clinically very aggressive, and secondary glioblastomas, which develop from preexisting low 

grade astrocytomas and have a more prolonged clinical course.  

Human tumors may develop through DNA damage caused by ultraviolet rays, 

ionizing radiation and environmental chemicals. This causes accumulation of DNA damage 

leading to tumor development and various cellular dysfunctions. The DNA repair system is 

crucially important for cellular life (Kawabata et al., 2005). To ensure the integrity of the 

genome, a complex system of DNA repair was developed. Base excision repair is the first 

defense mechanism of cells against DNA damage and a major event in preventing 

mutagenesis (Hu et al., 2005). Repair genes may play an important role in maintaining 
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genomic stability through different pathways mediated by base excision repair (Sreeja et al., 

2007). 

The repair of single strand breaks induced by a variety of external and internal 

factors, including ionizing radiation, alkylating agents and reactive oxygen species, occurs 

through the process of base excision repair, which depends on the function of DNA repair 

protein XRCC1, due to its ability to interact with the enzymes DNA polymerase beta, DNA 

ligase III, APE 1 (apurinic endonuclease 1), PNK (polynucleotide kinase) and poly ADP-

ribose polymerase {PARP – poly (ADP – ribose) polymerase}. No enzymatic activity for 

protein XRCC1 has been described, but it interacts with enzymatic components of each stage 

of the repair of single strand breaks in DNA (Caldecott, 2003). If there is failure at some 

stage, this defense mechanism is not feasible in the cell (Loizidou et al., 2008). 

The XRCC1 gene is located on chromosome 19 in region 19q13.2 and has 17 exons, 

with approximately 31.9 kb encoding a protein of 633 amino acids. About 300 

polymorphisms (SNPs) in XRCC1 have been found and are listed in the dbSNP database, of 

which approximately 35 variants are located in exons or the promoter region of the gene 

(Wang et al., 2008). Several polymorphisms described in the XRCC1 gene are involved in the 

formation of various types of tumors. Polymorphisms in exon 6 and exon 10 were described. 

The most frequent polymorphism in the population is located in exon 10, followed by the 

polymorphism of exon 6 (Ladiges, 2006).  

Polymorphism of exon 6 ARG194TRP (rs179982) C/T is associated with reduced 

risk for developing tumors. The fragment length polymorphism Arg194Trp is 160 bp; 

restriction enzyme recognizing the restriction site is CCGG MspI. When the T allele is found, 

the enzyme will not cleave and will yield a fragment of 160 bp, but if the C allele is found, the 

enzyme cleaves, forming 60-bp and 100-bp fragments.  

The Arg399Gln polymorphism (rs25787) located in exon 10 is the most studied 

among all polymorphisms of repair genes. In a review, Goode et al. (2002)  showed the role 

of this polymorphism in different types of cancers. In tumors of the bladder, skin and 

esophagus, it seems that the polymorphism does not exert any function, but for lung, stomach 

and nervous system cancer, the presence of the polymorphism could be involved in tumor 

formation. The fragment of the Arg399Gln polymorphism is 180 bp, and the restriction 

enzyme recognizes the restriction site CCGG MspI. When the allele A is found, the enzyme 

does not cleave and will generate a fragment of 180 bp, but if the allele is G the enzyme will 

cleave, forming fragments of 55 bp and 125 bp.  

 



Anexos  |  131 

MATERIAL AND METHODS 

Study population 

Eighty gliomas were analyzed, which had been surgically resected from previously 

untreated patients under the care of the Neurosurgery Department of Fundação Pio XII, 

Cancer Hospital of Barretos (Barretos, SP, Brazil). The samples, classified according to the 

WHO criteria, included 43 astrocytomas and 37 glioblastomas. The clinical outcome, 

including length of survival, was obtained from patient records. For SNP studies, blood 

samples of 100 healthy individuals were collected for controls. Because of the highly 

heterogeneous ethnic composition of the Brazilian population, the individuals of the control 

group were selected from the general population of São Paulo State, with no family history of 

cancer in first-degree relatives. 

