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Araújo LHA. Aplicação de marcadores urinários no diagnóstico e prognóstico do 
câncer de próstata [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2015. 

INTRODUÇÃO: O diagnóstico do câncer de próstata é realizado através da 
dosagem do PSA sérico e da realização do toque retal. Qualquer alteração em 
um ou ambos indicam a necessidade de realização da biópsia de próstata guiada 
por ultrassom. Contudo, a grande maioria dos pacientes submetidos a biópsia 
não tem câncer e, portanto, são submetidos a biópsia desnecessariamente. 
Além disso, muitos casos diagnosticados não precisam ser tratados devido ao 
comportamento indolente da neoplasia. Portanto, há necessidade de 
ferramentas mais acuradas no diagnóstico e prognóstico do câncer de próstata 
e os marcadores urinários são instrumentos promissores na avaliação dessa 
neoplasia. OBJETIVO: Avaliar o perfil de expressão de 5 genes (MMP9, PSMA, 
GREB1, hk3, PCA3) na urina de pacientes portadores de câncer de próstata em 
comparação com pacientes sem a neoplasia e analisar se há relação com os 
fatores prognósticos pré e pós-tratamento. MATERIAL/MÉTODOS: O estudo 
constituiu na análise de 46 pacientes portadores de câncer de próstata e 28 
pacientes sem suspeita da neoplasia (PSA<2,5ng/ml; TR normal; e sem fatores 
de risco). A urina dos pacientes foi colhida após massagem prostática, 
armazenada e analisada posteriormente a expressão gênica através de reação 
em cadeia da polimerase em tempo real. Além da análise do perfil de expressão 
gênica em relação aos casos sem neoplasia, foram avaliados os perfis de acordo 
com os fatores prognósticos, como: escore de Gleason, PSA, densidade do PSA, 
estadiamento clínico e porcentagem do fragmento envolvido na biópsia. 
Posteriormente, as expressões dos genes foram avaliadas de acordo com as 
características patológicas da peça operatória, como estadio patológico, escore 
de Gleason, volume tumoral, comprometimento de vesículas seminais e de 
linfonodos. RESULTADOS: Foi demonstrada uma superexpressão da MMP9 em 
85,7% das amostras com câncer em relação ao grupo controle, com média de 
6,4x maior. Os genes PSMA, GREB1, hK3 e PCA3 apresentaram um padrão 
mais heterogêneo, com tendência a subexpressão nos casos de câncer. Quando 
avaliados conjuntamente, pode-se evidenciar que a superexpressão simultânea 
da MMP9 e PSMA estava presente em 100% dos pacientes com PSA≥10ng/ml 
(p=0,007) e a superexpressão da MMP9 e GREb1 estava presente em 66,7% 
dos pacientes com <50% dos fragmentos positivos (p=0,036). Após avaliação 
anátomo-patológica, foi possível identificar superexpressão do GREB1 em casos 
pT2 em comparação com pT3 (p=0,031) e superexpressão do PCA3 em casos 
com volume tumoral maior (≥11% x <11%) (p=0,006). CONCLUSÕES: O estudo 
demonstrou que os marcadores urinários podem ser uma ferramenta útil no 
diagnóstico e prognóstico do câncer de próstata. Foi evidenciada a 
superexpressão da MMP9 nos casos de câncer em relação ao grupo controle. 
Além disso, a superexpressão da MMP9 e PSMA em conjunto pode estar 
relacionada a tumores com PSA mais alto e, portanto, com prognóstico mais 
desfavorável, enquanto que a superexpressão da MMP9 e GREb1 em conjunto 
pode estar relacionado a tumores de menor volume. Também foi possível 
correlacionar os genes urinários com os achados anátomo-patológicos, com 
GREb1 significativamente mais expresso em tumores confinados a próstata, 
enquanto PCA3 mais expresso em casos de maior volume tumoral. 



Descritores: Neoplasias da próstata/diagnóstico; Urina; Expressão gênica; 
Prognóstico; Reação em cadeia da polimerase; Marcadores genéticos; Biópsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Araújo LHA. The role of urinary markers in the diagnosis and prognosis of 
prostate cancer [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”, 2015 

 

INTRODUCTION: Currently, prostate cancer diagnosis is performed through the 

measurement of serum PSA and digital rectal examination. Any alteration in one 

or both indicates the need for ultrasound-guided prostate biopsy. However, the 

vast majority of patients undergoing biopsy do not have cancer and therefore 

undergo unnecessary biopsies. Moreover, many prostate cancer cases do not 

need to be treated due to the indolent behavior. Therefore, more accurate 

methods for diagnosis and prognosis of prostate cancer are necessary and 

urinary markers are promising tools in the evaluation of prostate tumors. 

