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Capítulo I 

Introdução 

 

Atualmente o carcinoma de próstata é o tipo de câncer mais freqüentemente 

diagnosticado e a segunda causa de mortes relacionadas a câncer em populações 

ocidentais (Furuya et al., 1999). Sua incidência tem aumentado muito nos últimos 60 

anos com, aproximadamente 200.000 novos casos a cada ano na população 

americana (Ingles et al., 1998; Ripple & Wilding, 1999; Fleshner et al., 2000). Uma 

possível explicação para este fato seria o aumento da expectativa de vida na 

sociedade atual (Rinker-Schaeffer et al., 1994; Jones et al., 1995; Meikle et al., 1995). 

A previsão da Sociedade Americana do Câncer para o ano de 2001 é que sejam 

diagnosticados cerca de 198.000 novos casos com, aproximadamente, 32.000 mortes 

(Greenlee et al., 2001). Na população brasileira a estimativa é de que sejam 

diagnosticados 21.000 novos casos com 7.000 mortes (Estimativas da incidência e 

mortalidade por câncer no Brasil, 2001). A incidência do carcinoma de próstata 

apresenta uma grande variação regional e racial, sendo maior na população negróide 

americana (Irvine et al., 1995; Whittemore et al., 1995). Por outro lado, na população 

japonesa, a incidência é cerca de oito vezes menor que em caucasóides norte-

americanos.  

Apesar de grande parte dos pacientes manifestarem o carcinoma de próstata 

até os 70 anos de idade, há evidências através de autópsia, da existência de células 

malignas latentes na próstata de homens acima de 80 anos, que morreram devido a 

outras causas e não apresentavam nenhum sintoma desta forma de câncer (Ekman et 

al., 1999). A freqüência da forma sub-clínica ou latente é semelhante em caucasóides 

americanos e asiáticos (Carter et al., 1990; Egawa et al., 1995; Irvine et al., 1995; 

Moyret-Lalle et al., 1995; Reichardt et al., 1995; Takahashi et al., 1995a; Whittemore et 

al., 1995; Ingles et al., 1997). Estes achados sugerem que a diferença na incidência da 

forma clínica do carcinoma de próstata pode ser resultante de fatores ambientais, tais 

como modo de vida e dieta que poderiam influenciar na transformação de uma forma 

para a outra. Além disso, sugere-se que os tumores latentes que se manifestam 

nestas populações podem apresentar características moleculares distintas 

(Whittemore et al., 1995; Takahashi et al., 1995a; Ingles et al., 1997; Schaid et al., 

1998; Ekman et al., 1999). 

O tumor da próstata é composto de um parênquima de células epiteliais em 

proliferação, de um estroma de tecido conjuntivo e de vasos sangüíneos. Sua 
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progressão é muito variada, havendo tumores benignos, que não se desenvolvem e 

não trazem conseqüências secundárias ao indivíduo, outros que se desenvolvem 

lentamente e ainda uma terceira classe de tumores graves que se desenvolvem 

rapidamente, tornam-se malignos e levam o paciente à morte em pouco tempo 

(Konishi et al., 1995a). Atualmente, não há nenhum teste que permita a diferenciação 

entre estas diferentes formas de evolução dos tumores. Assim sendo, é importante 

que o diagnóstico do câncer seja precoce na tentativa de se obter sucesso no 

tratamento das formas graves. Quando o tumor é detectado precocemente é mais 

provável que este tenha uma localização regional e, conseqüentemente, um maior 

potencial de cura, através de terapia local. Nos estágios precoces há uma grande 

probabilidade de cura através da cirurgia de retirada da próstata (prostatectomia 

radical), que pode ser seguida de tratamento de radioterapia e/ou quimioterapia 

(Taplin et al., 1995; Ripple & Wilding, 1999). Entretanto, este tratamento é ineficaz em 

casos avançados da doença com a ocorrência de metástases. Nestes casos, a terapia 

mais usada é a diminuição dos níveis de testosterona e 5α-dihidrotestosterona, que 

leva a uma redução da taxa de crescimento das células da próstata (Taplin et al., 

1995; Ripple & Wilding, 1999). Porém, em cerca de 25% destes casos, o tumor deixa 

de responder ao tratamento e, mesmo com baixos níveis de andrógenos, volta a se 

desenvolver. O mecanismo envolvido neste processo não é ainda conhecido. O 

tratamento destinado a homens que chegam a este estágio da doença, com tumores 

hormônio-independentes, é paliativo, voltado à minimização dos sintomas (Taplin et 

al., 1995; Ripple & Wilding, 1999). 

A detecção precoce do carcinoma de próstata se dá principalmente através da 

determinação da concentração sérica do antígeno específico da próstata (PSA), do 

exame de toque retal e da análise anátomo-patológica do material de biópsia (Carter & 

Pearson, 1999). O PSA é uma protease presente em altas concentrações no líquido 

seminal, sendo secretada por células epiteliais da próstata e das glândulas periuretral 

e perianal, cuja função está relacionada com a liquefação do sêmen e com a fertilidade 

masculina (Yu et al., 1995). Com o desenvolvimento do tumor, há um aumento do 

número de células epiteliais da próstata e, com isto, altos índices de PSA são 

verificados no plasma sangüíneo dos pacientes (Young et al., 1991). 

Na maioria dos casos, os tumores da próstata apresentam uma forte 

correlação entre sua aparência histológica e a expressão clínica (Gleason, 1992). 

Portanto, a classificação histológica do tumor, juntamente com a avaliação clínica do 

paciente é de fundamental importância no tratamento que será ministrado. 

Geralmente, tumores com baixo grau de diferenciação histológica progridem 

rapidamente, enquanto que tumores com alto grau de diferenciação apresentam uma 
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progressão lenta (Gleason, 1992). Porém, deve-se ressaltar que, apenas o 

conhecimento do estágio histológico do tumor, não permite traçar o prognóstico clínico 

do paciente, uma vez que este é extremamente variável de indivíduo para indivíduo. A 

classificação mais utilizada atualmente foi estabelecida por Gleason em 1992 sendo 

os tumores basicamente divididos em nove diferentes graus (Gleason score 1 – 

Gleason score 9). O valor de Gleason de um tumor é dado pela soma dos valores dos 

dois focos neoplásicos mais comuns na amostra do tumor (Gleason, 1992). 

Existem várias evidências que sugerem que a manifestação do carcinoma de 

próstata depende, além de fatores ambientais, de um ou mais componentes genéticos. 

Uma destas evidências é a ocorrência de casos familiais de carcinoma de próstata, os 

quais representam cerca de 10% do total de casos da doença. Carter et al. (1992) 

demonstraram que a idade de início precoce e a ocorrência de vários afetados na 

família são determinantes no risco da recorrência desta forma de câncer em uma 

genealogia. Um estudo com casos familiais de carcinoma de próstata demonstrou que 

parentes em primeiro grau de um homem afetado apresentam um risco duas a três 

vezes maior de desenvolver esse tipo de câncer, independente do grupo racial 

(Whittemore et al., 1995). Outros estudos demonstraram que quando há mais de um 

afetado em uma genealogia, o risco para os demais homens aumenta cerca de 1,8 

vezes (Steinberg et al., 1990; Glover et al., 1998; Schaid et al., 1998). Keetch et al. 

(1995), Isaacs et al. (1995) e Aprikiam et al. (1995) observaram que a idade de início 

precoce de um paciente está associada a um risco aumentado entre seus irmãos. 

O modelo de herança é complexo, sendo que alguns estudos sugerem um 

padrão de herança autossômica dominante (Carter et al., 1992; Schaid et al., 1998). 

Porém, o modelo multifatorial é o mais aceito para a maioria dos casos de carcinoma 

de próstata. 

Atualmente, podemos dividir os estudos genéticos com o carcinoma de 

próstata em dois subgrupos: a) identificação de anormalidades cromossômicas e 

alterações de expressão gênica nas células de tumor de casos isolados ou familiais 

que podem levar a caracterização dos mecanismos genéticos envolvidos no 

desenvolvimento da neoplasia; b) identificação de genes que estejam associados à 

susceptibilidade ao carcinoma de próstata.  

No primeiro subgrupo podemos destacar as seguintes alterações: 

1) Alterações numéricas de diversos cromossomos, tais como monossomia parcial do 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 16, 17, 18 e X, monossomia do 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17 e 

18, trissomia parcial do 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 e X e trissomia do 1, 4, 7, 8, 

10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22 e X (Atkin & Baker, 1985; Brothman et al., 1990; Arps et 

al., 1993; Cher et al., 1995; Latil et al., 1995; Macoska et al., 1995; Quian et al., 1995; 
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Bova &Isaacs, 1996; Cher et al., 1996; Konig et al., 1999; Verma et al., 1999; 

Erbersdobler et al., 1999; Alers et al., 2000); 

2) Amplificações gênicas em 1q, 3q, 4, 5, 6q, 7q, 8q, 9p, 12q, 13q e Xq (Koivisto et 

al., 1995; Visakorpi et al., 1995b; Wallén et al., 1999; Sattler et al., 1999; Alers et al., 

2000); 

3) Perdas alélicas em 6q, 7q, 8p, 9p, 10q 13q, 16q, 17q e 18q (Trapman et al., 1994; 

Emmert-Buck et al., 1995; Gao et al., 1995; Gray et al., 1995; Macoska et al., 1995; 

Murakami et al., 1995; Visakorpi et al., 1995a; Takahashi et al., 1995a); 

4) Instabilidade de microssatélites nos cromossomos 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 

17 (Egawa et al., 1995; Suzuki et al., 1995; Terrel et al., 1995; Watanabe et al., 1995); 

5) Mutações no oncogene ras em células tumorais (Konishi et al., 1995a; Moyret-Lalle 

et al., 1995); no gene PTEN/MMAC1 em células de tumor (Li et al., 1997; Steck et al.; 

1997; Pesche et al., 1998); em genes supressores de tumor como o gene do 

retinoblastoma (Brooks et al., 1995; Kubota et al., 1995), o p53 (Konishi et al., 1995a; 

Konishi et al., 1995b; Moyret-Lalle et al., 1995)  e o MXI1 (Eagle et al., 1995; Gray et 

al., 1995) em células de tumor; e mutações no gene do receptor de andrógeno tanto 

em células tumorais como em linfócitos (Elo et al., 1995; Klocker et al., 1995; Koivisto 

et al., 1995; Takahashi et al., 1995b; Taplin et al., 1995; Visakorpi et al., 1995b; Evans 

et al., 1996; Wallén et al., 1999; Marcelli et al., 2000); 

6) Expressão reduzida do supressor de metástase KAI1 nas células do tumor (Dong 

et al., 1995; Adachi et al., 1996); 

7) Aumento de expressão de três novos genes (P503S, P504S e P510S) 

identificados a partir de bibliotecas de cDNA de tumores de próstata e de tecido 

prostático normal com a técnica de microarray (Xu et al., 2000); 

O segundo subgrupo pode ser dividido em dois: estudos paramétricos de 

análises de ligação em casos familiais e estudos não paramétricos de análises de 

associação entre genes candidatos e a ocorrência do tumor, tanto em casos isolados 

como em casos familiais. Os estudos de análises de ligação permitiram até o presente 

momento a identificação de seis locos associados com o carcinoma de próstata em 

casos familiais com padrão de herança autossômica dominante ou ligada ao X: 

1) HPC1 em 1q24-25 (Smith et al., 1996); 

2) PCAP em 1q42.2-43 (Berthon et al., 1998); 

3) CAPB em 1p36 (Gibbs et al., 1999b); 

4) HPCX em Xq27-28 (Xu et al., 1998); 

5) HPC20 em 20q13 (Berry et al., 2000); 

6) ELAC2/HPC2 em 17p11.2 (Tavitigian et al., 2001); 
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Dentre estes, apenas o gene mapeado em 17p11.2 já foi clonado (Tavitigian et 

al., 2001). Este gene, ELAC2/HPC2, altamente conservado entre os eucariotos, é 

responsável pela codificação de uma hidrolase dependente de metal, que pode estar 

envolvida no processo de reparo ou poliadenilação do DNA. Mutações que levam a 

formação de codons de parada prematuros foram identificadas em indivíduos 

afetados, sugerindo que o gene ELAC2/HPC2 pode ter um papel importante na 

susceptibilidade ao desenvolvimento do carcinoma de próstata (Tavitigian et al., 2001). 

Apesar de alguns estudos independentes não confirmarem a existência de tais locos 

(McIndoe et al., 1997; Berthon et al., 1998; Eales et al., 1998; Gibbs et al., 1999a; 

Whittemore et al., 1999; Berry et al., 2000; Xu et al., 2001), todos, exceto o gene 

ELAC2/HPC2, foram confirmados em, pelo menos, dois estudos independentes 

(Cooney et al., 1997; Lange et al., 1999; Neuhausen et al., 1999; Whittemore et al., 

1999; Xu et al., 2000; Berry et al., 2000; Xu & Int. Cons. Prostate Cancer Genet., 

2000). 

Uma vez que os locos identificados até o momento correspondem a cerca de 

33% dos casos familiais de carcinoma de próstata (Berry et al., 2000), outros estudos 

de ligação devem ser realizados em famílias de afetados a fim de identificar outros 

genes envolvidos na patogênese do carcinoma de próstata familial.  

Além das regiões candidatas acima mencionadas, existem evidências da 

existência de pelo menos mais cinco regiões candidatas associadas com a 

susceptibilidade a esta forma de câncer localizadas em 11p, 16q23.2, 5q31.3-33.3, 

7q32.3 e 19q12 (Gibbs et al., 2000; Suarez et al., 2000; Witte et al., 2000;). Porém, 

estes achados não foram ainda confirmados.  

Os estudos não paramétricos de análises de associação que até o momento 

mostraram resultados positivos com uma maior susceptibilidade ao carcinoma de 

próstata são: 

1) Variabilidade das regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de 

andrógeno (Irvine et al., 1995; Hardy et al., 1996; Giovannucci et al., 1997; Stanford et 

al., 1997; Bratt et al., 1999; Edwards et al., 1999); 

2) Variabilidade de três regiões polimórficas do gene do receptor de vitamina D: a) 

Poly-A (localizada na região 3’ não traduzida); b) Variante localizada no intron 8 do 

gene VDR identificada por um RFLP (restriction length polymorphism) para a enzima 

de restrição BsmI; c) alteração C1171T (I352I) (Morrison et al., 1994; Taylor et al., 

1996; Ingles et al., 1997; Ingles et al., 1998; Kibel et al., 1998; Correa-Cerro et al., 

1999; Furuya et al., 1999); 
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3) Associação do haplótipo Leu217/Thr541 de duas regiões polimórficas (Ser217Leu 

e Ala541Thr) do gene ELAC2 com uma maior susceptibilidade ao carcinoma de 

próstata (Rebbeck et al., 2000); 

Além das alterações acima mencionadas, há também uma série de fatores 

extrínsecos à celula tumoral que podem influenciar no desenvolvimento do câncer. 

Uma vez que todo tumor é composto de um parênquima de células em proliferação, 

um estroma de tecido conjuntivo e vasos sangüíneos, o processo de angiogênese está 

associado ao seu desenvolvimento e crescimento (Goldman, 1907; Ide et al., 1939; 

Algire & Chalkley, 1945). A angiogênese que é o processo de formação de novos 

vasos sangüíneos é resultado de um balanço entre reguladores positivos e negativos. 

Dentre os reguladores positivos os fatores de crescimento de fibroblastos, fatores de 

crescimento endotelial e vascular e fatores de permeabilidade vascular (Kandel et al., 

1991; O’Reilly et al., 1997). Dentre os reguladores negativos estão a trombospondina, 

a angiostatina e a endostatina (Good et al., 1990; O’Reilly et al., 1994; Chen et al., 

1995; Gately et al., 1996; O’Reilly et al., 1997). Portanto, o estudo destes fatores no 

carcinoma de próstata também poderá trazer contribuições importantes para uma 

melhor compreensão do mecanismo de desenvolvimento do tumor da próstata.  

Como vimos, diversos estudos têm buscado um melhor esclarecimento sobre 

os diferentes mecanismos genéticos envolvidos na carcinogênese da próstata. Porém, 

a correlação destes eventos e sua ação integrada ou independente ainda não está 

esclarecida. Além disso, os mecanismos destes eventos podem ser diferentes nas 

diversas populações.  

Portanto, a caracterização destas alterações em diferentes populações é da 

maior importância, pois com uma melhor compreensão destes eventos acredita-se que 

será possível o estabelecimento de testes diagnósticos preditivos mais efetivos, 

aumentando o potencial de cura dos pacientes bem como o desenvolvimento de uma 

terapia mais adequada. 

A presente tese constituir-se-á na apresentação dos resultados na forma de 

trabalhos a serem submetidos à publicação. Desta maneira, uma revisão bibliográfica 

mais detalhada de cada tópico que foi desenvolvido será apresentada em cada um 

dos próximos capítulos juntamente com os resultados obtidos bem como a discussão 

dos dados. 
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Objetivos 

 

O objetivo geral da presente tese constitui-se na identificação de regiões 

polimórficas do genoma que possam estar associadas com a susceptibilidade ao 

carcinoma de próstata na população brasileira. Os locos selecionados para a 

realização deste estudo foram os seguintes: 

 

1) Gene do receptor de andrógeno (regiões polimórficas CAG e GGC). 

2) Gene do receptor de vitamina D (polimorfismo C1171T ). 

3) Gene da endostatina (polimorfismo D104N). 

4) Gene MXI1 (região polimórfica AAAAC). 

5) Gene p53 (polimorfismo Pro72Arg). 
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Capítulo II 

Pacientes e Métodos 
 

 Neste capítulo descrevemos de forma detalhada as metodologias utilizadas nos 

trabalhos apresentados nos próximos capítulos, complementando desta maneira as 

informações contidas no item Pacientes e Métodos de cada um destes capítulos. 

 

 
II.1 Pacientes 

  
As amostras de carcinoma de próstata foram averiguadas no Laboratório de 

patologia CICAP do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e nos Ambulatórios de Urologia do 

Hospital das Clínicas (FMUSP) e do Hospital do Câncer (Instituto Ludwig de Pesquisas 

para o Câncer). 

As amostras coletadas dos pacientes atendidos no Hospital das Clínicas 

(FMUSP) e no Hospital do Câncer consistem de sangue periférico. As amostras do 

laboratório CICAP consistem de tecido tumoral da próstata incluído em blocos de 

parafina. 