 

DNA extraction and primer construction 

DNA extraction was performed using proteinase K and phenol-chloroform according 

to routine molecular biology protocols. Primers were constructed using the Gene Runner 3.05 

program (Hasting Software, Inc.) from the gene sequence of the XRCC1 Arg194Trp and 

XRCC1 ARG399Gln polymorphisms, obtained in the dbSNP of NCBI (accession numbers 

rs1799782 and rs25787, respectively). Table 1 shows the primers and PCR product sizes. 

  
Table 1. Polymerase chain reaction primers 

 Primer Sequence Length 
(bp) 

PCR product 
(bp) 

SNP 
XRCC1Arg194Trp 

Arg164Trp –
F 

GTG AAG GAG GAG GAT GAG AGC 20 160 

 Arg164Trp  R CCC CAG CCC CCT CTA CCC T 19  
     

SNP 
XRCC1Arg399Gln 

Arg399Gln –
F 

GCG TAA GGA GTG GGT GCT GG 20 180 

 Arg399Gln R GTC TGC TGG CTC TGG GCT G 19  
                            PCR = polymerase chain reaction; SNP = single nucleotide polymorphism  

 
PCR was carried out in a final volume of 25 µL containing 50 ng genomic DNA 

template, 1xPCR buffer with 2 mM MgCl2, 0.4 µM of each primer (Invitrogen), 50 µM 

dNTPs (Amersham Biosciences) and 0.5 U DNA polymerase (Biotools). The PCR cycling 

conditions were: 94°C for 5 min, followed by 35 denaturation cycles of 30 s at 94°C, 30 s of 

annealing at 60°C, and 30 s of extension at 72°C, and a final elongation cycle at 72°C for 5 

min. For RFLP, the PCR products were digested by MspI (4 U at 37°C for 4 h - XRCC1 

Arg194Trp and XRCC1 Arg399Gln). MspI recognizes a restriction site at Arg194 allele 
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(C▼CGG) and generates two fragments of different sizes (110 and 60 bp), while the Trp194 

allele generates only one fragment of 160 bp. For XRCC1,  

when the polymorphism Arg399Gln occurs, the enzyme MspI generates two fragments of 

different sizes for Gln399 alleles (125 and 55 bp), and only one fragment (180 bp) for the 

Arg399 allele. DNA fragments were electrophoresed through a 10% 

acrylamide:bisacrylamide gel (19:1) and stained with silver nitrate. 

PCR products were purified and submitted to bidirectional sequencing, to further 

confirm the reliability of the genotype analysis. The PCR products were purified with 

ExoSAP (USB), followed by sequencing with the DYEnamic ET Dye Terminator kit 

(Amersham Bioscience), according to instructions. 

 

Statistical analysis 

PCR-RFLP. The independence of alleles (Hardy-Weinberg equilibrium) was ensured 

using the chi-square test. The distribution of genotype and allele frequencies among patients 

and controls was compared using the chi-square and Fisher’s exact tests. Overall survival 

curves were obtained using the Kaplan-Meier method and compared with a log-rank test. 

Odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated using a logistic regression 

model. Statistical significance was set at P < 0.05. Statistical analyses were performed with 

GraphPad InStat 4.0 and GraphPad Prism 5.0 software (GraphPad Software, Inc.). 

 

RESULTS 

 

Analysis of tumors and control populations according to the XRCC1 codon 194 and 

codon 399 SNPs 

Eighty patients and 100 control subjects were included in this study. The patient 

sample comprised 28 females and 52 males (M/F ratio = 0.65) and the control sample 

consisted of 63 males and 37 females (M/F ratio = 1.7). Mean age of the patient group was 45 

years (range = 1-75) and of the control group  45 years (range = 18-72). Genotype frequencies 

in controls and patients were in Hardy-Weinberg equilibrium. Allele and genotype 

frequencies of XRCC1 Arg194Trp and Arg399Gln in controls and patients are shown in 

Table 2. The frequencies of Arg/Arg, Arg/Trp and Trp/Trp among controls were 67, 4 and  

29%, while in patients the frequencies Arg/Arg, Arg/Trp and TRp/Trp were 18.8; 38.8 and 

42.5%, respectively (P<0.0001 ). 
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Table 2. Allele and genotype frequencies in case and control groups. 