OBJECTIVES: To evaluate the expression profile of 5 genes (MMP9, PSMA, 

GREB1, hk3, PCA3) in urine of patients with prostate cancer compared with 

patients without cancer and to determine whether there is a relationship with the 

pre and post treatment prognostic factors. MATERIAL/METHODS: The study 

consisted of the analysis of 46 patients with prostate cancer and 28 patients 

without cancer (PSA<2.5 ng/ml, normal DRE, and no risk factors). The urine of 

patients was collected after prostatic massage, stored and subsequently gene 

expression analyzed by real time polymerase chain reaction. Besides the 

analysis of gene expression compared to cases without cancer, the profiles 

according to prognostic factors were evaluated, like Gleason score, PSA, PSA 

density, clinical staging and percentage fragment involved in the biopsy. 

Subsequently, gene expressions were evaluated according to the pathological 

features, such as pathologic stage, Gleason score, involvement of lymph nodes 

and seminal vesicles. RESULTS: An over-expression of urinary MMP9 was 

demonstrated in 85.7% of the samples with cancer compared to non-cancer, with 

a mean of 6.4x. The PSMA, GREB1, hK3 and PCA3 genes showed a more 

heterogeneous pattern, with a tendency to under-expression in cancer. When 

considered together, it can be evidenced that the simultaneous over-expression 

of MMP9 and PSMA was present in 100% of patients with PSA≥10ng/ml 

(p=0.036) and over-expression of MMP9 and GREb1 was present in 66.7% of 

patients <50% positive fragments involved (p=0,036). After pathological 

evaluation were identified over-expression of GREB1 in pT2 cases compared to 

pT3 (p = 0.031), and over-expression of PCA3 in cases with greater tumor volume 

(≥11% x <11%) (p=0.006). CONCLUSIONS: The study showed that urinary 

markers can be a useful tool in the diagnosis and prognosis of prostate cancer. 

Overexpression of MMP9 was observed in cancer cases compared to control 

cases and can be helpful to avoid unnecessary prostate biopsies. Furthermore, 

overexpression of PSMA and MMP9 together may be related to higher PSA 

tumors and therefore more unfavorable prognosis, whereas overexpression of 

MMP9 and GREb1 together may be related to lower volume tumors. It was also 



possible to correlate urinary genes with pathologic findings with GREb1 

significantly more expressed in tumors confined to the prostate, while PCA3 most 

expressed in cases of higher tumor volume. 

Descriptors: Prostatic neoplasms/diagnosis; Urine; Gene expression; 

Prognosis; Polymerase chain reaction; Genetic markers; Biopsy. 
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1.1. Câncer de próstata 

Segundo estimativas previstas para 2015 o câncer de próstata (CaP) 

representará 28% (220.800 casos) dos novos casos de câncer no sexo 

masculino e será responsável por 10% das mortes por câncer nos Estados 

Unidos da América (EUA).  Entretanto, foi observado uma queda de mais de 

40% na mortalidade secundária ao CaP nos últimos 20 anos (Siegel e cols., 

2015).  

No Brasil, o CaP representa 18,5% do total de casos de câncer e estima-

se um risco de 54 casos novos a cada 100.000 habitantes. Ao longo dos anos, 

observa-se uma tendência de aumento da incidência, segundo dados do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA). (INCA, 2010) 

Essas alterações epidemiológicas se devem provavelmente a detecção 

e tratamento precoce após a introdução do antígeno prostático específico 

(PSA), a partir do ano de 1988, no rastreamento do CaP, que promoveu 

aumento na incidência da neoplasia, principalmente nos estágios iniciais. Entre 

1989 e 1992, 29,8% dos tumores diagnosticados se encontravam em estágios 

iniciais, enquanto no período entre 1999 e 2001, 45% dos tumores eram 

iniciais. Além do mais, a incidência de tumores de alto risco caiu de 41% para 

15%. (NCCN, 2011) 

O PSA é uma glicoproteína secretada por células prostáticas epiteliais e 

atua na liquefação do líquido seminal. Originalmente, foi descrito por Hara e 

cols em estudos forenses que o utilizavam como marcador do sêmen humano. 