Um total de 182 amostras de DNA de pacientes com carcinoma de próstata, 

sendo que 85 correspondem a DNA extraído a partir de linfócitos e 97 a DNA extraído 

de tecido tumoral incluído em parafina, foram incluídos na presente tese (Tabela 1). 

 Somente foi possível realizarmos classificação racial dos indivíduos dos quais 

foi coletado sangue periférico. A classificação em caucasóide e negróide das amostras 

dos pacientes atendidos no Hospital das Clínicas (FMUSP) foi realizada de acordo 

com Krieger et al. (1965) e Azevedo (1980). Esta classificação é subjetiva, levando em 

consideração a textura do cabelo, cor da pele, formato do nariz e formato da boca dos 

indivíduos. De acordo com esta classificação os negróides são subdivididos em mulato 

claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Em relação às amostras provenientes do 

atendimento do Hospital do Câncer (Instituto Ludwig) não sabemos qual o critério 

utilizado na classificação racial, uma vez que não vimos os pacientes e as amostras 

nos foram fornecidas com a classificação racial pronta. 
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Paciente Diagnóstico idade raça Gleason score tecido
01 CP 72 C 6 sangue
02 CP 77 N 5 sangue
03 CP 70 N 7 sangue
04 CP 67 C 5 sangue
05 CP 63 C 9 sangue
06 CP 70 C 7 sangue
07 CP 65 C 5 sangue
08 CP 54 N 3 sangue
09 CP 70 C 6 sangue
10 CP 69 C 7 sangue
11 CP 65 C 6 sangue
12 CP 57 C 7 sangue
13 CP 67 N 5 sangue
14 CP 63 N 6 sangue
15 CP 57 N 7 sangue
16 CP 67 C sangue
17 CP 67 C 7 sangue
18 CP 64 N 4 sangue
19 CP 58 C 2 sangue
20 CP 5 sangue
21 CP 67 7 tumor
22 CP 76 C 4 sangue
23 CP 66 C 3 sangue
24 CP 50 3 sangue
25 CP 64 C 9 sangue
26 CP 76 N 2 sangue
27 CP 58 N sangue
28 CP 82 C 5 sangue
29 CP 75 9 sangue
30 CP 75 5 sangue
31 CP 82 5 sangue
32 CP 5 sangue
33 CP 68 N 2 sangue
34 CP 73 3 sangue
35 CP 67 C 4 sangue
36 CP 64 4 sangue
37 CP 72 C sangue
38 CP 68 7 tumor
39 CP 70 4 tumor
40 CP 61 7 tumor
41 CP 72 6 tumor
42 CP 78 7 tumor
43 CP 54 8 tumor
44 CP 60 8 tumor
45 CP 5 tumor
46 CP 63 7 tumor
47 CP 60 5 tumor
48 CP 61 5 tumor

Tabela 1 - Dados dos pacientes com carcinoma da  próstata (CP);  
 Idade em anos; Raça: C- caucasóide; N - negróide.

Os espaços em branco correpondem a dados não obtidos.
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Paciente Diagnóstico idade raça Gleason score tecido
49 CP 64 8 tumor
50 CP 67 7 tumor
51 CP 67 7 tumor
52 CP 73 8 tumor
53 CP 66 5 tumor
54 CP 68 8 tumor
55 CP 72 5 tumor
56 CP 66 6 tumor
57 CP 57 8 tumor
58 CP 73 8 tumor
59 CP 70 7 tumor
60 CP 69 7 tumor
61 CP 66 7 tumor
62 CP 82 9 tumor
63 CP 70 7 tumor
64 CP 87 8 tumor
65 CP 37 tumor
66 CP 63 7 tumor
67 CP 70 7 tumor
68 CP 68 7 tumor
69 CP 62 8 tumor
70 CP 67 7 tumor
71 CP 66 8 tumor
72 CP 70 8 tumor
73 CP 51 4 tumor
74 CP 72 7 tumor
75 CP 71 4 tumor
76 CP 77 9 tumor
77 CP 73 5 tumor
78 CP 72 2 tumor
79 CP 70 5 tumor
80 CP 67 9 tumor
81 CP 85 9 tumor
82 CP 59 7 tumor
83 CP 71 C 6 tumor
84 CP 63 7 tumor
85 CP 70 7 tumor
86 CP 68 5 tumor
87 CP 58 7 tumor
88 CP 83 9 tumor
89 CP 52 8 tumor
90 CP 64 8 tumor
91 CP 64 7 tumor
92 CP 62 6 tumor
93 CP 62 7 tumor
94 CP 63 8 tumor
95 CP 60 8 tumor
96 CP 66 8 tumor
97 CP 52 4 tumor
98 CP 70 7 tumor
99 CP 60 5 tumor

100 CP 63 7 tumor
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Paciente Diagnóstico idade raça Gleason score tecido
101 CP 61 7 tumor
102 CP 69 7 tumor
103 CP 53 5 tumor
104 CP 67 7 tumor
105 CP 67 7 tumor
106 CP 53 5 tumor
107 CP 65 7 tumor
108 CP 66 8 tumor
109 CP 52 7 tumor
110 CP 62 7 tumor
111 CP 75 8 tumor
112 CP 69 7 tumor
113 CP 74 10 tumor
114 CP 67 10 tumor
115 CP 64 7 tumor
116 CP 47 6 tumor
117 CP 65 7 tumor
118 CP 52 5 tumor
119 CP 57 6 tumor
120 CP 65 7 tumor
121 CP 73 5 tumor
122 CP 66 6 tumor
123 CP 63 6 tumor
124 CP 75 8 tumor
125 CP 74 7 tumor
126 CP 81 8 tumor
127 CP 71 6 tumor
128 CP 68 6 tumor
129 CP 47 8 tumor
130 CP 58 5 tumor
131 CP 73 9 tumor
132 CP 64 6 tumor
133 CP 57 6 tumor
134 CP 62 C 7 sangue
135 CP 66 A 4 sangue
136 CP 50 C 7 sangue
137 CP 65 C 7 sangue
138 CP 49 C 6 sangue
139 CP 63 C 7 sangue
140 CP 82 C 7 sangue
141 CP 66 N sangue
142 CP 68 A 5 sangue
143 CP 72 C 6 sangue
144 CP 67 N 7 sangue
145 CP 72 N 7 sangue
146 CP 67 C 7 sangue
147 CP 75 C 4 sangue
148 CP 67 C 6 sangue
149 CP 71 C 6 sangue
150 CP 74 C 6 sangue
151 CP 51 C 8 sangue
152 CP 61 C 9 sangue
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Paciente Diagnóstico idade raça Gleason score tecido
153 CP 68 C 7 sangue
154 CP 69 C 7 sangue
156 CP 78 C 8 sangue
157 CP 70 C 7 sangue
158 CP 65 C 5 sangue
159 CP 57 C 8 sangue
160 CP 62 C 7 sangue
161 CP 72 2 sangue
162 CP 65 C 7 sangue
163 CP 73 C 8 sangue
164 CP 67 C sangue
165 CP 62 C 6 sangue
166 CP 51 C 6 sangue
167 CP 41 C 5 sangue
168 CP 71 C 7 sangue
169 CP 77 C 6 sangue
170 CP 71 C 7 sangue
171 CP 62 C 6 sangue
172 CP sangue
173 CP 56 C 7 sangue
174 CP 69 C 8 sangue
175 CP 67 C 6 sangue
176 CP 68 C 7 sangue
177 CP 62 C 7 sangue
178 CP 60 C sangue
179 CP sangue
180 CP 67 sangue
181 CP 63 C sangue
182 CP 58 C 8 sangue
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II.2 Controles 

 
 O grupo controle utilizado neste estudo é constituído de pais e avôs de 

pacientes atendidos pelo Laboratório de Miopatias (IBUSP) (n=150) e controles 

normais do sexo masculino provenientes de Recife (PE) (n=50) e que não apresentam 

nenhum sinal da manifestação de carcinoma de próstata. A idade dos indivíduos do 

grupo controle variou entre 38 e 80 anos. A amostra de DNA foi obtida através de 

linfócitos do sangue periférico. 

 Este grupo constitui-se de um total de 200 amostras, das quais 106 foram 

classificadas como caucasóides e 83 como negróides, conforme critério apresentado 

no item anterior.  

 Devemos ressaltar que não é possível afirmarmos que estes indivíduos não 

virão a desenvolver carcinoma de próstata. Assim, em todas as análise realizadas 

neste trabalho tivemos a cautela de analisar criticamente os resultados apresentados 

pelo grupo controle. O grupo controle ideal para o tipo de trabalho desenvolvido 

deveria ser constituído por homens com mais de 75 anos que tivessem um 

acompanhamento de um urologista e que não apresentassem nenhum sintoma de 

carcinoma de próstata. Porém, não foi possível o acesso a este grupo de indivíduos. 

 

II.3 Aspectos éticos 

 
 Os estudos foram realizados de acordo com aspectos éticos que preservam a 

privacidade de cada indivíduo, tanto dos controles normais, como dos pacientes. Além 

disso, estes indivíduos concordaram por escrito, e/ou verbalmente com a coleta do 

material para fins de pesquisa. 
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II.4 Métodos 

 

II.4.1 Extração de DNA a partir de linfócitos (Miller et al., 1988) 

 
 A extração de DNA foi realizada a partir de 10ml de sangue coletado em tubo 

com 200µl de anticoagulante (EDTA 5%). As amostras de sangue eram guardadas a 

4oC até, no máximo, 3 dias. Esta técnica baseia-se nas seguintes etapas para a 

obtenção do DNA: 

 
1)  Diluir o sangue com 35ml de solução A (1550mM NH4Cl; 100mM KHCO3; 10mM 

EDTA; pH 7,4) em tubo tipo Falcon; 
 
2) Manter em gelo por 30 minutos para a obtenção da lise das hemácias; 
 
3)  Centrifugar por 10 minutos a 1800rpm; 
 
4)  Descartar o sobrenadante e lavar cuidadosamente o tubo e o precipitado com a 

solução A; 
 
5)  Ressuspender o precipitado em 3 ml de solução B (100mM Tris-HCl; 4M NaCl; 

20mM EDTA; pH 8,0); 
 
6)  Adicionar 100µl de Proteinase K (20mg/ml) e 300µl de SDS 10% e misturar 

cuidadosamente; 
 
7)  Incubar a solução a 37oC por 3-24 horas. A solução ficará clara e viscosa; 
 
8)  Após a incubação, adicionar 1 ml de NaCl saturado (6M) e misturar; 
 
9)  Centrifugar a solução por 15 minutos a 2500rpm; 
 
10)  Transferir o sobrenadante para outro tubo tipo Falcon limpo e repetir a etapa 9; 
 
11)  Precipitar o DNA adicionando 2 vezes o volume de etanol absoluto e recolher o 

DNA com um bastão de vidro; 
 
12)  Lavar o DNA em uma solução de etanol 70% e diluir em TE-4 (10mM Tris; 0,1mM 

EDTA; pH 7,5) em tubo tipo Eppendorf; 
 
13) Incubar o DNA a 65oC por 30 minutos para evitar contaminação por DNAse e 

armazená-lo a 4oC. 
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II.4.2 Extração de DNA a partir de tecido incluído em parafina (Banerjee et 

al., 1995) 

 
A extração de DNA foi realizada a partir de 2 cortes de 20µm cada. Esta 

técnica baseia-se nas seguintes etapas para a obtenção do DNA: 

 

1)  Colocar os cortes em um tubo tipo Eppendorf com 400µl de solução tampão 

(50mM Tris-HCl pH 8,0; 1mM EDTA; Twin 20 0,5%); 
 
2)  Incubar o material a 70oC em banho-maria até derreter a parafina; 
 
3)  Centrifugar a solução a 12000rpm por 10 minutos, à temperatura ambiente; 
 
4)  Retirar cuidadosamente a parafina que solidifica na superfície da solução; 
 
5)  Repetir os passos 2, 3 e 4 até a completa retirada da parafina; 
 
6)  Acrescentar 2µl de Proteinase K (20mg/ml) e incubar em banho-maria a 45oC por 

16-20 horas; 
 
7)  Após a incubação, inativar a proteinase fervendo a amostra por 10 minutos; 
 
8)  Centrifugar a solução a 6000rpm por 5 minutos; 
 
9)  Transferir a solução para outro tubo tipo Eppendorf; 
 
10)  Armazenar a amostra a -20oC; 
 

 

II.4.3 Determinação da concentração de DNA (Sambrook et al., 1989) 

 
 A concentração do DNA foi determinada através da leitura da absorbância no 

comprimento de onda a 260nm. Para a leitura 10µl de DNA foram diluídos em 990µl 

de solução alcalina (0,3M NaOH; 0,1M NaCl). O rendimento das técnicas acima 

descritas é de 300 a 400µg de DNA. 
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II.4.4 Análise molecular dos genes candidatos para os estudos de 

associação 

 
 Para os estudos de associação analisamos polimorfismos já descritos na 

literatura e em nosso laboratório. As técnicas utilizadas para cada polimorfismo 

estudado estão descritas nos próximos capítulos. 

 A procura de mutações em genes conhecidos foi realizada a partir da 

amplificação de cada exon do gene (descrição detalhada em cada capítulo) e posterior 

análise pelas técnicas de SSCP e seqüenciamento automático de DNA. As técnicas de 

SSCP e seqüenciamento estão descritas abaixo: 

 

II.4.4.1 SSCP (single-strand conformational polymorphism) (Orita et al., 

1989) 

 
 Este método é baseado no princípio de que a mobilidade de um fragmento de 

DNA em fita simples em géis não desnaturantes depende de seu tamanho, de sua 

seqüência de nucleotídeos e da temperatura de corrida. Assim, uma diferença de 

apenas um par de base entre dois fragmentos de DNA pode ser detectada pela 

presença de bandas com migração diferente em gel não desnaturante. 

 Após a amplificação de cada exon, 5µl do produto de PCR foram diluídos em 

tampão (loading buffer: 95% formamida, 0,02M EDTA, 0,5% xileno-cianol, 0,5% azul 

de bromofenol), desnaturadas a 95oC por 5 minutos e mantidas em gelo. A seguir as 

amostras foram submetidas à eletroforese em géis não desnaturantes 0,5x MDETM 

(FMC Bioproducts), 2,5% glicerol e 0,6x TBE (53,4mM Tris, 53,4mM Ácido Bórico, 

1,2mM EDTA, pH 8,0). A eletroforese foi realizada a 8W em tampão 0,6x TBE à 

temperatura constante, sendo que o tempo de corrida variou entre 16 a 18 horas, de 

acordo com o tamanho dos produtos de PCR. 

 Após a eletroforese os produtos foram visualizados nos géis corados com 

nitrato de prata, de acordo com o descrito a seguir: 

 



II. Pacientes e Métodos 

 25

II.4.4.2 Coloração com nitrato de prata (Bassam et al., 1991) com 

modificações 

 
1) Mergulhar o gel em solução 10% etanol por 8 minutos para fixar o DNA; 
 
2) Transferir o gel para solução 1% ácido nítrico por 3 minutos; 
 
3) Lavar o gel em água destilada por cerca de 20 segundos; 
 
4) Mergulhar o gel em solução de nitrato de prata (0,2% AgNO3; 0,055% formaldeído) 

por 20 minutos; 
 
5) Lavar o gel em água destilada por cerca de 20 segundos; 
 
6) Revelar o gel, mergulhando-o na solução 1 (2% Na2CO3; 0,055% formaldeído) por 

cerca de 30 segundos e a seguir na solução 2 (2% Na2CO3; 0,0275% formaldeído) 

até o aparecimento das bandas; 
 
7) Mergulhar o gel em solução 10% ácido acético para bloquear a reação de 

revelação; 

 
8) Lavar o gel em água destilada por 5 minutos; 
 
9) Deixar secar a temperatura ambiente; 
 
Após a secagem o gel foi fotografado com filme apropriado (Typon-Promega). 

 

II.4.4.3 Seqüenciamento de DNA 

 
Para o seqüenciamento os produtos de PCR foram quantificados em géis de 

agarose 2%, 1X TBE, através da eletroforese simultânea com uma amostra de 

concentração conhecida, corados com brometo de etídeo (5µg/ml). 

Noventa microgramas de produto de PCR foram purificados com 5 unidades de 

Exonuclease I (5u/µl) (Amershan) e 2,5 unidades de SAP (Shimp Alkaline 

Phosphatase) (2,5u/µl) (Amershan) através da incubação a 37oC por 45 minutos, 

seguida da inativação das enzimas à 80oC durante 15 minutos. Em seguida, o produto 

purificado foi submetido a reação de seqüenciamento com 2 µl de BigDye Terminator 

Ready Reaction (Perkin Elmer) e 3,2pmoles do oligo (Foward ou Reverse) utilizado na 

PCR, sendo as condições da reação as seguintes: desnaturação inicial à 96oC por 2 

minutos seguidos de 25 ciclos de desnaturação à 96oC por 10 segundos, hibridação à 

50oC por 5 segundos e extensão à 60oC por 4 minutos. Após a reação, as amostras 

foram precipitadas de acordo com o descrito a seguir: 
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a) Adicionar 32 µl de etanol 95% e 8 µl de água destilada em cada amostra e agitar 

com o auxílio de um agitador do tipo Vortex; 

b) Deixar em temperatura ambiente por 10 minutos; 

c) Centrifugar a 14000 rpm por 30 minutos; 

d) Descartar o sobrenadante; 

e) Lavar o precipitado com 125 µl de etanol 70%; 

f) Centrifugar a 14000 rpm por 15 minutos; 

g) Descartar o sobrenadante e secar as amostras à 96oC; 

 

A seguir a amostras foram submetidas à análise da seqüência em seqüenciador 

automático ABI377 (Applied Biosystems) 

 

II.4.5 Análise estatística 

 
 O resultados dos estudos de associação realizados neste trabalho foram 

analisados através das seguintes técnicas estatísticas padronizadas: 

 

1) Teste de χ2 para verificar se há diferença de grupos de alelos entre afetados e 

controles dos diferentes locos estudados; 

2) Teste exato de Fischer – usado com o mesmo objetivo do teste anterior em 

amostras pequenas; 

3) Teste de Kruskal-Walliis – para verificar se a distribuição dos alelos dos locos 

polimórficos CAG e GGC do gene do receptor de andrógeno é diferente entre o 

grupo de afetados e o grupo controle; 

4) Teste t-student – para avaliar diferenças entre médias; 

5) Equilíbrio de Hardy-Weinberg – calculado com o objetivo de saber se a amostra 

em questão está em equilíbrio ou se há algum desvio para um determinado 

sistema polimórfico; 

6) Odds ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC) – calculados a fim de se 

verificar qual o risco relativo associado a um determinado alelo; 
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Capítulo III 

Regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de 
andrógeno estão associadas com a susceptibilidade ao 

carcinoma de próstata em pacientes brasileiros 
 

 

Abstract 

Several reports have suggested that the polymorphic CAG and GGC regions within 

exon 1 of the androgen receptor gene might be associated with the occurrence of 

prostate carcinoma. We have analyzed these two polymorphic regions in Brazilian 

prostate carcinoma individuals (n=122 for CAG; n=117 for GGC) and controls (n=188 

for CAG e n=172 for GGC). We have observed a higher prevalence of short CAG 

alleles (<22 repeats) (p=0.05) and GGC alleles with <16 repeats (p=0.04) in the 

prostate carcinoma group as well as a strong linkage disequilibrium between CAG and 

GGC regions among patients (χ2=4,56; 1 degree of freedom; p=0,03). Our data 

suggest that the prostate carcinoma susceptibility in Brazilian population is associated 

with the haplotype <22CAG/>16GGC, which increases by 2.5 times the probability of 

disease manifestation (OR=2.49; IC 95% 1.15-5.40). 