SNP Genotype Case group Control group P 
XRCC1Arg194Trp Arg/Arg 15 (18.8) 67 (67.0) <0.001 

 Arg/Trp 31 (38.8) 4 (4.0)  

 Trp/Trp 34 (42.5) 29 (29.0)  

 Trp 0.62 0.31 <0.001 

XRCC1Arg399Gln Arg/Arg 23 (28.8) 29 (29.0) 0.003 

 Arg/Gln 33 (41.3) 20 (20.0)  

 Gln/Gln 24 (30.0) 51 (51.0)  

 Gln 0.5 0.61 0.049 

Data are reported as number with percent in parentheses. SNP = single nucleotide polymorphism. 

 

Logistic regression analysis for the investigation of polymorphism association with 

risk of astrocytomas and glioblastomas is presented in Table 3. Compared to Arg/Arg, the 

most common genotype of the polymorphism XRCC1 Arg194Trp in the study population, the 

genotypes with the presence of allele Trp revealed an increased risk of tumor development 

(OR=8.80; 95% CI, 4.37 – 17.70; P<0.001). When the polymorphism XRCC1 Arg399Gln 

was analyzed, we observed a small increased risk of tumor development for the presence of 

the allele Gln (OR=1.01; 95% CI, 0.53 – 1.93; P=0.971). 

 
Table 3. Association of XRCC1 Arg194Trp and ARG399Gln single nucleotide polymorphisms with risk of 

cancer 

SNP Genotype Case/control OR (95%CI) P 
XRCC1Arg194Trp Arg/Arg 15/67 1  

 Arg/Trp 31/4 34.62 (10.61 - 112.9) <0.001 

 Trp/Trp 34/29 5.24 (2.48 - 11.06) <0.001 

 Arg/Trp or Trp/Trp 65/33 8.80 (4.37 - 17.70) <0.001 

XRCC1Arg399Gln Arg/Arg 23/29 1  

 Arg/Gln 33/20 2.08 (0.95 - 4.53) 0.064 

 Gln/Gln 24/51 0.59 (0.28 - 1.23) 0.16 

 Arg/Gln or Gln/Gln 57/71 1.01 (0.53 - 1.93) 0.971 

SNP = single nucleotide polymorphism. 

 

Comparison of overall survival of patients according to XRCC1 Arg194Trp 

genotypes showed a significant difference (P = 0.20) when compared to controls, and 

Arg399Gln genotype did not show significant differences (P = 0.439). In the XRCC1 

Arg194Trp genotype, the median survival of patients with Arg/Arg, Arg/Trp and Trp/Trp was 

64 weeks, and in XRCC1 Arg399Gln genotype the median survival of patients with Arg/Arg, 

Arg/Gln and Gln/Gln was 63 weeks (Figures 1 and 2). 
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Figure 1. Overall survival in patients according to XRCC1Arg194Trp single nucleotide 

polymorphism. 

 

 

Figure 2. Overall survival in patients according to XRCC1Arg399Gln single nucleotide polymorphism. 

 

DISCUSSION 

 

SNPs are recognized as important tools in human genetics and medicine and have 

been widely used in genetic association studies of various complex diseases, such as 

cardiovascular, psychiatric and autoimmune diseases, obesity, osteoporosis, diabetes and 

cancer (Curran et al., 2001; Miller and Kwok, 2001; Lin et al., 2003; Tamura et al., 2003; 

Yamada et al., 2003; Hirai et al., 2005). In humans, several reviews of SNPs have also been 

conducted throughout the genome with the intention of determining the patterns of the 

haplotypes in the populations studied (Daly et al., 2001; Jeffreys et al., 2001; Patil et al., 

2001; Reich et al., 2001; Gabriel et al., 2002). Data from these tests are extremely useful for 
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studying the genetic basis of common complex diseases (Phillips et al., 2003). 

Polymorphisms in DNA repair genes may be associated with differences in the efficient repair 

of DNA damage and may influence the risk for developing tumors. This can result in subtle 

changes in the structure of proteins from genes and alter their functions (Sreeja et al., 2007). 