(Hara e cols., 1971). Posteriormente, foi descoberta sua presença na 
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hiperplasia prostática benigna (HPB) e no tecido prostático maligno (Wang e 

cols., 1979) e na década de 80 foi aprovado pela agência reguladora 

americana (FDA) para ser utilizado na monitorização do CaP. (Stamey e cols., 

1987) 

Apesar da grande importância do PSA na urologia, o mesmo possui 

falhas, já que não é um marcador específico de câncer de próstata e, sim, do 

tecido prostático. Portanto, pode apresentar alterações em pacientes 

portadores de diversas patologias benignas da próstata, como na HPB, 

prostatites agudas e crônicas, entre outros (SBU, 2005). Assim, quase 70% dos 

pacientes com PSA elevado não possuem CaP e serão submetidos 

desnecessariamente a biópsia de próstata (BxP) (Loeb e cols., 2008) 

(Bozeman e cols., 2002).  

Devido a suas falhas e de modo a torná-lo mais acurado, foram 

estudados meios de avaliar derivados do PSA, como a velocidade (Carter e 

cols., 2002); a densidade (Benson e cols., 1992); o PSA ajustado a idade 

(Oesterling e cols., 1993); e a relação do PSA livre/total (Partin e cols., 1996). 

Contudo, nenhum desses fatores isoladamente tem mais relevância que o 

próprio PSA total, que permanece como principal marcador de diagnóstico 

mesmo após quase 30 anos de sua descoberta. 

  O valor do PSA utilizado como ponto de corte para rastreamento do CaP 

inicialmente era de 4,0ng/ml, porém Catalona e cols. observaram que grande 

proporção dos pacientes apresentavam doença localmente avançada quando 

utilizado este ponto de corte e, a partir da década de 90, o valor considerado 

adequado passou para 2,5 ng/ml. (Catalona e cols., 1993) (Catalona e cols., 
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1997). Assim, a proporção de tumores órgão-confinados passou de 60-70% 

para 81%, com melhora significante da sobrevida livre de recorrência. (Antenor 

e cols., 2005). Em 2004, Thompson e cols ratificaram a necessidade de 

mudança no ponto de corte do PSA, quando realizou BxP em pacientes com 

PSA<4,0ng/ml e TR normal e encontrou tumores com escore de Gleason 

desfavorável em 14,9% dos casos. Além disso, encontrou CaP em 17% dos 

pacientes com baixo PSA (1,1-2,0 ng/ml), indicando que mesmo critérios de 

BxP mais rigorosos podem não diagnosticar alguns casos do tumor. 

(Thompson e cols., 2004) 

 Contudo, ao mesmo tempo em que se diagnosticava mais pacientes 

com CaP, mais tumores indolentes eram encontrados. Consequentemente, 

mais pacientes expostos a tratamentos com seus riscos e complicações não 

desprezíveis, como disfunção sexual, incontinência urinária e alterações 

intestinais. Certamente esses pacientes apresentarão comprometimento de 

suas qualidades de vida. (Sanda e cols., 2008)  

Aproximadamente 21-44% dos pacientes com PSA entre 4,0 – 10,0 

ng/ml serão diagnosticados como portadores de CaP, ou seja, a grande maioria 

dos pacientes serão investigados desnecessariamente. Além disso, foi 

identificado que 21-25% dos pacientes com PSA entre 2,0-2,9 ng/ml possuem 

CaP e 33% daqueles com PSA entre 3,0-3,9 ng/ml também são portadores de 

tumores, o que demonstra a falta de especificidade do método (Lilja e cols., 

2008).  

A BxP guiada por ultrassom (US) é o método padrão ouro atualmente 

para o diagnóstico de CaP (Thompson e cols., 2007). Contudo, é um método 
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falho no papel de identificar focos de neoplasia na próstata, já que apresenta 

alta taxa de falso negativo e deixa de diagnosticar 30% dos tumores mesmo 

com aumento no número de fragmentos. Assim, devido a falta de acurácia na 

indicação precisa da BxP, muitas vezes será necessária repetição do método, 

o que causa estresse psicológico tanto no paciente, como no médico; elevação 

dos custos; e riscos de complicações clínicas não desprezíveis, como 

hematúria, desconforto perineal, infecção urinária, sepse, etc. (Hambrock e 

cols., 2010). Dentre as complicações ressaltamos que 18% dos pacientes 

submetidos a BxP apresentam febre relacionada ao procedimento e 1,3% 

necessitam internação hospitalar principalmente por sangramento ou 

complicações infecciosas relacionadas a BxP. A dor e as complicações 

infecciosas são as principais preocupações dos pacientes que necessitam de 

uma repetição do procedimento. A sepse urinária vem sendo uma preocupação 

cada vez maior devido ao aumento da resistência bacteriana às quinolonas, 

principal classe de antibióticos utilizada na profilaxia durante o procedimento. 