 

Resumo 

Vários estudos têm sugerido que as regiões polimórficas CAG e GGC, localizadas no 

exon 1 do gene do receptor de andrógeno, podem estar envolvidas na manifestação 

do carcinoma de próstata. No presente estudo, analisamos estas regiões em pacientes 

com carcinoma de próstata (n=122 para CAG; n=117 para GGC) e controles normais 

(n=188 para CAG e n=172 para GGC) da população brasileira. Observamos uma 

freqüência significativamente maior de alelos <22 repetições CAG (p=0,05) e alelos 

<16 repetições GGC (p=0,04) no grupo de pacientes. Observamos também que há 

desequilíbrio de ligação destas duas regiões nos pacientes com carcinoma de próstata 

(χ2=4,56; 1 grau de liberdade; p=0,03). Nossos resultados sugerem que a 

susceptibilidade a esta forma de câncer na população brasileira deve estar associada 

ao haplótipo <22CAG/>16GGC, o qual parece aumentar em cerca de 2,5 vezes a 

probabilidade da manifestação da doença (OR=2,49; IC 95% 1,15-5,4). 
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I. Introdução 

O carcinoma de próstata é o tumor sólido mais comum e a segunda principal 

causa de mortes relacionadas a câncer entre homens da população americana. No 

último ano cerca de 180.000 novos casos de carcinoma de próstata foram 

diagnosticados e cerca de 32.000 mortes observadas na população norte-americana 

(Greenlee et al., 2000). Na população brasileira, a estimativa para o ano de 2001 é de 

que sejam diagnosticados 21.000 novos casos com 7.000 mortes (Estimativas da 

incidência e mortalidade por câncer no Brasil, 2001). 

Como as células epiteliais da próstata são dependentes de andrógenos, estes 

desempenham um papel crucial na tumorigênese e progressão do carcinoma de 

próstata (Irvine et al., 1995). Devido a esta dependência, o tumor da próstata é 

considerado um dos mais importantes tumores dependentes de hormônio (Wallén et 

al., 1999). A ligação do hormônio no domínio específico do receptor determina a 

ocorrência de um mecanismo em cascata de reações andrógeno-dependentes (Elo et 

al., 1995; Klocker et al., 1995). Além disso, esta ligação regula a expressão de vários 

genes como, por exemplo, o gene que codifica a PSA. Assim, mutações no gene do 

receptor de andrógeno poderiam levar a uma modificação em sua estrutura, de forma 

tal que o receptor estimularia o crescimento das células da próstata 

independentemente da ligação do hormônio com o receptor (Taplin et al., 1995). O 

gene que codifica o receptor de andrógeno, localizado em Xq11.2-q12, tem 3061Kb e 

8 exons (Tilley et al., 1989). Vários estudos identificaram diferentes mutações de 

substituição de aminoácido e formação de codons de parada no gene do receptor de 

andrógeno associadas com o carcinoma de próstata. Contudo, a freqüência destas 

mutações é baixa variando entre 2% e 8% (Taplin et al., 1995; Elo et al., 1995; 

Takahashi et al., 1995; Klocker et al., 1995; Evans et al., 1996; Wallén et al., 1999; 

Marcelli et al., 2000). Observa-se também a ocorrência de amplificação gênica em 

cerca de 15% dos casos de carcinoma de próstata (Visakorpi et al., 1995; Koivisto et 

al., 1995; Wallén et al., 1999). Esses resultados sugerem que alterações no gene do 

receptor de andrógeno estão envolvidas com o desenvolvimento do tumor, mas não 

necessariamente com uma maior susceptibilidade ao seu desenvolvimento. 

No primeiro exon do gene do receptor de andrógeno encontram-se duas 

regiões polimórficas, CAG e GGC, que podem influenciar a função de transativação do 

receptor (Chamberlain et al., 1994). Aparentemente, esta influência se dá a partir do 

número de repetições CAG, ou seja, quanto menor o número de repetições, maior a 

atividade do receptor (Chamberlain et al., 1994). Coetzee & Ross (1994), observaram 

que indivíduos normais negróides apresentam uma maior freqüência de alelos com 
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menos de 21 repetições CAG do que indivíduos normais caucasóides e orientais. A 

partir desta observação e do fato de a freqüência de carcinoma de próstata ser maior 

na população negróide americana que em caucasóides e orientais, Irvine et al. (1995) 

levantaram a hipótese de que alelos com menos de 21 repetições CAG poderiam estar 

associados com uma maior susceptibilidade ao carcinoma de próstata. Esses autores 

confirmaram uma prevalência ligeiramente maior de alelos com menor número de 

repetições CAG (<22 repetições) em indivíduos negróides da população normal 

(p=0,046). Além disso, observaram um discreto aumento, não significativo 

estatisticamente, de alelos com menos de 22 repetições no grupo de pacientes com 

carcinoma de próstata. Para a região polimórfica GGC, Irvine et al. (1995) observaram 

que controles normais negróides têm uma freqüência significativamente menor de 

alelos com 16 repetições que caucasóides, que por sua vez, têm uma freqüência 

menor que orientais. No grupo de pacientes não foi observada diferença significativa 

na freqüência deste alelo. Contudo, estes autores observaram desequilíbrio de ligação 

entre as regiões polimórficas CAG e GGC no grupo de pacientes, com um excesso de 

indivíduos afetados que apresentam alelos com menos de 22 repetições CAG e mais 

de 16 repetições GGC (p=0,008), o que não foi observado no grupo controle (Irvine et 

al., 1995).  

Vários outros trabalhos confirmam uma maior freqüência de alelos com menos 

de 22 repetições em pacientes com carcinoma de próstata do que em controles (Ingles 

et al., 1997; Giovannucci et al., 1997; Stanford et al., 1997), sendo que alguns destes 

trabalhos também mostram uma correlação positiva dos alelos com menos de 22 

repetições e uma idade de início mais precoce (Hardy et al., 1996; Bratt et al., 1999) e 

ainda outros uma correlação negativa dos alelos com menos de 22 repetições e o 

Gleason score (Ingles et al., 1997; Giovannucci et al., 1997). Além disso, Giovannucci 

et al. (1997), Stanford et al. (1997) e Bratt et al. (1999) estimaram que a diminuição de 

cada seis trinucleotídeos CAG leva a um aumento do risco de carcinoma de próstata 

em cerca de quatro vezes, ou seja, um indivíduo com 19 repetições CAG tem um risco 

quatro vezes maior de desenvolver carcinoma de próstata que um indivíduo com 25 

repetições. Por outro lado, estes achados não têm sido sempre confirmados. Por 

exemplo, Edwards et al. (1999), ao contrário dos trabalhos anteriores observaram que 

alelos com mais de 22 repetições CAG são mais freqüentes em tumores mais 

avançados e Lange et al. (2000) não encontraram nenhuma associação entre o 

tamanho das repetições CAG e o carcinoma de próstata.  

Para a região polimórfica GGC, Eales et al. (1998) observaram resultados 

semelhantes àqueles obtidos por Irvine et al. (1995), e verificaram também uma 

correlação positiva entre alelos com mais de 16 repetições GGC e o Gleason score 
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(Eales et al., 1998). Edwards et al. (1999), apesar de não terem observado associação 

entre o tamanho dos alelos GGC e o carcinoma de próstata, também observaram a 

correlação observada por Eales et al. (1998). Stanford et al. (1997), ao contrário do 

observado pelos outros trabalhos, verificaram um risco aumentado para pacientes com 

alelos GGC com menos de 16 repetições.  

Os estudos de associação entre os polimorfismos CAG e GGC do gene do 

receptor de andrógeno e o carcinoma de próstata sugerem, portanto, que estas 

regiões têm um papel importante na susceptibilidade ao desenvolvimento do tumor. Os 

estudos são entretanto, controversos. É possível que o efeito destas regiões 

polimórficas seja variável na susceptibilidade ao carcinoma de próstata entre as 

diferentes populações ou ainda que elas apenas indiquem que o gene do receptor de 

andrógeno está envolvido com a susceptibilidade a esta forma de câncer não sendo, 

porém a causa deste efeito. Assim sendo, julgamos o estudo destes polimorfismos na 

população brasileira da maior importância, a fim de observarmos sua correlação com o 

desenvolvimento desta forma de câncer em nossa população. 
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II. Pacientes e Métodos 

 

II.1 Pacientes 

A descrição detalhada das amostras utilizadas neste estudo está no capítulo II 

da presente tese. 

II.1.1 Polimorfismo CAG 

Para o polimorfismo CAG foram testadas 122 amostras de DNA de pacientes 

com carcinoma de próstata (31 amostras de linfócitos e 91 amostras de tecido tumoral 

incluído em parafina). A idade média dos pacientes foi de 66,9 + 7,7 anos. 

  

II.1.2 Polimorfismo GGC 

Para o polimorfismo GGC foram testadas 117 amostras de DNA de pacientes 

com carcinoma de próstata (32 amostras de linfócitos e 85 amostras de tecido tumoral 

incluído em parafina). A idade média dos pacientes foi de 66,9 + 8,2 anos. 

 

II.2 Controles 

 As amostras controles utilizadas neste estudo estão detalhadamente descritas 

no capítulo II desta tese. Para o polimorfismo CAG foram testados 188 indivíduos (100 

caucasóides; 78 negróides), com idade média de 52,5 + 14,8 anos. Na análise do 

polimorfismo GGC foram estudados 172 indivíduos (94 caucasóides; 67 negróides), 

com idade média de 51,9 + 6,3 anos. 

 

 

. 
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II.3 Métodos 

Os métodos de extração de DNA a partir de linfócitos e a partir de tecidos em 

bloco de parafina estão descritos no capítulo II. 

 

II.3.1 Análise das regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de 

andrógeno 

 As regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de andrógeno foram 

analisadas através de PCR (Polymerase Chain Reaction). As amostras foram 

submetidas a uma reação de PCR aninhada (nested PCR) com oligonucleotídeos mais 

internos (CAG 2F e CAG 2R; GGC 2F e GGC 2R) em relação aos primeiros (CAG 1F 

e CAG 1R; GGC 1F e GGC 1R). As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados para 

a amplificação destas regiões estão descritas a seguir: 

 

Oligonucleotídeo Seqüência Tamanho dos fragmentos 

amplificados 

CAG 1F 

CAG 1R 

5’ GTGCGCGAAGTGATCCAGAA 3’ 

5’ TCTGGGACGCAACCTCTCTC 3’ 

 
305pb 

CAG 2F 

CAG 2R 

5’ AGAGGCCGCGAGCGCAG 3’  

5’ GCTGTGAAGGTTGCTGTTCCTCAT 3’ 

 
221pb 

GGC 1F 

GGC 1R 

5’ TCCTGGCACACTCTCTTCAC 3’ 

5’ GCCAGGGTACCACACATCAGGT 3’ 

 
219pb 

GGC 2F 

GGC 2R 

5’ ACTCTCTTCACAGCCGAAGAAGGC 3’ 

5’ ATCAGGTGCGGTGAAGTCGCTTTCC 3’ 

 
195pb 

 

As reações de PCR para a amplificação da região polimórfica CAG foram feitas 

a partir de 200ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 0,25mM de 

cada nucleotídeo, 0,3 unidades de Taq Polimerase (Life Technologies), tampão da 

enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1,5mM de MgCl2 e 30pmol 

de cada oligonucleotídeo (CAG 1F/CAG1R). As amostras foram desnaturadas a 94oC 

por 4 minutos seguidos de 17 ciclos de 94oC por 1 minuto, 55oC por 1 minuto e 72oC 

por 1 minuto. Uma desnaturação final a 72oC por 6 minutos, completa a reação. A 

segunda reação foi feita a partir de 1µl da primeira reação com os oligonucleotídeos 

CAG 2F/CAG 2R, sendo as demais condições iguais àquelas da reação anterior. Estas 

amostras foram desnaturadas a 94oC por 4 minutos seguidos de 28 ciclos de 94oC por 

1 minuto, 66oC por 1 minuto e 72oC por 1 minuto e 30 segundos. Uma desnaturação 
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final de 6 minutos a 72oC completa a reação. Os produtos da segunda reação foram 

analisados em géis desnaturantes de poliacrilamida 6,5% com uréia 7M, corados com 

nitrato de prata, de acordo com protocolo descrito no capítulo II. Após uma primeira 

análise as amostras foram reagrupadas de acordo com o tamanho, sendo que aquelas 

de mesmo tamanho foram colocadas lado a lado, e submetidas a uma nova 

eletroforese. Para determinar o tamanho dos alelos foi realizado o seqüenciamento de 

uma amostra de cada tamanho. A partir deste seqüenciamento foi determinado o 

número de repetições CAG de cada uma das amostras. 

As reações de PCR para a amplificação da região polimórfica GGC foram feitas 

a partir de 200ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 0,25mM de 

cada nucleotídeo, 0,2 unidades de Pfx Taq DNA Polimerase (Life Technologies), 

tampão da enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1x enhancer 

da enzima, 1mM de MgSO4 e 30pmol de cada oligonucleotídeo (GGC 1F/GGC 1R). As 

amostras foram desnaturadas a 94oC por 2 minutos seguidos de 17 ciclos de 98oC por 

1 minuto e 70oC por 5 minutos. A segunda reação foi feita a partir de 1µl da primeira 

reação com os oligonucleotídeos GGC 2F/GGC 2R, sendo as demais condições iguais 

àquelas da reação anterior. Estas amostras foram desnaturadas a 94oC por 2 minutos 

seguidos de 35 ciclos de 98oC por 1 minuto e 70oC por 5 minutos. A análise destes 

produtos foi realizada da mesma maneira que aquela utilizada para a região 

polimórfica CAG. 
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III. Resultados 

 

 

III.1 Instabilidade somática nas regiões polimórficas CAG e GGC do gene 

do receptor de andrógeno 

 

Através dos estudos realizados com a região polimórfica CAG do gene do 

receptor de andrógeno observamos a ocorrência de dois casos de instabilidade 

somática dentre os pacientes com carcinoma de próstata (CP42 e CP51) (Figura 1). O 

paciente CP42 apresentou dois alelos, sendo um com 19 e outro com 26 repetições. 

Já o paciente CP51 apresentou um alelo de 19 repetições e um alelo de 22 repetições. 

Nenhum caso de instabilidade somática foi observado entre os indivíduos do grupo 

controle. Com relação a região polimórfica GGC não foi observado nenhum caso de 

instabilidade somática entre os pacientes e os indivíduos controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Instabilidade alélica observada em dois casos de carcinoma de próstata. 

Os alelos (número de repetições) estão indicados pelas setas. 

CP 42 CP 51 

26 

19 

22 

19 
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III.2 Região polimórfica CAG do gene do receptor de andrógeno 

 
  O número de repetições dentre os pacientes com tumor de próstata variou 

entre 14 e 30 e dentre o grupo controle entre 16 e 28. 

Inicialmente, realizamos uma análise no grupo controle a fim de verificarmos se 

há variação na distribuição dos alelos entre caucasóides e negróides. Não 

observamos diferença significativa (p=0,68) entre estas duas amostras e, portanto 

agrupamos estes dois grupos para a realização das análises estatísticas 

subseqüentes. 

Na Tabela 1 e figura 2 podemos observar a distribuição dos alelos CAG dentre 

os indivíduos da população normal e indivíduos com tumor de próstata. Não 

observamos diferença significativa na distribuição dos alelos entre os grupos (p>0,05). 

Observamos, contudo, uma maior freqüência de alelos com um menor número de 

repetições no grupo do carcinoma de próstata. De fato, uma diferença significativa é 

observada entre os grupos de alelos com menos de 22 repetições e alelos com 22 ou 

mais repetições (p=0,05). 

Realizamos ainda uma comparação entre as amostras de carcinoma de 

próstata separadas de acordo com o gleason score (<7 e >7) (Tabela 2). Através da 

análise destes dados não verificamos valores significativamente diferentes (p=0,45). 

Na comparação da freqüência das amostras de carcinoma de próstata quando 

separadas de acordo com a idade, indivíduos com menos de 65 anos e indivíduos com 

65 anos ou mais, foi observado que dentre os indivíduos com menos de 65 anos a 

proporção relativa de alelos com menos de 22 repetições é maior que aquela dos 

indivíduos com 65 anos ou mais (χ2=3,99; 1grau de liberdade; p=0,05) (Tabela 3). 
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Tabela 1 – Freqüência do número de repetições da região polimórfica CAG do gene do 
receptor de andrógeno no grupo controle e em pacientes com carcinoma de próstata. 

Número de 
repetições 

Controles normais Carcinoma de 
próstata 

<22 93 (49,5%) 75 (61,6%) 
>22 95 (50,5%) 48 (39,4%) 
Total 188 (100%) 122 (100%) 

 

 
Figura 2 – Gráfico da distribuição da freqüência (%) do número de repetições CAG nos grupos 

de pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 
 
 
 
 

Tabela 2 - Separação do número de repetições CAG  
de acordo com a escala de Gleason. 