In this study, we determined the relationship between XRCC1Arg194Trp and 

XRCC1Arg399Gln and susceptibility to cancer and patient survival in 80 gliomas. Goode et 

al. (2002) showed in a review that the polymorphism of exon 6 ARG194Trp is associated 

with reduced risk for developing tumors.  

This was confirmed by an analysis of 38 cases of controls in a Chinese population. A 

study conducted in Russia with 2000 cases also showed the presence of the polymorphism 

ARG194Trp associated with reduced risk of lung cancer. These results are surprising 

considering that the presence of a polymorphism, the exchange of one amino acid, could be 

deleterious to gene function and could consequently increase the risk of developing tumors 

(Ladiges, 2006).  

There are some explanations considering the presence of a polymorphism not 

associated  with the risk of cancer, one of which is that some studies may present misleading, 

inaccurate answers.  

In the case of this variant, there is strong evidence of a large number of studies 

suggesting links between its presence and the formation of tumors. 

A study by Moullan et al. (2003) revealed that the presence of the polymorphism 

ARG194Trp  in exon 6 may be associated with increased occurrence of breast tumors. Tae et 

al. (2004) conducted a study of patients with head and neck tumors and found that the 

presence of this polymorphism was associated with increased risk of tumors. 

A study by Wang et al. (2008) showed that the presence of this polymorphism is not 

related to the risk of developing bladder tumors. The data variation, showing that this 

polymorphism is involved with the genesis of tumors in some cases and not in others, may be 

related to the type of  tissue considered. 

Loizidou et al. (2008) conducted a study of patients with breast cancer and found 

that the XRCC1Arg194Trp polymorphism showed no association with disease development. 

Improta et al. (2008), in analyzing 104 patients with colorectal and lung cancer, found no 

changes in the tumors related to polymorphisms XRCC1Arg194Trap and XRCC1Arg399Gln. 

A review by Goode et al. (2002) revealed the role of XRCC1Arg399Gln 

polymorphism in different types of cancer. In tumors of the bladder, skin and esophagus, it 
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seems that the polymorphism does not exert any function, but for lung, stomach and nervous 

system the presence of the polymorphism could be involved in tumor formation. 

The presence of the 399Gln variant was reported to be associated with the risk of 

head and neck cancer (Sturgis et al. 1999), breast cancer (Li et al. 2009), and lung cancer 

(Improta et al., 2008; Sreeja et al., 2007).  

Au et al. (2003) irradiated cells of individuals carrying the Arg399Gln polymorphism 

with ultraviolet rays and found an increase in chromosomal deletions. These chromosomal 

deletions resulted from a deficiency of DNA repair, facilitating genetic instability, increased 

mutations and risk for development of tumors.  

Felini et al. (2007) observed no association between XRCC1Arg399Gln 

polymorphism and gliomas; this agrees with a previous hospital-based case control study. 

Loizidou et al. (2008) reported that the XRCC1Arg399Gln polymorphism was not associated 

with risk of development of  breast cancer. Wang et al. (2004) did not find any statistically 

significant differences in the distributions of XRCC1Arg399Gln in 309 patients with gliomas.  

Jelonek et al. (2010) observed an association between XRCC1 Arg399Gln 

polymorphism and colorectal cancer: Arg/Arg homozygotes (GG) were more frequent in the 

control groups, and Gln/Gln homozygotes (AA) were more frequent in the cancer group, 

while the frequency of heterozygotes (G/A) was similar in the patients and control group. 

Consequently, the XRCC1 399Gln (A) allele was overrepresented in the cancer group and 

was associated with an increased risk of sporadic colorectal cancer. 

In summary, our study provides evidence that the XRCC1Arg194Trp polymorphism 

may contribute to the etiology of human astrocytomas and glioblastomas, since the allele 

Trp194 was found more frequently in patients than in controls and because its presence is 

associated with the genotype and the patients’ survival. XRCC1Arg399Gln revealed a small 

increased risk of tumor development for the presence of the allele Gln and did not show 

significant differences in  patient survival. 
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