(Rosario e cols., 2012) (Loeb e cols., 2012) 

Após a realização do diagnóstico de CaP, o paciente deve ser avaliado 

quanto ao prognóstico da neoplasia, afim de estabelecer em qual grupo de 

risco o mesmo se encontra e, portanto, determinar qual tratamento dever ser 

indicado, além de ser possível predizer o grau de agressividade do tumor. 

Atualmente, as principais ferramentas para avaliar o prognóstico do CaP são: 

escore de Gleason; PSA; TR; densidade do PSA e estadiamento clínico.  

Apesar de ser um dos principais fatores para avaliação prognóstica, o 

escore de Gleason também apresenta falhas, principalmente quando o material 
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avaliado é colhido através da BxP, provavelmente devido aos artefatos do 

método e a não uniformidade da avaliação pelos patologistas. Pode haver falta 

de concordância dos resultados do Gleason na peça da BxP em comparação 

com a peça cirúrgica pós prostatectomia radical entre 20-50% dos casos, o que 

compromete o planejamento terapêutico. Leite e cols em 2009 identificaram um 

valor de Gleason super-estimado na BxP em 14% e sub-estimado em 29,1%, 

sendo que a concordância entre o escore de Gleason da BxP e da peça de 

prostatectomia radical ocorreu em 56,9% dos pacientes. (Leite e cols., 2009).  

Assim como a avaliação do diagnóstico do CaP, a utilização do PSA e 

TR na avaliação prognóstica também apresenta limitações devido à falta de 

especificidade dessas ferramentas, principalmente na avaliação pré-

tratamento. O valor preditivo positivo do PSA para a identificação de 

metástases ósseas ou linfadenopatia pélvica no CaP é elevado quando o valor 

do PSA>20ng/ml, contudo os casos com valores de PSA<20ng/ml, sem outro 

fator associado, tem especificidade limitada para detecção de doença 

disseminada. (Hoenig e cols., 1997). Em relação ao TR, o seu valor 

prognóstico se restringe aos casos mais avançados, nos quais há evidente 

extensão extraprostática do tumor a palpação, enquanto que nos casos com 

TR normal não é possível predizer evolução desfavorável. 

Alguns desses critérios são utilizados em protocolos de avaliação de 

risco da neoplasia, como os critérios de Epstein (Epstein e cols., 1994) (Bastian 

e cols., 2004), os quais foram criados para possibilitar identificação de tumores 

de próstata insignificantes, ou seja, tumores de evolução favorável que possam 

ser inclusos em observação vigilante, sem necessidade de tratamento ativo 
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precocemente. Contudo, foi evidenciado que mesmo quando aplicados critérios 

restritos como os de Epstein ou outros critérios de risco nos quais são 

utilizados os mesmos fatores prognóstico, há falha na identificação de doença 

insignificante em quase 20% dos casos, como presença de extensão 

extraprostática, estadio patológico desfavorável, invasão de vesículas 

seminais, linfonodos comprometidos ou escore de Gleason desfavorável. 

(Ploussard e cols., 2010) 

Recentemente, a ressonância magnética da próstata vem sendo 

estudada tanto como ferramenta de diagnóstico como prognóstico do CaP, com 

resultados promissores nos estudos iniciais, como Heijmink, em 2011, quando 

demonstrou a possibilidade de utilização do método na detecção precoce do 

CaP e, desse modo, a possibilidade de evitar biópsias desnecessárias quando 

utilizamos apenas o PSA e TR como ferramentas de triagem. Em 2012, 

Barentz, publicou um estudo no qual descreve um escore chamado PI-RADS 

(Prostate Imaging Reporting and Data System) em que de acordo com as 

características da imagem a lesão pode ser classificada quanto ao risco de 

CaP, variando a pontuação entre 1 e 5, sendo 1 o risco mais baixo e cinco o 

risco mais elevado. Contudo, a aplicação clínica ainda é questionável devido a 

necessidade de padronização dos protocolos de realização dos exames, assim 

como os critérios de diagnóstico, além da necessidade de realização de 

estudos prospectivos validados. 

O estudo do CaP a nível molecular se faz necessário para que torne 

possível uma transição entre o conhecimento de uma patologia desconhecida, 

pouco entendida a nível molecular e com um curso clínico variável para uma 
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patologia com subtipos homogêneos, critérios moleculares e perfis de risco 

distintos. Dessa maneira, poderemos traçar estratégias de tratamento 

específicos. (Barbieri e cols., 2014) 

Desse modo, fica evidente a necessidade de melhora na avaliação 

diagnóstica e prognóstica do CaP com métodos de maior sensibilidade, para 

tornar mais acurado o diagnóstico dos tumores; além de métodos com maior 

especificidade, para reduzir a quantidade de biópsias desnecessárias. 