Número de 
Repetições 

Gleason score < 7 Gleason score > 7 

<22 32 (65,3%) 41 (56,9%) 
>22 17 (34,7%) 31 (43,1%) 
Total 49 (100%) 72 (100%) 

 

 
Tabela 3 - Separação do número de repetições CAG 

de acordo com a idade de manifestação dos sintomas. 
Número de 
Repetições 

< 65 anos > 65 anos 

<22 35 (71,4%) 36 (51,4%) 
>22 14 (28,6%) 34 (48,6%) 
Total 49 (100%) 70 (100%) 
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III.3 Região polimórfica GGC do gene do receptor de andrógeno 

 

A distribuição da freqüência dos alelos GGC pode ser observada na Tabela 4 e 

na figura 3. O número de repetições GGC variou entre 10 e 21 no grupo de pacientes 

com carcinoma de próstata e 10 e 22 no grupo controle. Assim como realizado para o 

polimorfismo CAG, neste caso também separamos a amostra controle em dois grupos 

raciais, caucasóides e negróides, e não observamos diferença significativa entre os 

dois grupos (χ2=1,72; 1 grau de liberdade; p=0,42). Neste caso, também consideramos 

estes dois grupos como único.  

Observamos que não há diferença significativa na distribuição dos alelos entre 

o grupo de pacientes com carcinoma de próstata e controles normais (p>0,05). Porém, 

quando separamos as amostras de pacientes com carcinoma de próstata e controles 

em dois grupos de acordo com o número de repetições (≤16 repetições GGC e >16 

repetições GGC) observamos uma diferença significativa entre os dois grupos 

(p=0,04). Não foram observadas diferenças significativas quando a amostra foi 

separada de acordo com a escala de Gleason (Tabela 5 – p=0,26) ou por idade 

(Tabela 6 - p=0,45). 

 
 

Tabela 4 – Freqüência do número de repetições da região polimórfica GGC do gene do 
receptor de andrógeno no grupo controle, pacientes com carcinoma de próstata. 

Número de 
repetições 

Controles normais Carcinoma de próstata 

<16 62 (36%) 57 (48,7%) 
>16 110 (64%) 60 (51,3%) 
Total 172 (100%) 117 (100%) 

 

Figura 3 – Gráfico da distribuição da freqüência (%) do número de repetições GGC nos 
grupos de pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 
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Tabela 5 - Separação do número de repetições GGC 
de acordo com a escala de Gleason. 

Número de 
Repetições 

Gleason score < 7 Gleason score > 7 

<16 21 (42,9%) 36 (55,4%) 
>16 28 (57,2%) 29 (44,6%) 
Total 49 (100%) 65 (100%) 

 

 

Tabela 6 - Separação do número de repetições GGC 
de acordo com a idade de manifestação dos sintomas 

Número de 
Repetições 

< 65 anos > 65 anos 

<16 20 (43,5%) 36 (52,2%) 
>16 26 (56,5%) 33 (47,8%) 
Total 46 (100%)  69 (100%) 

 

 

III.4 Correlação entre as regiões polimórficas CAG e GGC do gene do 

receptor de andrógeno 

 

A fim de verificarmos se existe alguma correlação entre as duas regiões 

polimórficas do gene do receptor de andrógeno, realizamos uma análise comparando 

o número de repetições CAG com o número de repetições GGC de cada paciente com 

carcinoma de próstata e cada controle normal. Os resultados obtidos podem ser 

observados nas Tabelas 7 e 8 e Figuras 4 e 5. Podemos observar que no grupo de 

pacientes com carcinoma de próstata há uma correlação significativa entre as duas 

regiões polimórficas (χ2= 4,56; 1 grau de liberdade; p=0,03), ou seja, existe uma 

freqüência significativamente maior de indivíduos com número de repetições CAG 

menor que 22 e com número de repetições GGC maior que 16. Por outro lado, na 

análise do grupo controle, não observamos diferença significativa entre os grupos 

(χ2=0,05; 1 grau de liberdade; p=0,83). 

 

 

Tabela 7 – Correlação entre o número de repetições CAG com o número de repetições 
GGC do gene do receptor de andrógeno em pacientes com carcinoma de próstata. 

 GGC 
CAG <16 >16 
<22 25 (47,2%) 40 (69%) 
>22 28 (52,8%) 18 (31%) 
Total 53 (100%) 58 (100%) 
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Tabela 8 – Correlação entre o número de repetições CAG com o número de repetições 
GGC do gene do receptor de andrógeno em controles normais. 

 GGC 
CAG <16 >16 
<22 33 (54,1%) 51 (51%) 
>22 28 (45,9%) 49 (49%) 
Total 61 (100%) 100 (100%) 

 

 

Figura 4 – Gráfico da distribuição de freqüência (%) da correlação entre CAG/GGC em 
pacientes com carcinoma de próstata 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráfico da distribuição de freqüência (%) da correlação entre CAG/GGC em 
controles normais. 
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IV. Discussão 

 

IV.1 Instabilidade de microssatélites 

A instabilidade de microssatélites é um evento que ocorre numa freqüência de 

2,5% a 43% dos casos de carcinoma de próstata (Schoenberg et al., 1994; Egawa et 

al., 1995; Suzuki et al., 1995; Terrel et al., 1995; Watanabe et al., 1995; Cunninghan et 

al., 1996). Esta variabilidade de freqüência deve-se principalmete ao número de locos 

estudados por cada trabalho. A ocorrência de dois casos de instabilidade somática na 

região polimórfica CAG do gene do receptor de andrógeno demonstra que o evento é 

raro em pacientes brasileiros, ocorrendo em apenas cerca de 1,7% dos casos. Assim, 

acredita-se que falhas no mecanismo de reparo de DNA no gene do receptor de 

andrógeno não devem constituir o principal fator da tumorigênese da próstata. Esta 

observação não descarta a possibilidade de uma freqüência diferente de instabilidade 

alélica em outros locos nos pacientes brasileiros. 

 

IV.2 Estudos de associação 

Diferenças no tamanho das regiões polimórficas CAG e GGC do gene do 

receptor de andrógeno podem alterar a função biológica do receptor de andrógeno e, 

conseqüentemente influenciar no desenvolvimento do carcinoma de próstata (Hardy et 

al., 1996). 

No presente trabalho não observamos diferença entre caucasóides e negróides 

controles quanto à distribuição dos alelos das regiões polimórficas CAG e GGC, ao 

contrário do observado em trabalhos anteriores (Coetzee & Ross, 1994; Irvine et al., 

1995; Sartor et al., 1999). É possível que esta diferença seja decorrente da 

miscigenação racial da amostra aqui estudada, uma vez que há estudos recentes que 

sugerem que a composição genética de negróides e caucasóides brasileiros é 

bastante semelhante (Carvalho-Silva et al., 2001). Nota-se também que a diferença na 

distribuição das regiões polimórficas CAG e GGC de caucasóides e negróides 

observada na literatura é bastante discreta (Coetzee & Ross, 1994; Irvine et al., 1995; 

Sartor et al., 1999). Esta observação sugere que diferenças significativas deverão ser 

encontradas somente entre grupos étnicos com pouco grau de miscigenação. 

A associação das regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de 

andrógeno foi positiva em pacientes brasileiros com carcinoma de próstata. Em 

relação ao polimorfismo CAG observamos uma maior freqüência de alelos com menos 

de 22 repetições no grupo de pacientes em relação ao grupo controle. Estes achados 

estão de acordo com os dados da literatura os quais nem sempre relatam diferenças 
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significativas entre pacientes e controles (Irvine et al., 1995; Ingles et al., 1997; 

Giovannucci et al., 1997; Stanford et al., 1997). Tendo em vista o grande número de 

dados disponíveis na literatura, realizamos uma análise conjunta incluindo os dados do 

presente trabalho (Tabela 9). Notamos contudo, que, nesta amostra global não há um 

excesso de pacientes com alelos <22 repetições CAG (χ2=0,73; 1 grau de liberdade; 

p=0,39) (Irvine et al., 1995; Hardy et al., 1996; Ingles et al., 1997; Giovannucci et al., 

1997; Stanford et al., 1997; Edwards et al., 1999). Esta observação sugere que a 

região polimórfica CAG do gene do receptor de andrógeno pode não ter um papel 

fundamental na susceptibilidade ao carcinoma de próstata. 

Ao observarmos em nossa população uma freqüência significativamente maior 

de alelos com 16 ou menos repetições no grupo de pacientes com carcinoma de 

próstata em relação ao grupo controle, verificamos que esta diferença deve-se ao alelo 

de 16 repetições, ou seja, há uma maior freqüência de alelos com 16 repetições no 

grupo de pacientes. A análise conjunta de todos os dados da literatura, incluindo os 

dados deste trabalho, confirma estes resultados (χ2=12,19; 1 grau de liberdade; 

p=0,0003) (Irvine et al., 1996; Staford et al., 1997; Edwards et al., 1999). 

 
 

Tabela 9 – Síntese dos resultados dos diferentes estudos realizados com as regiões 
polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de andrógeno. Os espaços em branco 

correspondem a dados não fornecidos nos trabalhos. 
Referência Região polimórfica CAG Região polimórfica GGC Correlação CAG/GGC 

 Controles Câncer Controles Câncer Controles Câncer 
 <22 >22 <22 >22 =16 Não 16 =16 Não 16  <16 >16  <16 >16 

Irvine et 
al., 1995 

76 46 38 19 55 60 30 27    <22 
>22 

27 
17 

20 
3 

Hardy et 
al., 1996 

  37 72           

Giovanucci 
et al., 1997 

282 306 313 274           

Ingles et 
al., 1997 

101 68 38 19           

Stanford et 
al., 1997 

125 140 145 136 142 108 165 92 <22 
>22 

77 
41 

93 
32 

<22 
>22 

98 
32 

97 
22 

Edwards et 
al., 1999 

212 178 95 83 < 16 
168 

>16 
116 

< 16 
110 

>16 
68 

      

 
Observamos uma correlação negativa significativa entre as regiões polimórficas 

CAG e GGC no grupo de pacientes, ou seja, há uma maior proporção de alelos com 

menos de 22 repetições CAG e mais de 16 repetições GGC nos pacientes que nos 

controles. Esta observação sugere a ocorrência de desequilíbrio de ligação entre estas 

regiões (∆= 0,054 ) mantido, mesmo quando nossos dados são agrupados com 

aqueles publicados por Irvine et al. (1995) e Stanford et al. (1997) (χ2=7,51; 1 grau de 

liberdade; p=0,0061). Por outro lado, não observamos a associação do haplótipo <22 

CAG/>16GGC com a idade de manifestação e com o valor de Gleason (t=1,18, 62 
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graus de liberdade, p=0,24; t=0,99, 61 graus de liberdade, p=0,32 respectivamente). 

Esta observação sugere que este haplótipo pode estar relacionado com o 

desenvolvimento do tumor e não com sua agressividade. 

A partir de tais observações acredita-se que a susceptibilidade ao 

desenvolvimento do carcinoma de próstata estaria relacionada com o haplótipo <22 

CAG/>16GGC, sendo que um indivíduo com tal haplótipo teria um risco cerca de 2,5 

vezes maior de vir a desenvolver carcinoma de próstata (OR=2,49; IC 95% 1,15-5,40). 

Sugerimos, portanto, que o polimorfismo GGC pode ter um papel funcional, 

dependente da região polimórfica CAG, relacionado com o crescimento e/ou 

manutenção do tumor. Uma vez que a poliglicina codificada a partir do polimorfismo 

GGC está localizada no domínio de transativação, é possível que a diferença de um 

único aminoácido seja suficiente para interferir na afinidade do receptor e 

consequentemente na formação do complexo regulador da atividade dos andrógenos, 

ou ainda em alguma via de regulação gênica que o receptor de andrógeno participe. 

Rebbeck et al. (1999) observaram que a variabilidade da região polimórfica CAG do 

gene do receptor de andrógeno está relacionada com a penetrância da manifestação 

do câncer de mama em portadoras de mutações no gene BRCA1, sugerindo mais uma 

vez a importância desta região na regulação gênica.  

Este é o primeiro estudo realizado com as regiões polimórficas CAG e GGC do 

gene do receptor de andrógeno na população brasileira. A partir dos resultados 

observados sugerimos que a variabilidade destas regiões deve ter um papel 

fundamental no desenvolvimento e/ou susceptibilidade ao carcinoma de próstata 

também na nossa população e indica que o haplótipo <22 CAG/>16GGC é que deve 

estar associado com a susceptibilidade ao carcinoma de próstata. Estudos funcionais 

do haplótipo <22 CAG/>16 GGC devem ser realizados com o objetivo de confirmar tais 

hipóteses. 
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Capítulo IV 

Polimorfismo do gene do receptor de vitamina D não está 
associado ao desenvolvimento do carcinoma de próstata em 

pacientes brasileiros. 
 

 

Abstract 

Recent studies have suggested that vitamin D is an important factor in the risk of 

prostate carcinoma manifestation and that the 3’ untranslated region of vitamin D 

receptor gene (VDR) may be involved in the predisposition to the development of this 

kind of cancer. We analyzed the polymorphism C1171T (I352I) in exon 9 of VDR gene 

in 37 brazillian prostate carcinoma individuals and 192 brazillian controls. We have not 

observed evidence of association between this polymorphism and prostate carcinoma 

(χ2=0,14; 2 degrees of freedom; p=0,93). Even though the sample was very small, a 

higher frequency of allele T was observed in younger patients. A larger sample should 

be analyzed to confirm this observation. 

 

Resumo 

Estudos recentes têm sugerido que a vitamina D é um dos fatores determinantes no 

risco de manifestação do carcinoma de próstata e que os polimorfismos localizados na 

região 3’ não traduzida do gene do receptor de vitamina D (VDR) podem estar 

associados com uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento desta forma de 

câncer. Analisamos a alteração C1171T (I352I) localizada no exon 9 do gene VDR em 

37 pacientes com carcinoma de próstata e 192 indivíduos controle da população 

brasileira. Não obtivemos evidência de associação de nenhum dos genótipos com a 

manifestação do carcinoma de próstata (χ2=0,14; 2 graus de liberdade; p=0,93). 

Apesar de não observarmos diferença na freqüência dos genótipos entre pacientes e 

controles temos uma pequena evidência de que o alelo T poderia estar relacionado 

com uma manifestação precoce do carcinoma de próstata. Um estudo com uma 

amostra maior pode confirmar tal evidência.  
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I. Introdução 

O carcinoma de próstata é a segunda principal causa de mortes relacionadas a 

câncer entre homens norte-americanos. Mais de 11 milhões de indivíduos da 

poupulação americana apresentam lesões classificadas histologicamente como 

carcinoma de próstata (Blutt & Weigel, 1999). Uma vez que as taxas de carcinoma de 

próstata são maiores acima dos 65 anos, e a longevidade da população mundial tem 

aumentado nos últimos anos, acredita-se que o carcinoma de próstata tornar-se-á nos 

próximos anos a principal causa de mortes entre indivíduos do sexo masculino (Blutt & 

Weigel, 1999). 

Vários fatores relacionados a um aumento de risco para o desenvolvimento do 

carcinoma de próstata têm sido identificados tais como idade, raça, alterações 

genéticas e história familiar (Carter et al., 1993; Morton, 1994; Hass & Sakr, 1997). 

Recentemente, a deficiência de vitamina D tem sido considerada como mais um 

destes fatores de risco. A possibilidade de que a deficiência de vitamina D pode 

aumentar o risco de desenvolvimento do carcinoma de próstata foi sugerida 

inicialmente por Schwartz & Hulka (1990). Estes autores observaram que as taxas de 

mortalidade do carcinoma de próstata na população americana estavam inversamente 

correlacionadas à exposição à radiação ultravioleta, que é essencial para a síntese de 

vitamina D. Como a maior fonte de vitamina D para os americanos é a conversão de 

seus precursores pela luz ultravioleta, foi sugerido que indivíduos que vivem em 

regiões mais expostas à luz solar apresentariam uma menor susceptibilidade ao 

carcinoma de próstata, uma vez que teriam maiores concentrações séricas de 

vitamina D (Schwartz & Hulka, 1990). 

Além dessa observação, tem sido verificado que a vitamina D está envolvida 

na regulação do crescimento e diferenciação de células da próstata, assim como de 

outros órgãos como mama, pâncreas e pele (Colston et al., 1981; Colston et al., 1989; 

Miller et al., 1992; Fife et al., 1997; Colston et al., 1997). 

A redução da capacidade de proliferação das células tumorais, quando 

comparada com a de células normais da próstata na presença de altos níveis de 

vitamina D, sugere novamente o envolvimento da vitamina D no processo de 

desenvolvimento do tumor da próstata (Krill et al., 1999).  

Para a forma ativa da vitamina D (1,25-dihidroxivitamina D3) atuar na regulação 

do crescimento e na diferenciação celular é necessária sua ligação com a forma 

nuclear de seu receptor (VDR) (Norman et al., 1982). Este complexo forma um 

heterodímero com o receptor retinóico X (RXR), que tem a capacidade de ligar-se a 
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regiões promotoras de genes reguladores do ciclo celular, de uma maneira análoga à 

dos hormônios esteróides (Pike, 1991; Schimidt et al., 1998). 

O gene do receptor de vitamina D (VDR) está localizado em 12q12-q14, 

apresenta nove exons e regiões polimórficas tais como: microssatélite poli-A localizado 

na região 3’ não traduzida, variante localizada no intron 8 identificada por um RFLP 

(restriction fragment length polymorphism) reconhecido pela endonuclease de restrição 

BsmI e alteração C1171T (I352I) localizada no exon 9, reconhecida pela endonuclease 

de restrição TaqI (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A associação entre estes polimorfismos e o carcinoma de próstata já foi 

observada em vários grupos populacionais (Ingles et al., 1997; Ingles et al., 1998; 

Kibel et al., 1998; Correa-Cerro et al., 1999; Watanabe et al., 1999; Blazer et al., 

2000). É interessante notar que, dado o forte desequilíbrio de ligação que estes 

polimorfismos apresentam entre si, os estudos realizados com cada um deles 

separadamente tem refletido os demais (Morrison et al., 1994). 

Os dois haplótipos mais comuns em caucasóides americanos são o bTL e o 

BtS, onde as letras minúsculas indicam a presença do sítio de restrição e L e S 

correspondem a alelos com 18 ou mais resíduos de alanina e alelos com menos de 18 

resíduos de alanina, respectivamente. O haplótipo bTL, na maioria dos trabalhos 

realizados, estaria relacionado com um maior risco para o carcinoma de próstata 

(Taylor et al., 1996; Ingles et al., 1997; Kibel et al., 1998; Habuchi et al., 2000). 

Contudo, alguns estudos mostram associação de outros haplótipos com um maior 

risco para o desenvolvimento do carcinoma de próstata: em negróides americanos 

este haplótipo seria o BTL (Ingles et al., 1998) e, em europeus o haplótipo tS (Correa-

Cerro et al., 1999). Outros estudos não encontraram associação de nenhum destes 

haplótipos e/ou alelos com o carcinoma de próstata (Ma et al., 1998; Furuya et al., 

1999; Watanabe et al., 1999; Blazer et al., 2000). 

Os estudos realizados até o momento sugerem que o receptor de vitamina D 

pode estar de alguma maneira, envolvido na carcinogênese da próstata. Até o 

momento, através dos estudos de associação realizados entre os polimorfismos da 

Figura 1 – Região 3’ do gene VDR mostrando a localização dos polimorfismos Bsm1 no 
intron 8, TaqI no exon 9, TGA - codon de parada que indica o término da região traduzida e 

o microssatélite poli-A na região não traduzida (extraído de Ingles et al., 1998) 

EXON 7 EXON 8 EXON 9 

BsmI 
TaqI Poly-A 

TGA 



IV. Receptor de Vitamina D 

 48

região 3’ do gene VDR e o carcinoma de próstata não foi possível a compreensão do 

real papel destas regiões na susceptibilidade a esta forma de câncer, uma vez que 

estes estudos mostram resultados conflitantes em diferentes amostras. É possível que 

estas diferenças estejam associadas a genes relacionados ao metabolismo da 

vitamina D, envolvidos com este tipo de tumor, nas diferentes populações. Além disso, 

talvez o gene do receptor de vitamina D não esteja envolvido diretamente no 

desenvolvimento desta forma de câncer. Tendo em vista estas controvérsias, julgamos 

importante verificar a variação de uma destas regiões polimórficas no gene VDR 

(C1171T) na população brasileira para confirmar ou não sua associação com a 

susceptibilidade ao carcinoma de próstata nesta população. 
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II. Pacientes e Métodos 

 

O presente estudo consistiu na análise da alteração C1171T (I352I) em 

pacientes brasileiros com carcinoma de próstata e indivíduos normais e na tentativa de 

identificar alguma mutação associada ao polimorfismo. 

 

II.1 Pacientes 

A descrição detalhada das amostras utilizadas neste estudo é fornecida no 

capítulo II. Foram testadas 37 amostras de DNA extraído a partir de linfócitos de 

pacientes com carcinoma de próstata. A idade média dos pacientes foi de 67,2 + 7,4 

anos. 

  

II.2 Controles 

 A amostra controle utilizada neste estudo encontra-se também descrita no 

capítulo II, sendo constituída de 192 indivíduos (108 caucasóides e 83 negróides) com 

idade média de 52,7+14,1 anos. 

 

II.3 Métodos 

Os métodos de extração de DNA a partir de linfócitos e a partir de tecidos 

incluídos em blocos de parafina estão igualmente descritos no capítulo II. 

 

II.3.1 Análise da alteração C1171T do gene do receptor de vitamina D 

(VDR) 

 A alteração C1171T do gene VDR foi analisada através de PCR (Polymerase 

Chain Reaction) conforme descrito a seguir. As seqüências dos oligonucleotídeos 

utilizados para a amplificação desta região foram as seguintes: 

 

Oligonucleotídeo Seqüência Tamanho do fragmento 

amplificado 

VDR F 

VDR R 

5’ CAGAGCATGGACAGGGAGCAA 3’ 

5’ GCAACTCCTCATGGCTGAGGTCTC 3’ 

 
740pb 
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As reações de PCR para a amplificação da região em estudo foram feitas a 

partir de 200ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 0,25mM de 

cada nucleotídeo, 0,3 unidades de Taq Polimerase (Life Technologies), 1x tampão da 

enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1,5mM de MgCl2 e 25pmol 

de cada oligonucleotídeo (VDR F/VDR R). As amostras foram desnaturadas a 95oC 

por 3 minutos seguidos de 35 ciclos de 95oC por 1 minuto, 63oC por 1 minuto e 72oC 

por 2 minutos. Uma desnaturação final a 72oC por 6 minutos, completa a reação. 7,5µl 

do produto da reação foram submetidos a uma digestão com a endonuclease TaqI por 

1 hora a 65oC em volume final de 25µl e analisados em géis de agarose de baixo 

ponto de fusão (low melting point) 3% corados com brometo de etídeo 0,2%. Os alelos 

resultantes da digestão foram denominados t quando o sítio de restrição estava 

presente e T quando o sítio de restrição estava ausente. Assim, é possível 

observarmos três diferentes genótipos: TT, Tt e tt (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Padrão dos três diferentes genótipos observados a partir da digestão com TaqI do 
fragmento amplificado que contém a região da alteração C1171T do gene VDR. 1- Heterozigoto 

Tt; 2 – Homozigoto TT; 3 – Homozigoto tt. 
 

 

II.3.1 Single-strand conformational polymorphism (SSCP) e 

seqüenciamento do gene do receptor de vitamina D (VDR) 

A triagem de mutações no gene do receptor de vitamina D foi realizada a partir 

da seleção de amostras representativas de cada genótipo do grupo controle e do 

grupo de carcinoma de próstata. A descrição detalhada da técnica pode ser observada 

no capítulo II. 

O seqüenciamento do gene foi realizado em seis amostras, sendo duas com 

genótipo TT, duas com genótipo Tt e duas com genótipo tt para a alteração C1171T do 

gene do receptor de vitamina D (uma amostra de paciente com carcinoma de próstata 

e uma amostra controle). 

Os oligonucleotídeos utilizados para a amplificação de cada exon para a 

realização do SSCP e do seqüenciamento do gene estão descritos na tabela abaixo: 

1        2        3 
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Oligonucleotídeo Seqüência Tamanho dos fragmentos 

amplificados 

VDR 1F 

VDR 1R 

5’ TCGTGCCCACTTCCTTAGAG 3’ 

5’ GAAAACAGAAAGCCAGGGAAG 3’ 

 
205pb 

VDR 2F 

VDR 2R 

5’ GGCCTGCTTGCTGTTCTTAC 3’ 

5’ CCCTTCATGGAAACACCTTG 3’ 

 
239pb 

VDR 3F 

VDR 3R 

5’ GCAGGGTGTGTGCTCTCTC 3’ 

5’ GCCTTTCCCTGACTCCACTT 3’ 

210pb 

VDR 4F 

VDR 4R 

5’ AGGAGGAAGGTTTCCTGGAG 3’ 

5’ CTCCCAGCAGGCAGACATAC 3’ 

268pb 

VDR 5F 

VDR 5R 

5’ GAGACCCCATCTTTCCCTTC 3’ 

5’ CCCCGCTCCCTTACTCTATG 3’ 

185pb 

VDR 6F 

VDR 6R 

5’ GCTCCTTCTCTTCCCTCATC 3’ 

5’ TTCCCCAGAGATTGCAGAAG 3’ 

228pb 

VDR 7F 

VDR 7R 

5’ TGGTAACCTGACCTCCTTCC 3’ 

5’ AAAAGACTCCCCAGGAGGTG 3’ 

221pb 

VDR 8F 

VDR 8R 

5’ ACCTGGCCATTGTCTCTCAC 3’ 

5’ TACGTCTCCCTTCAGGTTGC 3’ 

240pb 

VDR 9F 

VDR 9R 

5’ TGAGAGCTCCTGTGCCTTCT 3’ 

5’ GTGAGGAGGGCTGCTGAGTA 3’ 

394pb 

 

As reações de PCR para a amplificação de cada exon foram feitas a partir de 

200ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 0,25mM de cada 

nucleotídeo, 0,3 unidades de Taq Polimerase (Life Technologies), 1x tampão da 

enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1,5mM de MgCl2 e 25pmol 

de cada oligonucleotídeo. As amostras foram desnaturadas a 94oC por 4 minutos 

seguidos de 35 ciclos de 94oC por 1 minuto, 57oC por 1 minuto e 72oC por 1 minuto. 

Uma desnaturação final de 72oC por 6 minutos, completa a reação.  

Apóa a reação de PCR o produto foi submetido a análise por SSCP e em 

seguida ao seqüenciamento. A reação de seqüenciamento foi realizada tal como 

descrito no capítulo II da presente tese. Os resultados obtidos foram comparados com 

a seqüência do gene do receptor de vitamina D descrita no GenBank sob código 

AC004466. 
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III. Resultados 

 
III.1 Alteração C1171T do gene do receptor de vitamina D (VDR) 

As freqüências e distribuição de cada um dos genótipos observados nos 

grupos controle e carcinoma de próstata podem ser observadas na tabela 1 e figura 2. 

Não observamos variação na distribuição dos alelos entre caucasóides e negróides no 

grupo controle (p=0,75). Assim, consideramos estes dois grupos como único para a 

realização das análises estatísticas subseqüentes. 

 A distribuição dos genótipos no grupo controle e no grupo de pacientes com 

carcinoma de próstata estão em proporções de Hardy-Weinberg (χ2=0,77; 2 graus de 

liberdade; p=0,68; χ2=0,04; 2 graus de liberdade; p=0,98, respectivamente). 

Observamos também que não há diferença na distribuição dos genótipos entre o 

grupo controle e o grupo de carcinoma de próstata (χ2=0,14; 2 graus de liberdade; 

p=0,93). 

 

Tabela 1 – Freqüência dos genótipos observados na alteração C1171T do gene do receptor de 
vitamina D no grupo controle e pacientes com carcinoma de próstata  

Genótipo Controles normais Carcinoma de 
próstata 

TT 76 (39,6%) 14 (37,8%) 
Tt 94 (48,9%) 18 (48,6%) 
tt 22 (11,5%) 5 (13,5%) 

TOTAL 192 (100%) 37 (100%) 
 
 
 

Figura 2 – Distribuição da freqüência de cada um dos genótipos da alteração C1171T em 
pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 
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 Foram realizadas análises separando as amostras de carcinoma de próstata de 

acordo com o Gleason score e a idade de manifestação da doença. Não observamos 

diferença significativa na distribuição dos genótipos entre os dois grupos quanto ao 

valor do gleason (<7 e >7) (Tabela 2) (χ2 =0,41; 2 graus de liberdade; p=0,82) ou 

quanto a idade (indivíduos com menos de 65 anos e indivíduos com 65 anos ou mais) 

(χ2=3,44; 2 graus de liberdade; p=0,18) (Tabela 3).  

 

 

Tabela 2 – Freqüência dos genótipos observados na alteração C1171T  
do gene do receptor de vitamina D no grupo de pacientes com câncer de  

próstata separados de acordo com o Gleason score. 
Genótipo <7 >7 

TT 10 (41,7%) 3 (30%) 
Tt 12 (50%) 6 (60%) 
tt 2 (8,3%) 1 (10%) 

TOTAL 24 (100%) 10 (100%) 
 

 

Tabela 3 – Freqüência dos genótipos observados na alteração C1171T  
do gene do receptor de vitamina D no grupo de pacientes com  

carcinoma de próstata separados de acordo com a idade. 
Genótipo <65 >65 

TT 7 (63,6%) 7 (30,4%) 
Tt 3 (27,3%) 13 (56,5%) 
tt 1 (9,1%) 3 (13,1%) 

TOTAL 11 (100%) 23 (100%) 
 

 

III.2 Triagem de mutação no gene do receptor de vitamina D (VDR) 

 Através da análise de SSCP não identificamos nenhum padrão de bandas 

alterado associado a qualquer dos três genótipos. A fim de confirmarmos a evidência 

de que não havia nenhuma mutação associada a estes, realizamos o seqüenciamento 

de uma amostra de cada genótipo, tanto controle como paciente. A realização do 

seqüenciamento do gene do receptor de vitamina D revelou que não há nenhuma 

alteração tanto em regiões traduzidas, assim como nas junções intron-exon que 

estivesse associada com qualquer um dos genótipos da alteração C1171T.  



IV. Receptor de Vitamina D 

 54

 

IV. Discussão 

Na última década, tem sido demonstrado o envolvimento da vitamina D na 

regulação da proliferação celular e na diferenciação celular in vitro (Feldman et al., 

1996). Entretanto, o mecanismo molecular destes efeitos ainda não está esclarecido e 

os genes envolvidos neste processo, assim como aqueles ativados pelo receptor de 

vitamina D, ainda não foram identificados. Desta maneira, o gene que codifica o 

receptor de vitamina D é um potencial candidato para estar envolvido em tais 

processos. Vários estudos têm sugerido que o efeito da vitamina D, assim como do 

gene do receptor de vitamina D, pode ter um papel importante no desenvolvimento do 

carcinoma de próstata (Taylor et al., 1996; Ingles et al., 1997; Ingles et al., 1998; 

Correa-Cerro et al., 1999). 

No presente trabalho, não observamos diferença significativa na freqüência dos 

genótipos do polimorfismo C1171T entre caucasóides e negróides tanto no grupo 

controle como no grupo de pacientes. Taylor et al. (1996) e Kibel et al. (1998) também 

não observaram diferenças entre caucasóides e negróides americanos em pacientes e 

controles. Portanto, sugerimos que a distribuição dos genótipos do polimorfismo 

C1171T do gene do receptor de vitamina D não apresenta diferença entre indivíduos 

de diferentes grupos raciais. 

Não obtivemos evidência de associação do polimorfismo C1171T com a 

susceptibilidade ao desenvolvimento do carcinima da próstata. Porém, observamos 

uma maior freqüência de indivíduos TT no grupo de pacientes com menos de 65 anos. 

Esta freqüência não é estatisticamente significativa, podendo ser em decorrência do 

pequeno tamanho da amostra. Taylor et al. (1996), sugeriram que o alelo T estaria 

relacionado com uma maior susceptibilidade ao carcinoma de próstata e Correa-Cerro 

et al. (1999) sugeriram que a maior susceptibilidade estaria associada ao alelo t, 

principalmente para pacientes com idade de manifestação superior a 70 anos. Um 

estudo com uma amostra maior seria importante para confirmar nossos resultados e 

tentar esclarecer esta controvérsia.  

Com os estudos realizados até o presente momento, observa-se que os alelos 

e/ou haplótipos que apresentam associação com o desenvolvimento do carcinoma de 

próstata são diferentes nas várias populações estudadas, além de influenciarem 

diferentemente na idade de manifestação da doença e no Gleason score do tumor em 

cada população (Taylor et al., 1996; Ingles et al., 1997; Kibel et al., 1998; Ingles et al., 

1998; Correa-Cerro et al., 1999; Habuchi et al., 2000). Ainda não está claro se estes 

polimorfismos estão associados a diferenças funcionais ou de abundância do receptor 
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de vitamina D. Verbeek et al. (1997) e Gross et al. (1998) estudando células com 

diferentes genótipos para os polimorfismos C1171T e polimorfismo do intron 8 

reconhecido pela endonuclease BsmI, sugeriram que estes não estão relacionados 

com a função ou estabilidade do receptor ou ainda com o controle de expressão do 

gene. Portanto, estes polimorfismos poderiam ser marcadores de alguma outra 

alteração no próprio gene do receptor de vitamina D ou em outro gene próximo a este 

(Verbeek et al., 1997; Gross et al.,1998). Através do seqüenciamento do gene do 

receptor de vitamina D não observamos nenhuma outra alteração que pudesse 

confirmar a primeira hipótese levantada anteriormente.  

Em conclusão, nossos dados e os da literatura são inconclusivos quanto ao 

envolvimento destes polimorfismos na susceptibilidade ao carcinoma de próstata. É 

possível que os polimorfismos da região 3’ do gene do receptor de vitamina D sejam 

apenas marcadores de um outro gene, próximo a este, que seria responsável pela 

associação dos diferentes genótipos com o carcinoma de próstata. 
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Capítulo V 

Novo polimorfismo do gene da endostatina está associado com 
uma maior susceptibilidade ao carcinoma de próstata em 

pacientes brasileiros 
 

 

Abstract 

The prostate tumors are characterized by a high degree of vascularity and the number 

of microvessels has been shown to be positively correlated to a worsened prognosis. 

Angiogenesis, the formation of new blood vessels is promoted by several angiogenic 

inhibitors and activating factors. One of the most potent inhibitory factors yet described 

is endostatin. When present at high levels in serum, endostatin causes regression of 

several differents kinds of tumors, including prostate carcinoma. We have performed 

association studies between a novel polymorphism (D104N) in endostatin gene and 

prostate cancer. We observed that heterozigous N104 individuals have a 2.5 times 

increased chance of developing prostate carcinoma as compared to homozigous D104 

subjects (OR 2.4; 95% CI 1.40-4.20).  

 

Resumo 

Os tumores de próstata são caracterizados por um alto grau de vascularização, sendo 

que o número de microveias do tumor está diretamente relacionado com o 

prognóstico. A angiogênese que é o processo de formação de vasos é mediada por 

fatores ativadores e inibidores. Um dos mais potentes fatores anti-angiogênicos já 

descritos é a endostatina que, em altos níveis, leva à regressão de vários tipos de 

tumor, entre os quais o de próstata. No presente estudo demonstramos a associação 

de um novo polimorfismo (D104N) com a susceptibilidade ao carcinoma de próstata. 

Observamos que indivíduos heterozigotos para o polimorfismo apresentam um risco 

cerca de 2,5 vezes maior de desenvolver o carcinoma de próstata que indivíduos 

homozigotos para a forma mais comum (D104) (OR=2,4; IC 95% 1,40-4,20).  
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I. Introdução 

 
 O carcinoma de próstata é o tipo de câncer mais freqüentemente diagnosticado 

e a segunda causa de mortes relacionadas a câncer na população americana 

(Greenlee et al., 2001). Estima-se  que, apesar de 42% dos homens apresentarem 

carcinoma na próstata, diagnosticado através de autópsia, apenas 9,5% irão 

desenvolver a forma clínica da doença e 2,9% irão morrer devido ao câncer (Siegal et 

al., 1995). Desta maneira, o desenvolvimento de testes prognósticos é essencial na 

identificação daqueles pacientes com susceptibilidade ao desenvolvimento do 

carcinoma de próstata, que poderão ser beneficiados por uma maior vigilância antes 

da manifestação da doença. Enquanto a maioria dos casos de carcinoma de próstata 

são esporádicos, existem casos familiais com um risco aumentado para parentes de 

indivíduos afetados (Carter et al., 1992). Análises de segregação do carcinoma de 

próstata sugerem a ocorrência de, pelo menos, um loco principal de susceptibilidade 

que seria responsável pela ocorrência de aproximadamente 10% dos casos de 

carcinoma de próstata (Carter et al., 1992). Pelo menos seis locos de susceptibilidade 

(5 em cromossomos autossômicos e 1 no cromossomo X) já foram mapeados através 

de estudos de ligação (Smith et al.,1996; Berthon et al., 1998; Xu et al., 1998; Gibbs et 

al., 1999; Berry et al., 2000; Tavitigian et al., 2001) Além destes possíveis genes de 

susceptibilidade, acredita-se que alterações em outros genes podem ser associadas 

com o risco e/ou progressão deste tipo de tumor em casos familiais e isolados (Irvine 

et al., 1995; Whittemore et al., 1995; Takahashi et al., 1995; Ingles et al., 1997; Schaid 

et al., 1998; Ekman et al., 1999). 