 

1.2. Marcadores moleculares em CaP 

A Introdução dos biomarcadores tem revolucionado a prática médica e 

em especial a oncologia. Podem ser detectados a partir de amostras teciduais 

obtidas por biópsia ou ressecção cirúrgica, através de dosagem sanguínea ou 

de forma não invasiva de fluidos corporais, como a urina. Como o CaP é uma 

doença multifocal e geneticamente heterogênea, novos testes diagnósticos 

provavelmente utilizarão painéis desses marcadores para tornar a avaliação 

mais acurada. (Shah e cols., 2004) 

As utilidades dos marcadores são realizar rastreamento populacional de 

determinada patologia, nesse caso específico, o CaP; realizar estratificação da 

população portadora de CaP e, assim, poder diferenciar qual paciente com esta 

neoplasia deve ser tratado mais agressivamente, daqueles que poderiam ser 

observados; conseguir determinar com maior acurácia qual paciente com PSA 

elevado e BxP previamente negativa tem maior probabilidade de portar um foco 
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de CaP e desse modo ser melhor investigado; além de conseguir monitorar os 

pacientes após tratamento. 

O teste ideal é aquele que é sensível; é específico; é não invasivo e 

seguro; consegue detectar algo que é comum, danoso e determinar se a 

terapia será efetiva; além de ter bom custo-benefício; e que seja simples 

(Shahrokh e cols., 2008). Apesar de muitos marcadores sanguíneos já terem 

sido investigados e correlacionados ao CaP, nenhum marcador isoladamente 

está próximo de atingir acurácia diagnóstica ou prognóstica ideal para a 

neoplasia maligna de próstata. (Bensalah e cols., 2008) 

A análise de marcadores na urina se constitui a forma mais atraente de 

estudo devido à facilidade de coleta das amostras e não-invasividade do 

método. Além disso, ao contrário dos marcadores séricos, os urinários 

necessitam de pouca quantidade de amostragem, não são alterados pelo 

metabolismo hepático e tem a capacidade de monitorar CaP com foco 

heterogêneo. (Truong e cols., 2013) (Jamaspishvili e cols., 2010) 

Desde a década de 90, muitos marcadores passaram a ser avaliados 

utilizando como meio a urina devido as vantagens advindas do método, 

contudo a maioria deles ainda não são utilizados na prática clínica por motivos 

diversos, principalmente relacionados a maneira que os estudos são 

realizados, como falta de reprodutibilidade do método, comparação entre 

grupos não comparáveis, entre outros. (Prensner e cols., 2012)  

Dentre os genes avaliados na urina, alguns foram testados quanto a sua 

capacidade em detectar precocemente assim como predizer agressividade, por 
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exemplo os genes com modificações epigenéticas, como o GSTP1 e o 

RASSF1A; os genes altamente específicos para o CaP, como o PCA3, o 

TMPRSS2-ETS e o AMACR; entre outros. (Hessels e cols., 2013) 

As alterações do DNA celular como, metilação ou acetilação fazem parte 

das alterações moleculares envolvidas no desenvolvimento do CaP. Dentre os 

genes que participam desse evento, o GSTP1, que é detectado em 90% dos 

pacientes com CaP e não detectado em pacientes com HPB, além de poder 

ser detectado no ejaculado de pacientes com a neoplasia. Outro gene também 

envolvido com as alterações do DNA celular, o RASSF1A é um supressor 

tumoral envolvido em várias neoplasias, como mama, rim, fígado, pulmão e 

próstata. A metilação desse gene está associado a tumores mais agressivos e 

de maior grau. De um modo geral, esses genes são altamente específicos para 

câncer, são frequentes e estáveis. (Nakayama e cols., 2003) (Kuzmin e cols., 

2002).  

O TMPRSS2-ETS é uma fusão genética entre a serina protease 

transmembrana 2 e um oncogene homólogo ao vírus eritroblastose da família 

ETS. Essa fusão está presente em 50% dos casos de CaP e tem uma 

especificidade alta para neoplasia prostática, além de estar relacionado a 

agressividade tumoral, como casos com PSA elevado, elevado grau de 

diferenciação e morte por câncer. (Hessels e cols., 2013). 