Os tumores de próstata são caracterizados por um alto grau de vascularização 

(Bigler et al., 1993). O grau de diferenciação histológica, assim como o número de 

microveias de um tumor, estão diretamente relacionados com o prognóstico do 

paciente (Rogatsch et al., 1997; Silberman, et al., 1997). A angiogênese, ou a 

formação de novos vasos sangüíneos, a partir do endotélio preexistente, é o passo 

fundamental na progressão do tumor e metástase (Hanahan & Folkman, 1996; 

Sassaki et al., 1998). Os passos seqüenciais envolvidos na angiogênese são 

mediados por uma série de fatores ativadores e inibidores. Recentemente, a 

endostatina, um produto da clivagem do domínio C-terminal do colágeno XVIII (NC1) 

foi acrescentada à lista destes fatores. A endostatina induz a inibição da proliferação e 

migração de células endoteliais, assim como o processo da apoptose através de 

mecanismos ainda não compreendidos (Sassaki et al., 1998; O’ Reilly et al., 1997; 

Dhanabal et al., 1989; Dixelius et al., 2000). 
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Experimentalmente, altos níveis de endostatina induzem a regressão de vários 

tipos de tumor sólido em diferentes órgãos de camundongos e ratos, tais como 

pulmão, fígado, rim, mama e próstata (O’ Reilly et al., 1997; Dhanabal et al., 1999; 

Yoon et al., 1999; Yokoyama, et al., 2000; Perletti et al., 2000). Além disso, pacientes 

com Síndrome de Down, que possuem altos níveis séricos de endostatina devido ao 

fato de apresentarem três cópias do gene do colágeno XVIII (Zorick, et al., 2001), 

apresentam uma incidência reduzida na taxa de tumores de tecidos sólidos, inclusive o 

tumor de próstata (Hasle, et al., 2000). Portanto, baixos níveis de endostatina ou a 

perda da função da proteína podem estar associadas com um risco aumentado no 

desenvolvimento de tumores em tecidos sólidos ou com um pior prognóstico da 

doença. 

Recentemente em nosso laboratório, identificamos uma substituição de 

aminoácido (D104N) no domínio NC1 do colágeno XVIII, região codificadora da 

endostatina. A partir desta observação, levantamos a hipótese de que a presença do 

aminoácido asparagina no lugar do aminoácido ácido aspartico, nesta posição, poderia 

levar a uma perda da função da endostatina e estar associado com a progressão ou 

agressividade de tumores em tecidos sólidos. 
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II. Pacientes e Métodos 

 

II.1 Pacientes 

A descrição detalhada das amostras utilizadas neste estudo pode ser 

observada no capítulo II. Foram testadas 181 amostras de DNA de pacientes com 

carcinoma de próstata (66 amostras de linfócitos e 115 amostras de tecido tumoral 

incluído em parafina). A idade média dos pacientes foi de 65,8 + 8,1 anos. 

  

II.2 Controles 

 A amostra controle utilizada neste estudo está detalhadamente descrita no 

capítulo II desta tese. Foram testadas 198 amostras (106 caucasóides; 83 negróides), 

sendo a idade média de 52,7+14,1 anos.  

 

 

II.3 Métodos 

Os métodos de extração de DNA a partir de linfócitos e a partir de tecidos 

incluídos em blocos de parafina estão descritos no capítulo II. 

 

II.3.1 Análise da alteração D104N do gene do colágeno XVIII (COL18A1) 

 

 A alteração D104N do gene COL18A1 foi analisada através de PCR 

(Polymerase Chain Reaction). As amostras foram submetidas a um PCR com os 

oligonucleotídeos (COL18A1F; COL18A1R) seguido de digestão com a endonuclease 

de restrição Mse1. As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados para a amplificação 

desta região estão descritas na tabela a seguir: 

 

Oligonucleotídeo Seqüência Tamanho do fragmento 

amplificado 

COL18A1F 

COL18A1R 

5’ CACGGTTTCTCTTCCAGGAC 3’ 

5’ CTCTCAGAGCTGCTCACACG 3’ 

 
168pb 

 

As reações de PCR para a amplificação da região em estudo foram feitas a 

partir de 100ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 0,25mM de 

cada nucleotídeo, 0,2 unidades de Pfx Taq DNA Polimerase (Life Technologies), 

tampão da enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1X realçador 

(enhancer) da enzima, 1,0mM de MgSO4 e 20pmol de cada oligonucleotídeo. As 
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amostras foram desnaturadas a 94oC por 4 minutos seguidos de 33 ciclos de 94oC por 

40 segundos, 57oC por 40 segundos e 72oC por 40 segundos. Uma desnaturação final 

a 72oC por 6 minutos, completa a reação. 7,0µl do produto da reação de PCR foram 

submetidos a uma digestão com a endonuclease de restrição Mse1 a 37oC por 18 a 20 

horas em volume final de 25µl e analisados em géis de poliacrilamida 8%, corados 

com nitrato de prata, conforme protocolo descrito no capítulo II da presente tese. Na 

presença do sítio de restrição observamos dois fragmentos de 101pb e 68pb. Os 

alelos resultantes da digestão foram denominados e quando o sítio de restrição estava 

presente e E quando o sítio de restrição estava ausente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Padrão dos três diferentes genótipos observados a partir da digestão com Mse1 do 
fragmento amplificado que contém a região da alteração D104N do gene COL18A1. 1- 

Heterozigoto Ee; 2 – Homozigoto EE. 
 

 

II.3.2 Dosagem dos níveis séricos da endostatina 

A dosagem dos níveis séricos da endostatina foi realizada com a colaboração 

do Dr. Todd S. Zorick através da técnica de Elisa, utilizando o kit Accucyte (Cytimmune 

Sciences, Inc., College Park, MD USA). O kit usado tem uma sensibilidade de 2ng/ml, 

sendo a variabilidade entre medidas de no máximo 10%. Foram dosadas 13 amostras 

de controles normais com genótipo Ee e 13 amostras de controles normais com 

genótipo EE. 

 

 

1   2 
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III. Resultados 

 

III.1 Análise da alteração D104N do gene do colágeno XVIII (COL18A1) 

 

 As freqüências e distribuição de cada um dos genótipos observados nos 

grupos controle e carcinoma de próstata podem ser observadas na tabela 1 e figura 2. 

Não observamos diferença significativa na distribuição dos alelos entre caucasóides e 

negróides do grupo controle (p=0,13). Portanto, consideramos estes dois grupos como 

único para a realização das análises estatísticas subseqüentes. 

 Na análise dos dados da tabela 1 e figura 2 observamos que a freqüência da 

alteração D104N na população brasileira é de 12% e que a distribuição dos genótipos 

tanto no grupo controle como no grupo de pacientes se apresenta em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (χ2=0,82; 2 graus de liberdade; p=0,66 e χ2=1,82; 2 graus de 

liberdade; p=0,41, respectivamente). Na comparação da distribuição dos genótipos 

entre o grupo controle e o grupo de carcinoma de próstata observamos que há uma 

freqüência significativamente maior do genótipo Ee no grupo de pacientes em relação 

ao grupo controle (χ2=10,23; 1 grau de liberdade; p=0,0014). 

 

Tabela 1 – Freqüência dos genótipos observados na alteração D104N do gene 
do colágeno XVIII no grupo controle e pacientes com carcinoma de próstata  

Genótipo Controles normais Carcinoma de 
próstata 

EE 174 (87,9%) 135 (74,6%) 
Ee 24 (12,1%) 45 (24,9%) 
ee 0 1 (0,5%) 

TOTAL 198 (100%) 181 (100%) 
 

Figura 2 – Distribuição da freqüência de cada um dos genótipos da alteração D104N em 
pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 

 
 

As amostras de carcinoma de próstata foram separadas de acordo com o 

Gleason score (<7 e >7) (Tabela 2), e também de acordo com a idade de diagnóstico 

da doença (indivíduos com menos de 65 anos e indivíduos com 65 anos ou mais) 
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(Tabela 3). Não observamos diferença estatisticamente significativa para nenhuma das 

classificações (χ2=0,075; 2 graus de liberdade; p=0,78 e χ2=0,91; 2 graus de liberdade; 

p=0,64, respectivamente). 

 

 

Tabela 2 – Freqüência dos genótipos observados na alteração D104N  
do gene do colágeno XVIII no grupo de pacientes com carcinoma de próstata 

separados de acordo com o Gleason score. 
Genótipo <7 >7 

EE 64 (76,2%) 86 (78,9%) 
Ee 20 (23,8%) 23 (21,1%) 
ee 0 0 

TOTAL 84 (100%) 109 (100%) 
 

Tabela 3 – Freqüência dos genótipos observados na alteraçãoD104N  
do gene do colágeno XVIII no grupo de pacientes com carcinoma de próstata  

separados de acordo com a idade. 
Genótipo <65 >65 

EE 47 (70,1%) 79 (73,2%) 
Ee 20 (29,9%) 28 (25,9%) 
ee 0 1(0,9%) 

TOTAL 67 (100%) 108 (100%) 
 

 

 

III.2 Concentração sérica de endostatina 

 A concentração média dos níveis séricos da endostatina entre os indivíduos do 

grupo controle que apresentam genótipo Ee foi de 17,38 + 5,55 ng/ml, enquanto que 

nos indivíduos que apresentam genótipo EE foi de 17,17 + 5,99 ng/ml.  
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IV. Discussão 

A angiogênese é uma das principais etapas de desenvolvimento e crescimento 

de um tumor (Battegry, 1995). Este processo é resultado de um balanço entre 

ativadores e inibidores da angiogênese. A endostatina é um dos mais potentes fatores 

de inibição da angiogênese já descritos na literatura (O’ Reilly et al., 1997). Porém, até 

o presente momento não se conhece qual o mecanismo de ação desta proteína neste 

processo (O’ Reilly et al., 1997; Dhanabal et al., 1989). 

No presente estudo estamos demonstrando pela primeira vez uma possível 

associação ente um polimorfismo presente no gene da endostatina e o carcinoma de 

próstata. Observamos uma maior freqüência da alteração D104N em pacientes com 

carcinoma de próstata que em controles normais. Este polimorfismo parece aumentar 

em cerca de 2,5 vezes a susceptibilidade de um indivíduo a desenvolver o carcinoma 

de próstata (OR=2,4; IC 95%= 1,40-4,20). O fato de não observarmos correlação da 

alteração D104N com a idade de manifestação da doença e o valor de Gleason, 

sugere que esta mutação pode estar principalmente associada com o desenvolvimento 

do tumor e não com a sua agressividade. Recentemente, Musso et al. (2001) 

observaram uma redução de cerca de duas vezes nos níveis de colágeno XVIII em 

pacientes com tumores hepatocelulares (HCCs) recorrentes. Esta observação 

corrobora com a hipótese de que indivíduos com altos níveis de endostatina estariam 

menos susceptíveis ao desenvolvimento de tumores em tecidos sólidos. 

O fato de não observarmos diferença nos níveis séricos de endostatina entre 

indivíduos homozigotos para o alelo selvagem e indivíduos heterozigotos sugere que a 

alteração D104N não está relacionada com a estabilidade de proteína. Esta hipótese 

está de acordo com análises da estrutura da endostatina realizadas por Dr. Paulo H. 

C. Godoi e Dr. Glaucius Oliva, pesquisadores dos Institutos de Química e de Física de 

São Carlos/SP, respectivamente (Iughetti et al., 2001). O aminoácido D104 está 

localizado na superfície da molécula, uma região altamente conservada entre o 

colágeno XVIII de camundongos e de humanos. A partir de tal observação sugerimos 

que a região contendo o aminoácido D104 possa representar um novo sítio de ligação 

da endostatina que poderia estar envolvido com vários processos celulares 

relacionados com a tumorogênese, entre os quais o processo de apoptose (Iughetti et 

al., 2001). A existência de um novo sítio de interação da endostatina é sugerida a 

partir da observação de que a inibição da migração de células endoteliais induzida 

pelo fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) não é dependente do sítio de 

ligação atualmente conhecido desta proteína (Sassaki et al., 1998). 
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Portanto, a partir de tais observações sugerimos que a alteração D104N é um 

indicador da diminuição da atividade anti-angiogênica da endostatina no processo de 

angiogênese da próstata. Estudos funcionais da forma mutante da endostatina, assim 

como a análise da alteração D104N em outras populações, devem ser realizados a fim 

de confirmarmos tais hipóteses. 
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Capítulo VI 

Polimorfismos nos genes MXI1 e p53 não estão associados 
com a susceptibilidade ao carcinoma de próstata em 

pacientes brasileiros 
 

 

Abtract 

In the process of tumorogenesis, the inactivation of tumor suppressor genes is one 

of the most important events involved in the initiation of cellular transformation. In 

prostate tumors, a low frequency of mutations in p53 and MXI1 genes has already 

been described. We analyzed the polymorphic region AAAAC, in the 3’ untranslated 

region of MXI1 gene and the polymorphism Pro72Arg of p53 gene to verify if there is 

an association of these regions with prostate carcinoma. We have not observed any 

difference in the genotypes distribution between prostate carcinoma patients and 

controls in these regions. Our findings suggest that these regions are not associated 

with the predisposition to prostate carcinoma in Brazilian population. 

 

Resumo 

No processo de transformação tumoral a inativação dos genes supressores de 

tumor é um dos principais eventos que levam ao início da transformação celular. Nos 

tumores de próstata já foram descritas mutações nos genes p53 e MXI1, porém em 

baixa freqüência. Analisamos a região polimórfica AAAAC localizada na região 3’ não 

traduzida do gene MXI1 e o polimorfismo Pro72Arg do gene p53 na tentativa de 

verificar se há associação destas regiões com uma maior susceptibilidade ao 

carcinoma de próstata. Não observamos diferença na distribuição dos genótipos entre 

pacientes e controles para nenhuma das regiões estudadas. Esta observação sugere 

que estas regiões não estão relacionadas com o carcinoma de próstata na população 

brasileira. 
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I. Introdução 

 
Atualmente, estima-se que cerca de 50% dos homens da população americana 

irão desenvolver a forma latente do carcinoma de próstata em algum momento de sua 

vida. Por outro lado, a forma clínica é diagnosticada em 1 a cada 11 homens, sendo 

que, cerca de 30% destes homens virão a morrer devido a doença (Konishi et al., 

1997). Apesar da importância clínica da doença, pouco se sabe a respeito dos eventos 

genéticos envolvidos com sua manifestação. Estudos citogenéticos e moleculares 

desenvolvidos na última década têm sugerido que o processo de transformação 

tumoral é uma conseqüência de múltiplos eventos genéticos. Neste processo, a 

inativação de genes supressores de tumor, aparentemente, é um dos principais 

eventos na iniciação da transformação celular. Várias mutações em genes 

supressores de tumor tais como o gene do retinoblastoma, o p53 e o MXI1 já foram 

descritas em tumores de próstata (Bookstein et al., 1993; Effert et al., 1993; Dinjens et 

al., 1994; Albarosa et al., 1995; Brooks et al., 1995; Eagle et al., 1995; Gray et al., 

1995; Konishi et al., 1995a; Konishi et al., 1995b; Kubota et al., 1995; Moyret-Lalle et 

al., 1995; Brooks et al., 1996; Kawamata et al., 1996; Suzuki et al., 1996; Wechsler et 

al., 1996; Edwards et al., 1997; Schlechte et al., 1998). 

O gene MXI1 está localizado na região 10q24-25, apresenta 6 exons e duas 

regiões polimórficas, sendo uma repetição CA no intron 3 e uma repetição AAAAC na 

região 3' não traduzida do exon 6 (Gray et al., 1995; Albarosa et al., 1995; Wechsler et 

al., 1996). Este gene é responsável pela produção da proteína Mxi1 que regula a 

proteína Max que por sua vez tem a capacidade de formar heterodímeros com as 

proteínas Myc. Uma vez que as proteínas Myc são proteínas responsáveis pela 

transformação oncogenética (Albarosa et al., 1995) e a proteína Mxi1 está relacionada 

com a regulação negativa da atividade de Myc, a Mxi1 tem, potencialmente, a função 

de supressor de tumor (Eagle et al., 1995). Estudos de identificação de mutações 

neste gene são controversos: enquanto Eagle et al. (1995) e Prochownik et al. (1998) 

identificaram mutações patogênicas em cerca de 40% das amostras de tumores 

estudadas, vários outros estudos não identificaram nenhuma mutação em amostras de 

tumores de próstata (Gray et al., 1995; Kawamata et al., 1996; Edwards et al., 1997; 

Kuczyk et al., 1998). Portanto, ainda é incerto o envolvimento deste gene na 

patogênese do tumor de próstata. 

O gene p53, localizado em 17p13, apresenta 11 exons  e codifica uma proteína 

supressora de crescimento e transformação celular (Levine et al., 1991; Zambetti & 

Levine, 1993; Agarwal et al., 1998). Vários estudos têm buscado uma correlação entre 

mutações no gene p53 e o desenvolvimento do carcinoma de próstata, sendo a média 
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da freqüência de mutações observadas de 17% (Bookstein et al., 1993; Effert et al., 

1993; Dinjens et al., 1994; Konishi et al., 1995a; Konishi et al., 1995b; Moyret-Lalle et 

al., 1995; Brooks et al., 1996; Suzuki et al., 1996; Schlechte et al., 1998).  

 Quando o gene p53 foi identificado e clonado observou-se uma maior 

freqüência da mutação Pro72Arg em indivíduos com diversas formas de câncer 

(Matlashewski et al., 1987; Levine et al., 1991; Weston et al., 1992). Através de 

estudos funcionais realizados com as duas variantes da proteína não foi observada 

nenhuma diferença nas atividades funcionais destas (Moreau & Matlashewski, 1992). 

Porém, demonstrou-se a associação do polimorfismo prolina com uma maior  

susceptibilidade ao câncer de pulmão (Kawajari et al., 1993). Além disso, Wu et al. 

(1995) analisaram a freqüência de cada uma das formas da proteína p53 em pacientes 

com carcinoma renal, câncer urotelial, câncer de testículo e carcinoma de próstata e 

observaram uma associação do polimorfismo prolina apenas nos casos de câncer 

urotelial e câncer renal. Como estas duas formas de câncer estão relacionadas ao 

tabagismo e as outras duas (testículo e próstata) não, os autores sugerem que o 

polimorfismo prolina poderia estar relacionado apenas com tumores associados ao 

tabagismo (Wu et al., 1995). 