O AMACR, gene da família das racemases, é encontrado superexpresso 

no CaP e nos casos metastáticos e resistentes a castração, podendo ser 

avaliado na urina, no sangue e no tecido. (Luo e cols., 2002) 
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Atualmente, um dos marcadores urinários mais estudados em CaP é o 

PCA3, que é um segmento não-codificado de RNAm específico da próstata que 

está superexpresso em mais de 95% dos casos de CaP, não está relacionado 

ao volume prostático, independe do PSA e tem aparente relação com 

agressividade tumoral (Martinez-Piñero e cols., 2010). O PCA3 é colhido 

através da urina após massagem prostática e apresenta especificidade elevada 

para a detecção do CaP, em torno de 78%. (Figura 1) (Aubin e cols., 2010). 

Apesar de ser um marcador amplamente estudado, ainda não é um consenso 

sua utilização na prática clínica devido a dificuldade de encontrar um ponto de 

corte ideal de avaliação e alguns estudos não comprovaram sua eficácia em 

predizer evolução dos pacientes com a neoplasia, ou seja, seu benefício ainda 

é questionável. 
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*Diagrama extraído do site: http://prostate-cancer.org/pca3-a-genetic-marker-of-prostate-cancer/ 

Figura 1 – Ilustração caracterizando a detecção do gene PCA3 (seta inferior) 
através de células prostáticas eliminadas na urina após massagem prostática, 
enquanto que a glicoproteína PSA (seta superior) é detectado na corrente 
sanguínea.  

 

Vários outros marcadores têm sido estudados com o objetivo de 

melhorar a acurácia tanto no diagnóstico com no prognóstico do CaP. Antunes 

e cols. em 2008 avaliaram o valor diagnóstico da expressão de 6 genes no 

tecido prostático de pacientes com CaP localizado e evidenciaram que o 

antígeno de membrana específico da próstata (PSMA) se apresenta 

superexpresso e o pepsinogênio C (PGC) subexpresso nas amostras de CaP 

em comparação com pacientes portadores de HPB, o que corrobora com 

estudos prévios da literatura (Ghosh, 2004; Melle, 2005; Kon, 2008).  

http://prostate-cancer.org/pca3-a-genetic-marker-of-prostate-cancer/
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O GREB1 é um gene envolvido no crescimento estrogênio-dependente 

do câncer de mama, relacionado a proliferação celular no CaP e, portanto, 

pode ser utilizado como marcador no CaP, inclusive com maior expressão 

gênica relacionada a tumores de melhor prognóstico. (Rae e cols., 2006) 

(Antunes e cols., 2009).  

Outro importante gene sabidamente relacionado com o câncer é o gene 

da MMP9 (metaloproteinase-9), pertencente a família de enzimas proteolíticas 

ou endoproteinases que regulam a composição da matriz extracelular através 

da degradação de seus componentes. Nosso grupo já identificou uma 

superexpressão deste gene em amostras teciduais de quase 90% dos casos 

analisados comparados com a HPB, com média de expressão 9,2x maior (Dos 

Reis e cols., 2009)  

Até o presente momento, com exceção do PCA3, estes genes não foram 

avaliados na urina quanto ao seu potencial de diagnóstico e prognóstico do 

CaP através da metodologia de qRT-PCR. A possibilidade de análise conjunta 

destes genes por um método sensível de medida da expressão gênica pode 

contribuir para melhorar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico desta 

neoplasia. 
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22..  OObbjjeettiivvooss  
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Objetivo Primário 

Avaliar o perfil de expressão dos genes PCA3; MMP9; GREB1; 

PSMA; e hK3 na urina de pacientes portadores de câncer de próstata 

em relação a pacientes sem suspeita da doença; 

Objetivo Secundário 

Comparar os perfis de expressão dos genes PCA3; MMP9; 

GREB1; PSMA; e hK3 na urina de pacientes portadores de câncer de 

próstata de acordo com os fatores prognósticos antes do tratamento, 

como escore de Gleason, PSA, estadiamento clínico, densidade do PSA, 

número de fragmentos positivos na BxP, porcentagem dos fragmentos 

envolvidos; e após o tratamento (estadio patológico, escore de Gleason, 

volume tumoral, envolvimento de linfonodos e vesículas seminais). 
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33..MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  
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3.1 Pacientes 

 O estudo incluiu prospectivamente 46 pacientes portadores de CaP e 28 

pacientes sem suspeita para CaP atendidos nos ambulatórios de Urologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) e no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) entre 

Outubro/2012 e Fevereiro/2013. As análises laboratoriais foram realizadas no 

Laboratório de Investigação Médica 55 (LIM55) da FMUSP.  

Os pacientes foram selecionados para a pesquisa de acordo com a livre 

demanda dos ambulatórios, após preencherem os critérios de inclusão do 

estudo e aceitarem participar através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), modelo este redigido e baseado no 

Manual de Ética em Pesquisa do Comitê de Ética da Instituição, e aprovado 

sob n°0833/11.    