A natureza heterogênea dos tumores de próstata não permite uma interpretação 

clara dos eventos envolvidos no desenvolvimento do carcinoma de próstata. Assim, 

dada a importância dos genes supressores de tumor no desenvolvimento desta forma 

de câncer em outras populações estudamos uma região polimórfica em cada um 

destes genes (AAAAC no gene MXI1 e Pro72Arg no gene p53) na tentativa de 

verificarmos se existe uma associação destas regiões com a susceptibilidade ao 

carcinoma de próstata na população brasileira. 
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II. Pacientes e Métodos 

 

II.1 Pacientes 

A descrição detalhada das amostras utilizadas no estudo dos dois 

polimorfismos analisados pode ser observada no capítulo II. 

 

II.1.1 Polimorfismo AAAAC do gene MXI1 

Para este polimorfismo foram testadas 89 amostras de DNA de pacientes com 

carcinoma de próstata (28 amostras de linfócitos e 61 amostras de tecido tumoral 

incluído em parafina). A idade média dos pacientes foi de 66,4 + 7,6 anos. 

  

II.1.2 Polimorfismo Pro72Arg do gene p53 

Para este polimorfismo foram testadas 37 amostras de DNA extraído a partir de 

linfócitos de pacientes com carcinoma de próstata. A idade média dos pacientes foi de 

67,4 + 7,5 anos. 

 

II.2 Controles 

 A amostra controle utilizada neste estudo está detalhadamente descrita no 

capítulo II desta tese. Para o polimorfismo AAAAC do gene MXI1 foram testadas 180 

amostras (96 caucasóides; 75 negróides), sendo a idade média 53,3+14,4 anos. Na 

análise do polimorfismo Pro72Arg do gene p53 foram estudadas 134 amostras (69 

caucasóides; 56 negróides), sendo a idade média 53,4 + 13,9 anos. 
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II.3 Métodos 

Os métodos de extração de DNA a partir de linfócitos e a partir de tecidos 

incluídos em bloco de parafina estão descritos no capítulo II. 

 

II.3.1 Análise das regiões polimórficas AAAAC do gene MXI1 e Pro72Arg 

do gene p53 

 Ambas regiões polimórficas foram analisadas através de PCR (Polymerase 

Chain Reaction). As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados para a amplificação 

destas regiões estão descritas na tabela a seguir: 

 

Oligonucleotídeo Seqüência Tamanho 

polMxi1F 

polMxi1R 

5’ GGGTTCATGATGCAGTCTCCTC 3’ 

5’ GGTCCTCTGACCCTTTTGTTCAA 3’ 

 
110pb 

polp53 F 

polp53 R 

5’ TCTGGGAAGGGACAGAAGATGAC 3’  

5’ TTGCCGTCCCAAGCAATGGATGA 3’ 

 
199pb 

 

As reações de PCR para a amplificação do polimorfismo AAAAC do gene MXI1 

foram feitas a partir de 50ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, contendo 

0,25mM de cada nucleotídeo, 0,2 unidades de Taq Polimerase (Life Technologies), 1x 

tampão da enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% gelatina), 1,5mM de 

MgCl2 e 30pmol de cada oligonucleotídeo (polMXI1 F/polMXI1 R). As amostras foram 

desnaturadas a 95oC por 5 minutos seguidos de 30 ciclos de 95oC por 45 segundos, 

63oC por 45 segundos e 72oC por 1 minuto. Uma desnaturação final de 72oC por 6 

minutos, completa a reação. Esta região pode apresentar dois alelos, sendo um com 4 

repetições AAAAC e outro com 5 repetições AAAAC. Os produtos da reação de PCR 

foram analisados em géis de poliacrilamida 6,5% com uréia 7M, corados com nitrato 

de prata, conforme protocolo descrito no capítulo II. Após uma primeira análise, as 

amostras foram reagrupadas de acordo com o tamanho dos alelos, sendo que aquelas 

que apresentaram o mesmo padrão de migração foram submetidas lado a lado a uma 

nova eletroforese. Assim, foi determinado quais amostras eram homozigotas para 4 

repetições AAAC, quais eram heterozigotas com 4 e 5 repetições AAAAC e quais 

eram homozigotas com 5 repetições AAAAC. Um exemplo de cada um dos genótipos 

pode ser observado na figura 1. 
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Figura 1 – Padrão dos três diferentes genótipos observados a partir da amplificação da 
região polimórfica AAAAC do gene MXI1. 1- Homozigoto 55; 2 – Heterozigoto 45; 3 – 

Homozigoto 44. 
 

As reações de PCR para amplificação da região polimórfica Pro72Arg do gene p53 

foram feitas a partir de 100ng de DNA em um volume final de reação de 25µl, 

contendo 0,2mM de cada nucleotídeo, 0,2 unidades de Taq Polimerase (Life 

Technologies), 1x tampão da enzima (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH8,3; 0,01% 

gelatina), 1,5mM de MgCl2 e 25pmol de cada oligonucleotídeo (polp53 F/polp53 R). As 

amostras foram desnaturadas a 95oC por 3 minutos seguidos de 35 ciclos de 95oC por 

1 minuto, 63oC por 1 minuto e 72oC por 1 minuto seguidos de uma desnaturação final 

de 72oC por 6 minutos. 15µl do produto da reação de PCR foram submetidos a uma 

digestão com a endonuclease de restrição BstUI por 18-20 horas a 60oC em volume 

final de 20µl e analisados em géis de agarose de baixo ponto de fusão (low melting 

point) 3% corados com brometo de etídeo 0,2%. Os alelos resultantes da digestão 

foram denominados Pro quando o sítio de restrição estava presente e Arg quando o 

sítio de restrição estava ausente. Assim, foi possível observarmos três diferentes 

genótipos: Arg/Arg, Arg/Pro e Pro/Pro (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Padrão dos três diferentes genótipos observados a partir da digestão com BstUI do 
fragmento amplificado que contém a região da alteração Pro72Arg do gene p53. 1- 

Heterozigoto Arg/Pro; 2 – Homozigoto Pro/Pro; 3 – Homozigoto Arg/Arg. 
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III. Resultados 

 

III.1 Região polimórfica AAAC do gene MXI1 

As freqüências e distribuição de cada um dos genótipos observados nos 

grupos controle e carcinoma de próstata podem ser observadas na tabela 1 e figura 3. 

Não foi observada nenhuma variação na distribuição dos alelos entre caucasóides e 

negróides no grupo controle (p=0,28). Portanto, estes dois grupos foram considerados 

como um único grupo para a realização das análises estatísticas subseqüentes. 

 A distribuição dos genótipos tanto no grupo controle como no grupo de 

pacientes apresenta-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg (χ2=0,41; 2 graus de 

liberdade; p=0,82; χ2=0,006; 2 graus de liberdade; p=0,99, respectivamente). Não 

observamos diferença significativa na distribuição dos genótipos entre o grupo controle 

e o grupo de carcinoma de próstata (χ2=0,65; 2 graus de liberdade; p=0,72). 

 

Tabela 1 – Freqüência dos genótipos observados na região polimórfica AAAAC do gene MXI1 
no grupo controle e pacientes com carcinoma de próstata. 

Genótipo Controles normais Carcinoma de 
próstata 

44 33 (18,3%) 20 (22,5%) 
45 93 (51,7%) 44 (49,4%) 
55 54 (30%) 25 (28,1%) 

TOTAL 180 (100%) 89 (100%) 
 
 

Figura 3 – Distribuição da freqüência de cada um dos genótipos da região polimórfica AAAAAC 
do gene MXI1 em pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 
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 Realizamos duas diferentes análises com as amostras de carcinoma de 

próstata: as amostras foram separadas de acordo com o Gleason score e a idade de 

manifestação da doença. Não foi observada diferença significativa na distribuição dos 

genótipos separados de acordo com o Gleason score (Tabela 2) (χ2 =1,23; 2 graus de 

liberdade; p=0,54) nem com a idade de manifestação (Tabela 3) (χ2=2,69; 2 graus de 

liberdade; p=0,26). 

 

 

Tabela 2 – Freqüência dos genótipos observados na região polimórfica AAAAC  
do gene MXI1 no grupo de pacientes com carcinoma de próstata separados 

de acordo com o Gleason score. 
Genótipo <7 >7 

44 10 (25%) 10 (22,2%) 
45 21 (52,5%) 20 (44,4%) 
55 9 (22,5%) 15 (33,3%) 

TOTAL 40 (100%) 45 (100%) 
 

 

Tabela 3 – Freqüência dos genótipos observados na região polimórfica AAAAC  
do gene MXI1 no grupo de pacientes com carcinoma de próstata separados 

de acordo com a idade. 
Genótipo <65 >65 

44 10 (31,2%) 10 (18,9%) 
45 12 (37,6%) 29 (54,7%) 
55 10 (31,2%) 14 (26,4%) 

TOTAL 32 (100%) 53 (100%) 
 

 

III.2 Polimorfismo Pro72Arg do gene p53 

As freqüências e distribuição de cada um dos genótipos observados nos 

grupos controle e carcinoma de próstata estão descritos na tabela 4 e figura 4. Não 

observamos nenhuma variação na distribuição dos alelos entre caucasóides e 

negróides no grupo controle (p=0,71) e consideramos então, estes dois grupos como 

um único grupo para a realização das análises estatísticas subseqüentes. 

 A distribuição dos genótipos tanto no grupo controle como no grupo de 

pacientes está em proporções de Hardy-Weinberg (χ2 =0,003; 2 graus de liberdade; 

p=0,99; χ2=0,76; 2 graus de liberdade; p=0,68, respectivamente). Não observamos 

diferença significativa na distribuição dos genótipos entre o grupo controle e o grupo 

de carcinoma de próstata (χ2=1,41; 2 graus de liberdade; p=0,49). 
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Tabela 4 – Freqüência dos genótipos observados com polimorfismo Pro72Arg do  
gene p53 no grupo controle e pacientes com carcinoma de próstata.  

Genótipo Controles normais Carcinoma de próstata 
Arg/Arg 57 (42,5%) 18 (52,9%) 
Arg/Pro 61 (45,5%) 12 (35,3%) 
Pro/Pro 16 (11,9%) 4 (11,8%) 
TOTAL 134 (100%) 34 (100%) 

Figura 4 – Distribuição da freqüência de cada um dos genótipos do polimorfismo Pro72Arg do 
gene p53 em pacientes com carcinoma de próstata e controles normais. 

 

 Quando analisamos as amostras de carcinoma de próstata separadas de 

acordo com o Gleason score e a idade de manifestação da doença não observamos 

diferença significativa na distribuição dos genótipos (Tabela 5) (χ2 =5,62; 2 graus de 

liberdade; p=0,06) e (Tabela 6) (χ2=0,04; 2 graus de liberdade; p=0,98). 

 
 

Tabela 5 – Freqüência dos genótipos observados com o polimorfismo Pro72Arg  
do gene p53 no grupo de pacientes com carcinoma de próstata separados 

de acordo com o Gleason score. 
Genótipo <7 >7 
Arg/Arg 8 (36,4%) 9 (90%) 
Arg/Pro 10 (45,4%) 1 (10%) 
Pro/Pro 4 (18,2%) 0 
TOTAL 22 (100%) 10 (100%) 

 

 

Tabela 6 – Freqüência dos genótipos observados com o polimorfismo Pro72Arg  
do gene p53 no grupo de pacientes com carcinoma de próstata separados 

de acordo com a idade. 
Genótipo <65 >65 
Arg/Arg 5 (55,6%) 12 (54,5%) 
Arg/Pro 3 (33,3%) 7 (31,8%) 
Pro/Pro 1 (11,1%) 3 (13,4%) 
TOTAL 9 (100%) 22 (100%) 
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IV. Discussão 

 

 O processo de transformação tumoral envolve múltiplos eventos genéticos 

entre os quais a inativação de genes supressores de tumor. Esta inativação, na 

maioria dos casos, está relacionada em um primeiro momento, com a perda de um 

alelo de um gene supressor de tumor. As regiões 10p e 17q, nas quais estão 

localizados respectivamente os supressores de tumor MXI1 e p53, apresentam perdas 

alélicas em cerca de 20% dos tumores de próstata (Carter et al., 1990; Lundgren et al., 

1992; Konishi et al., 1995a; Isaacs et al., 1995). Como a taxa de mutação destes dois 

genes, em tumores de próstata, é relativamente baixa no gene p53 e controversa no 

gene MXI1, acredita-se que algum outro evento genético possa estar relacionado com 

a inativação do segundo alelo destes genes (Bookstein et al., 1993; Effert et al., 1993; 

Dinjens et al., 1994; Eagle et al., 1995; Gray et al., 1995; Konishi et al., 1995a; Konishi 

et al., 1995b; Moyret-Lalle et al., 1995; Brooks et al., 1996; Kawamata et al., 1996; 

Suzuki et al., 1996; Edwards et al., 1997; Kuczyk et al., 1998; Prochownik et al., 1998; 

Schlechte et al., 1998). Analisamos uma região polimórfica no gene MXI1 e o 

polimorfismo Pro72Arg no gene p53 na tentativa de observarmos se há associação 

destas regiões com a susceptibilidade ao carcinoma de próstata em pacientes 

brasileiros. 

 Ao analisarmos a região polimórfica AAAAC do gene MXI1, não observamos 

diferença na distribuição dos genótipos entre controles e afetados, assim como nas 

classificações de acordo com a idade de manifestação ou com o Gleason score. Estas 

observações sugerem que a região polimórfica AAAAC do gene MXI1 não está 

envolvida com o desenvolvimento e/ou uma maior susceptibilidade ao carcinoma de 

próstata. Como a região 10q23-25 apresenta alta freqüência de perda alélica em 

tumores de próstata (Gray et al., 1995) e o gene MXI1, aparentemente, não tem forte 

influência sobre a manifestação do carcinoma de próstata, acreditamos que outros 

supressores de tumor, localizados nesta região, possam ter um maior envolvimento 

com esta forma de câncer.  

Também não foi encontrada evidência de associação com o polimorfismo 

Pro72Arg do gene p53. Uma vez que, até o presente momento, não foi estabelecida 

nenhuma correlação do carcinoma de próstata com o tabagismo, nosso resultados 

estão de acordo com a hipótese proposta por Wu et al. (1995) que correlaciona a 

forma Pro deste polimorfismo com uma maior susceptibilidade a tumores cujo 

desenvolvimento está associado ao tabagismo (Wu et al., 1995). Até o momento, não 

foi estabelecido qual o envolvimento do gene p53 com o carcinoma de próstata. 
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Aparentemente, as mutações neste gene, observadas em tumores de próstata, são 

conseqüência do descontrole da divisão celular que ocorre no desenvolvimento do 

tumor e não uma das causas envolvidas no processo de carcinogênese da próstata. 
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Capítulo VII 

Sumário e Conclusões 

 

No mundo inteiro, o carcinoma de próstata ocupa o quinto lugar entre as 

neoplasias malignas de maior mortalidade. No Brasil, estima-se para o ano de 2001 

que, entre os tumores malignos no sexo masculino, o carcinoma de próstata terá a 

segunda maior taxa de mortalidade e a primeira taxa de incidência (Estimativa da 

incidência e mortalidade por câncer no Brasil – 2001 – INCA). Uma vez que a taxa de 

mortalidade por carcinoma de próstata na população brasileira tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, a presente tese se propôs a investigar regiões 

polimórficas em genes conhecidos que poderiam estar associadas a um aumento na 

predisposição a esta forma de câncer. Assim sendo, estudamos as regiões 

polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de andrógeno; o polimorfismo C1171T 

do gene do receptor de vitamina D; o polimorfismo D104N do gene da endostatina; o 

polimorfismo Pro72Arg do gene p53 e a região polimórfica AAAAC localizada na 

região 3’ não traduzida do gene MXI1. 

 Na análise das regiões polimórficas CAG e GGC do gene do receptor de 

andrógeno observamos uma freqüência significativamente maior de alelos <22 

repetições CAG (p=0,05) e alelos <16 repetições GGC (p=0,04) e a ocorrência de 

desequilíbrio de ligação entre as duas regiões no grupo de pacientes com carcinoma 

de próstata. A partir de tais observações sugerimos que a predisposição a esta forma 

de câncer na população brasileira deve estar associada ao haplótipo 

<22CAG/>16GGC, que por sua vez aumentaria em cerca de 2,5 vezes a probabilidade 

da manifestação da doença (OR=2,49; IC 95% 1,15-5,40). 

 No estudo do polimorfismo C1171T do gene do receptor da vitamina D não 

obtivemos evidência de associação de nenhum dos genótipos com a manifestação do 

carcinoma de próstata (χ2=0,14; 2 graus de liberdade; p=0,93), sugerindo que este 

gene não deve ter um papel importante na susceptibilidade ao carcinoma de próstata 

na população brasileira. 

Na análise do gene da endostatina demonstramos pela primeira vez a 

associação de um novo polimorfismo (D104N) com a susceptibilidade ao carcinoma de 

próstata. Observamos que indivíduos heterozigotos para o polimorfismo apresentam 

um risco cerca de 2,5 vezes maior de desenvolver o carcinoma de próstata que 

indivíduos homozigotos para a forma mais comum (D104) (OR=2,4; IC 95% 1,40-

4,20).  
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Finalmente, no estudo realizado com a região polimórfica AAAAC, localizada na 

região 3’ não traduzida do gene MXI1 e o polimorfismo Pro72Arg do gene p53 não 

observamos diferença na distribuição dos genótipos entre pacientes e controles em 

nenhuma das regiões estudadas. Esta observação sugere que estas regiões não 

estão relacionadas com desenvolvimento do carcinoma de próstata na população 

brasileira. 

Portanto, com o presente estudo foi possível demonstrarmos a associação dos 

genes do receptor de andrógeno e da endostatina com o desenvolvimento e/ou com a 

predisposição ao carcinoma de próstata em pacientes brasileiros. Este é, 

aparentemente, o primeiro estudo de associação realizado com o carcinoma de 

próstata na população brasileira. Outros estudos com diferentes regiões de 

susceptibiidade ao carcinoma de próstata devem ser realizados a fim de permitirem, 

num futuro próximo, a realização de testes preditivos em homens jovens, permitindo a 

identificação de indivíduos que tenham maior predisposição ao desenvolvimento desta 

forma de câncer e desta maneira, um acompanhamento mais rigoroso com o objetivo 

de tratar o tumor no início de sua manifestação. 
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Summary and Conclusions 

 

In the world’s population prostate carcinoma is the fifth most commom male 

cancer-related death malignancy. In Brazil, among all male invasive cancers it is 

expected that prostate carcinoma will have the second highest death rate and the 

highest incidence rate (Estimativa da incidência e mortalidade por câncer no Brasil, 

2001). As the prostate carcinoma death rate in brazilian population has been 

increasing over the last several years we proposed to investigate polymorphic regions 

of known genes that might be associated with prostate carcinoma predisposition. We 

studied the androgen receptor CAG and GGC polymorphic regions, the vitamin D 

receptor C1171T polymorphism, the endostatin D104N polymorphism, the p53 

Pro72Arg polymorphism and the MXI1 AAAAC polymorphic region. 