 

3.2.Critérios de inclusão 

 Os critérios de inclusão do grupo de pacientes portadores de CaP foram: 

presença de CaP comprovado através de BxP, localizado ou metastático; 

estadiamento clínico documentado; ausência de tratamento prévio para a 

neoplasia prostática; ausência de tratamento radioterápico ou cirúrgico em 

região pélvica prévios. 

Os critérios de inclusão para os pacientes sem CaP foram: PSA abaixo 

de 2,5 ng/ml; toque retal com próstata sem nódulos ou alterações de 

consistência; sem história familiar de CaP; pacientes não-negros; ausência de 
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uso de sonda vesical; ausência de história de biópsia de próstata; ausência de 

cirurgia prostática prévia. As características clínico-patológicas dos pacientes 

portadores de CaP e clínico-epidemiológicas dos pacientes do grupo controle 

estão resumidas na tabela 1 a seguir. Como pode-se notar os pacientes 

portadores de CaP foram estatisticamente mais velhos e apresentaram níveis 

de PSA mais elevados em comparação com o grupo controle. Entre os 

pacientes com CaP, cerca de metade apresentaram escore de Gleason na 

biópsia igual a 6 e 91% apresentaram doença clinicamente confinada à 

próstata. 
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Tabela 1 – Dados Clínico-Epidemiológicos dos pacientes portadores de CaP e 

grupo controle.  

Características CaP (n=46) Controle (n=28) p 

Idade (anos)    

0,01 Mediana 68 60 

Min-max 55-81 40-77 

PSA (ng/dL)    

0,0003 Mediana 8,14 1,0 

Min-max 2,8-94 0,4-2,5 

Toque retal    

NA* Normal 23 (52%) 28 (100%) 

Anormal 22 (48%) 0 (0%) 

Peso da próstata (g)    

0,742 Mediana 40 35 

Min-max 20-93,6 17,8-75,5 

Escore de Gleason  NA*  

NA* 6 22 (47,8%) NA* 

>6 24 (52,1%) NA* 

Estadiamento Clínico  NA*  

NA* 
cT1c 23 (50%) NA* 

cT2 19 (41%) NA* 

cT3-4 4 (9%) NA*  

                      NA*: não aplicável 

 

3.3 Coleta das amostras de urina 

Todos os pacientes foram submetidos à entrevista para avaliação de 

parâmetros clínicos (idade; raça; história familiar de CaP; antecedentes 
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pessoais e patológicos; PSA total; relação PSA livre/total; densidade do PSA, 

peso prostático; BxP prévia), foram informados sobre o estudo através do 

TCLE. Após preenchimento dos critérios de inclusão, foi coletada amostra de 

urina do primeiro jato (50-100ml) após massagem prostática (3 compressões 

na direção base para ápice: em lobos laterais e linha média). O material foi 

colhido no ambulatório de urologia, e encaminhado para o LIM55, onde era 

processado. As expressões dos genes PCA3, PSMA, hK3, GREb1 e MMP9 

foram medidas através da técnica de reação em cadeia da polimerase 

quantitativa em tempo real (qRT-PCR) e posteriormente foi realizada análise da 

expressão da MMP9 através de ELISA. 

A tabela 2 descreve os genes avaliados e a B2M, que foi utilizada como 

marcador endógeno.  

Tabela 2 - Identificação dos genes e a B2M, analisados através de qRT-PCR. 

Genes Assays ID 

MMP9 Hs00234579_m1 

PCA3 Hs01371937_m1  

GREB1 Hs00536409_m1 

HK3 Hs01092839_m1 

PSMA Hs00379515_m1 

B2M Hs00984230_m1 
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3.4 Extração de RNA 

Foram utilizados 3 métodos diferentes de extração de RNA a partir das 

amostras de urina. O kit no qual obtivemos um melhor aproveitamento foi o 

mirVana® (Ambion, Austin, Tx, EUA).  