In our androgen receptor CAG and GGC polymorphic regions analysis, we have 

observed a higher prevalence of short CAG alleles (<22 repeats) (p=0.05) and GGC 

alleles with <16 repeats (p=0.04) in the prostate carcinoma group, as well as a strong 

linkage disequilibrium between CAG and GGC regions among patients. Our data 

suggest that the prostate carcinoma susceptibility in the Brazilian population is 

associated with the haplotype <22CAG/>16GGC, which increases by 2.5 times the 

probability of disease manifestation (OR=2.49; IC 95% 1.15-5.40). 

In our study of the vitamin D receptor C1171T polymorphism, we have not 

observed evidence of association between any genotype of this polymorphism and 

prostate carcinoma (χ2=0,14; 2 degrees of freedom; p=0,93). This observation 

suggests that this gene does not play an important role in prostate cancer development 

in the Brazilian population. 

In our analysis of the endostatin gene we demonstrated for the first time the 

association of a new polymorphism (D104N) with prostate cancer. We observed that 

heterozygous N104 individuals have a 2.5 times increased chance of developing 

prostate carcinoma as compared to homozygous D104 subjects (OR 2.4; 95% CI 1.40-

4.20).  

Finally in the study with the MXI1 AAAAC polymorphic region and the p53 

Pro72Arg polymorphism, we have not observed any difference in the genotypes 

distribution between prostate carcinoma patients and controls in these two regions. Our 

findings suggest that these regions are not associated with the predisposition to 

prostate carcinoma in the Brazilian population. 

So, with the present study it was possible to demonstrate the association of the 

androgen receptor and endostatin genes with prostate cancer development and /or 
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susceptibility in Brazilian patients. This apparently is the first association study done 

with prostate carcinoma patients in the Brazilian population. Other studies with different 

susceptibility regions need to be done to permit, in the future, the development of 

predictive tests in young men with an increased risk for prostate carcinoma. These 

tests will allow the identification of men who might be more susceptible to develop 

prostate carcinoma, who then can be followed closely by clinicians in order to watch for 

the first signs of prostate carcinoma. 
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Abstract 

We have performed association studies between a novel cSNP (D104N) in endostatin, one 

of the most potent inhibitor of angiogenesis, and prostate cancer. We observed that 

heterozygous N104 individuals have a 2.5 times increased chance of developing prostate 

cancer as compared to homozygous D104 subjects (OR 2.4; 95%; CI 1.4-4.16). Modeling 

of the endostatin mutant showed that the N104 protein is stable. These results together with 

the observation that residue 104 is evolutionary conserved lead we to propose that: a) the 

DNA segment containing this residue might contain a novel interaction site to a yet 

unknown receptor and b) the presence of N104impairs the function of endostatin.  

Key words 

Prostate cancer, angiogenesis, endostatin, SNP, association studies. 
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Introduction 

 Prostate cancer is the most common male malignancy and the second leading cause 

of cancer-related deaths in American men (1). It has been estimated that although 42% of 

males have prostate carcinoma identified by postmortem examination, only 9.5% will have 

a clinical diagnosis in their lifetime, and only 2.9% actually will die of the disease (2). 

Hence, the development of prognostic tests is essential to identify those patients who would 

benefit from more vigilant surveillance. While the majority of prostate cancer cases are 

sporadic, it has long been recognized that familial clustering exists, with an increased 

relative risk of affected families (3). Segregation analysis of prostate cancer suggests the 

presence of at least one major susceptibility locus that may account for up to 10% of all 

cases (3). Indeed, at least six putative prostate cancer susceptibility loci (five on autosomal 

chromosomes and one on the X chromosome) have already been mapped through linkage 

analysis (4,5). In addition to these putative major susceptibility genes, it is believed that 

alterations of other genes could be associated with the risk and/or progression of this type 

of tumor, including both sporadic and familial cases (6).  

Angiogenesis, or the formation of new blood vessels from preexisting endothelium, 

is a fundamental step in tumor progression and metastasis (7,8). A wide range of both 

stimulatory and inhibitory molecules mediates the sequential steps involved in 

angiogenesis. Endostatin, a 20kDa cleavage product of the C-terminal domain of collagen 

XVIII (NC1), has recently been added to this list. Endostatin induces inhibition of 

endothelial cell proliferation and migration as well as apoptosis through mechanisms still 

not completely understood (8-11). Higher serum levels of endostatin induced 

experimentally in mice and rats seem to cause regression of various types of solid tumors, 

including prostate cancer (12-14). In addition, Down syndrome patients, who have higher 
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serum levels of endostatin due to 3 copies of the COL18A1 gene (15), have a decreased 

incidence of solid tumors, including prostate cancer (16). Thus, lower levels or an impaired 

function of endostatin might be associated with a higher risk of developing malignant solid 

tumors or with a worsened prognosis of the disease. Recently, as a result of a systematic 

analysis of the COL18A1 gene, we identified 20 polymorphic variants, but only one 

missense mutation (D104N) located in the C-terminal globular domain NC1 of collagen 

XVIII, the encoding region for endostatin (Table 1) (17). We hypothesized that the 

presence of an asparagine instead of aspartic acid at this position may lead to an impaired 

function of endostatin and could therefore be associated with the progression or 

aggressiveness of solid tumors. Our analysis of this cSNP (single nucleotide 

polymorphism) in 181 prostate cancer patients and 198 control individuals suggests that 

this change is predisposing to the development of malignant tumors of the prostate. 

 

Subjects and Methods 

Patients and controls 

 A total of 181 prostate cancer cases (61 Caucasians, 11 Negroids and 109 

unclassified) of mean age 65.8 (SD=8.1 years) comprises the case group: 50 from the 

Hospital do Câncer and 131 from the Hospital Oswaldo Cruz, both situated within the city 

of São Paulo, SP, Brazil. All cases had fully documented histopathological diagnosis and 

were graded according to Gleason’s system. A total of 198 non-cancer individuals (106 

Caucasians, 83 Negroids and 9 unclassified) of mean age 52.7 years old (SD=14.1), who 

were relatives of patients with neuromuscular disorders and with negative history for 

prostate cancer, were considered as controls. 
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DNA was obtained from blood (in 66 cases and all control individuals) or from 

paraffin embedded tissues (115 cases). Standard protocols for DNA extraction from each of 

these tissues were used. 

 

Genotype analysis 

The missense change D104N (amino acid position in endostatin, which corresponds 

to amino acid position 1437 and nucleotide 4349G→A of the cDNA medium form of 

collagen XVIII) leads to the creation of a restriction site for MseI. This change was 

analyzed through the amplification of a 169bp fragment using the primers 5’-

cacggtttctcttccaggac-3’ and 5’-ctctcagagctgctcacacg-3’ followed by restriction 

endonuclease digestion with MseI. The PCR reaction consisted of 32 cycles of 

amplification and used the primers described above at concentrations of 4µM, 100 ng of 

genomic DNA, PfxTaq DNA polymerase (Life Technologies; 0.2 unit), and 250µM of each 

dNTP, at 94oC for 40s, 57oC for 40s and 72oC for 1 minute. The restricted digested PCR 

products were separated on 8% polyacrylamide gels stained with silver nitrate by standard 

procedures. In the presence of the mutation, two fragments of 101bp and 68bp were 

generated. All samples were done in duplicate to ensure genotyping accuracy. Analysis for 

the presence of the D104N mutation was also performed in DNA samples extracted from 

two different regions (a normal and a tumor one) of the paraffin block of 20 patients 

randomly chosen. 
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ELISA 

ELISA analysis was performed in serum from 26 control individuals (13 

heterozygous for the polymorphism D104N and 13 homozygous for the most common 

allele). Blood samples were collected in EDTA containing tubes, and serum was separated 

and stored at -70oC for future use. ELISA for serum endostatin was performed using a 

commercially available assay (Accucyte, Cytimmune Sciences, inc., College Park, MD, 

USA) according to the manufacturer’s instructions for usage. All measurements were 

performed in duplicate to ensure the accuracy of the data collected. The kit used has a 

sensitivity of 2ng/ml, and typical interassay and intraassay variances were 10% or less. 

 

Statistical analysis 

 Gene and genotype frequencies in affected and normal individuals were compared 

by contingency table analysis using both χ2 statistics and Fisher’s exact test. The level of 

significance considered was 5% and 1 degree of freedom for χ2 analysis. Hardy-Weinberg 

equilibrium was tested with the chi-square statistic for the goodness-of-fit (1 degree of 

freedom). Odds ratio (OR) and its confidence interval were estimated by standard methods 

(18). 

 

Molecular modeling and mutant structure analysis. 

The human endostatin structure was obtained from the Protein Data Bank accession 

code 1BNL, and analyzed using the programs Swiss PDB Viewer, O, GRASP and Insight-

II/Discover (19) The observed mutation was created by Insight-II and optimized by 

molecular energy minimization fixing all atoms except the side chains of D104N and its 

neighbors S102, K106 and T113. 
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The structures of mouse endostatin derived from collagen XVIII (PDB accession 

code 1KOE) and mouse endostatin derived from collagen XV (PDB accession code 1DY2) 

were also used for comparison. 

 

Results and Discussion 

Association between an endostatin polymorphism (D104N) and prostate cancer 
 

The distribution of the genotypes for the polymorphism D104N is reported for 

controls and prostate cancer patients in Table 2. We did not observe any significant 

difference in the frequency of this polymorphism between Caucasians and Negroids in 

controls (p=0.13) or in patients (p=0.16), and this variable was not considered in the 

majority of statistical analysis. In addition, we found very similar genotypic frequencies for 

this polymorphic system in the patients ascertained in the two hospitals (33% in patients 

from Hospital do Câncer and 22% in patients from Hospital Oswaldo Cruz). All patients 

were therefore considered as a unique group for analysis.  

Both the patient’ and control’ samples are in Hardy-Weinberg equilibrium (χ2=1.82, 

p=0.41; χ2=0.82; p=0.66, respectively), but the frequency of heterozygotes for the D104N 

polymorphism was significantly higher in patients as compared to the control group (χ2= 

10.23; p= 0.0014) (Table 2).  

These findings support for the first time a potential association between a 

polymorphism in endostatin, one of the most potent angiogenesis inhibitors, and prostate 

cancer. Our results predict that individuals heterozygous for N104 have a 2.5 times greater 

chance of developing prostate cancer (OR 2.4; 95%CI 1.4-4.2). Association studies have 

been biased by potential stratification. In our sample we were able to obtain ethinic origin 
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of just a small number of patients. However, we observed that the Caucasians cases have a 

significantly higher carrier frequency than the Caucasian controls (p=0.0488; OR 2.19; 

95% CI 1.0-4.6). The same was observed for Negroid population (p=0.0007; OR 13.03; 

95% CI 3.3-50.8). Therefore, even if the odds ratio derived from the combined analysis has 

been slightly biased by potential stratification, the result is significant in both identificable 

subsets themselves, confirming the results obtained with combined data. We did not 

observe any association between the presence of this mutation and Gleason score or age at 

diagnosis (Table 3), suggesting that this alteration is more related to the genesis of the 

tumor than to its aggressiveness. Recently, Musso et al. (20) reported that endogenous 

collagen XVIII levels in recurrent hepatocellular carcinomas (HCCs) were 2.2 fold lower 

than in those HCCs that did not recur, a finding which is in agreement with our hypothesis 

that individuals with higher levels of endostatin might be less prone to develop solid 

tumors. 

 

D104N polymorphism possible leads to an impaired endostatin function 

We have aligned the sequences of both human and mouse endostatin-XVIII as well 

as the endostatin-like molecule that is produced from the NC1 domain of collagen XV, 

which presents 61% sequence identity with that of collagen XVIII (21). This analysis 

showed that the aspartic acid at position 104 is conserved in all cases. In all of the three 

crystal structures, this residue is located at the surface of the molecule, partially buried 

through a hydrogen bond between OD1 (oxygen delta 1) and an internal serine residue 

(S102 in the human endostatin-XVIII). The atom OD2 (oxygen delta 2) is surrounded by 

positively charged residues and, in the high-resolution mouse structures, it is interacting 

through a strong salt bridge to an arginine residue. In the human endostatin, however, this 
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arginine corresponds to K106, whose NZ (nitrogen zeta) is in close proximity to the OD2 

of D104. 

The modeling of the D104N mutant could encompass two possible arrangements for 

the asparagine sidechain. In one configuration, the -NH2 group would occupy the buried 

OD1 position, necessarily interacting with S102, which is unlikely to happen since the 

residue S102 is acting as a proton donor to D104 and a proton acceptor for the main chain -

NH group of K106. Therefore, the second configuration is favored, with the -NH2 group of 

the mutant N104 occupying the OD2 position of D104. Starting from a modeled mutant 

structure based on the second configuration, the molecular energy minimization shows little 

rearrangement of the surrounding residues to accommodate the new -NH2 group of N104. 

On the other hand, the same procedure applied to the human structure resulted in a different 

conformation for K106, in terms of the distance to a salt-bridge to D104 (Figure 1). Figure 

2 represents the electrostatic potential at the surface of both wild-type and the mutated 

structures, showing the altered charge distribution surrounding the D104N mutation. 

The structure modeling analysis thus suggests that the human mutated D104N 

protein is stable, a result further supported by the finding that endostatin-XVIII serum 

levels were similar both in carriers and non-carriers of this mutation (17.38 + 5.55 ng/ml; 

17.17 + 5.99 ng/ml, respectively).  

Recent studies have shown that inhibition of endothelial cell proliferation and 

migration of cultured endothelial cells might occur through the binding of an endostatin 

epitope of two clusters of arginine to heparin/heparan sulphate when angiogenesis is 

induced by FGF-2 (22). This heparin binding epitope does not include D104; however, it is 

possible that this amino acid and its surrounding residues are presented for the interaction 

with a yet undetermined target receptor. The existence of another interaction site in 
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endostatin is also supported by the observation that inhibition of VEFG-induced migration 

of endothelial cells is not dependent on its heparin-binding epitope. Thus, we hypothesize 

that the D104N mutation might decrease the ability of endostatin to bind other molecules, 

thereby impairing its ability to inhibit angiogenesis. The amino acid D104 is conserved in 

both man and mouse, and it is also conserved in endostatins from both collagen XV and 

XVIII, implying that this residue is in a functionally important region of endostatin, with a 

common role for both angiogenesis inhibitors. It will be important to perform functional 

analyses to test the above hypothesis. The confirmation of the association of N104 with 

prostate cancer in other populations will also be important to support the possible screening 

for this mutation as a predictive test for prostate cancer. 
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Legend for figures: 
 
 
Figure 1: Sobreposition between the modeled structures of human endostatin-XVIII and the mutant 
D104N. The residues labeled in this figure were the only not fixed during the energy minimization 
protocol. The residue K106(mod) corresponds to the final conformation in the structure modeled 
(differs from the deposited structure), while K106(mut) corresponds to the final conformation 
calculated for the mutated D104N structure. 
 
 
 

Figure 2: Electrostatic Surface Potential of human endostatin-XVIII (A) and the mutant D104N 
(B). Red and blue coloring represent negative and positive potentials, respectively. The orientation 
is about the same for both. Figure made with GRASP. 



Anexo 

 105

 

Table 1 – COL18A1 variants and their frequency¹ 
Localization Nucleotide change Type of mutation Frequency 

Exon 03 c679A→G Silent 30%² 
Exon 07 c1408G→A Silent 16% 
Exon 07 c1417C→G Silent 33% 
Exon 07 c1420C→T Silent 8% 
Exon 07 c1426G→T Silent 33% 
Exon 10 c1804T→C Silent 10%² 
Exon 11 c1855C→T Silent 50% 
Exon 11 c1870C→T Silent 50% 
Exon 11 c1885C→A Silent 50% 
Exon 13 c2008C→T Silent 8% 
Exon 19 c2500T→C Silent 15%² 
Exon 21 c2561A→G I841V 16% 
Exon 35 c3376C→T Silent 16% 
Exon 42 c4349G→A D1437N 12%³ 
Intron 06 g70362G→A intronic 16% 
Intron 06 g70377-70378 del AT intronic 16% 
Intron 25 g87517-87518 ins CCACTGCCCTCCCG intronic 12% 
Intron 31 g91374 del C intronic 10% 
Intron 38 g102233-102275 del 42bp intronic 30% 
Intron 41 g105865-105866 ins AC intronic 62% 

¹Variants identified through the sequencing of the 43 exons (and its flanking intronic regions) of the 
COL18A1 in 8 patients with Knobloch syndrome (17); Allele frequency estimates based on the initial 
screening or ² the analysis of 50 control chromosomes; ³polymorphism described in the present report.  

 
Table 2 – Endostatin genotype distribution among control and patient groups. 

Genotypes* Subjects with racial classification Total Sample 
 Caucasians (N/%) Negroids (N/%) N (%) 

DD 89 (84%) 76 (92.6%) 174 (87.9%) 
DN 17 (16%) 7 (8.4%) 24 (12.1%) 

 
 

Controls 

Total 106 (100%) 83 (100%) 198 (100%) 
DD 43 (70.5%) 5 (45%) 135 (74.5%) 
DN 18 (29.5%) 6 (55%) 45 (24.9%) 
NN 0 0 1 (0.6%) 

 
Patients 

Total 61 (100%) 11 (100%) 181 (100%) 
*D aspartic acid/ N asparagin 

 

Table 3 –Endostatin genotype distribution according to Gleason score and age in prostate cancer 
Genotypes* Gleason score <7 (%) Gleason score >7 (%) Age <65 years (%) Age >65 years (%) 

DD 51 (75%) 68 (82%) 47 (70.1%) 79 (73.1%) 
DN 17 (25%) 15 (18%) 20 (29.9%) 28 (26%) 
NN 0 0 0 1 (0.9%) 

Total 68 (100%) 83 (100%) 67 (100%) 108 (100%) 
*D aspartic acid/ N asparagin 
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