Após a urina ser centrifugada, o pellet, que é o sobrenadante da 

amostra, foi então colhido para extração do RNA. A este pellet foi adicionado 

250 μl do tampão de lise e 10% (25 μl) do volume total de aditivo para 

homogeneização, sendo então colocados no gelo por 10 minutos. Logo após, 

foram adicionados 250 μl de fenol-clorofórmio, e as amostras fora agitadas em 

vórtex e centrifugadas na velocidade máxima (14.000 rpm) por 5 minutos em 

temperatura ambiente. A fase aquosa foi removida e transferida para um novo 

tubo onde foi adicionado um terço do volume de etanol 100%, e, então, a 

solução foi transferida para um filtro e centrifugada a 10.000 rpm por 15 

segundos. Em seguida, realizamos lavagem com 700μl de wash solution 1/3, 

sendo a solução centrifugada por 15 segundos a 10.000 rpm, seguida por mais 

duas lavagens com 500μl de wash solution 2/3, centrifugada nos intervalos por 

15 segundos a 10.000 rpm. Ao final foram adicionados 20 μl de água livre de 

RNase a 95°C no filtro, e as amostras foram novamente centrifugadas a 10.000 

g por 15 segundos. O filtrado contendo o RNA foi então armazenado em 

freezer a - 80ºC até ser utilizado.  

A pureza e a concentração foram estimadas em espectrofotômetro 

Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA) (260/280 nM). 
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3.5 Síntese de cDNA 

A síntese do cDNA foi realizada a partir de 2g de RNA utilizando-se o 

Kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems) o qual 

utiliza a Transcriptase reversa MultiScribe™ e primers randômicos.   

         O RNA total foi diluído em H2O livre de nucleases em um volume final de 

20L. A este volume foi acrescentado 4µL de oligonucleotídeos randômicos 

(10X), 1,6 µL do mix de dNTPs (25X), 4µL do tampão da enzima (10X), 2µL 

(50U/µl) da enzima transcriptase reversa e 8,4µl de água nuclease free. A 

solução foi submetida a ciclos de temperaturas (25°C por 10 min, 37°C por 120 

min e 85°C por 5 min) em um termociclador Veridi® (Applied Biosystems). Ao 

final da reação o cDNA foi armazenado a –20°C até o uso. 

 

3.6.qRT-PCR 

A expressão dos genes estudados foi avaliada a partir do cDNA 

utilizando a metodologia de transcrição reversa seguida de reação em cadeia 

da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) (plataforma Abi7500) 

utilizando-se o protocolo TaqMan (Applied Biosystems).  

         Experimentos iniciais de quantificação absoluta com o gene controle 2-

microglobulina (B2M) validaram o cDNA antes da realização dos experimentos 

de quantificação do gene de interesse. Para quantificação relativa dos genes 

em estudo normalizamos a expressão destes em relação à expressão do gene 

controle B2M.  
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         Para amplificação dos fragmentos desejados foram utilizadas as 

seguintes condições de reação: 5,0 l do master mix taqman, 0,5 l de primer 

(contendo a sonda marcada) (tabela 2), 3,5 l de água destilada deionizada e 

1,0 l de cDNA, somando um total de 10 l para cada reação. A condição usual 

de programação dos ciclos foi um passo a 50ºC por dois minutos, um passo a 

94ºC por 10 minutos seguidos de 40 ciclos de 95ºC por 30 segundos e 60ºC 

por 60 segundos.  

         Para calcular a expressão relativa dos genes alvo foi utilizado o método 

CT, que utiliza a seguinte fórmula: CT = (CT do gene alvo, amostra de CaP 

– CT do controle endógeno, amostra de CaP) – (CT do gene alvo, amostra de 

HPB – CT do controle endógeno, amostra de HPB). O número de vezes que 

ocorre a mudança da expressão gênica é calculado como 2-CT
 (Livak e cols, 

2001). 

Devido à baixa celularidade na urina ser um fator limitante para análise 

da expressão gênica, não conseguimos analisar todos os genes em todos os 

casos. A tabela 3 demonstra a porcentagem de aproveitamento que obtivemos 

para cada um dos genes analisados. 

Tabela 3 - Porcentagem de aproveitamento das amostras de urina para análise 
da expressão gênica nos pacientes portadores de CaP em relação ao grupo 
controle. 

Análise da 
amostragem 

PCA3 PSMA GREb1 hK3 MMP9 

Total 46 46 46 46 46 

Expressos 19 37 41 46 42 

% Expressos 41% 80,4% 89,1% 100% 91,3% 
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3.7 Elisa 

A avaliação de nível proteico de MMP9 foi feito através do teste de ELISA. 

O primeiro passo para a realização da técnica de ELISA é fazer a diluição do 

padrão. O padrão foi reconstituído com tampão diluente padrão conforme 

instrução do fabricante (Sigma-Aldrich®, St Louis, MO). Esta reconstituição 

demora por volta de 10 minutos. O segundo passo foi a diluição seriada do 

padrão do kit (Human MMP9 Elisa Kit). Essa diluição seriada funciona como 

um controle do método. Ao final da leitura se os marcadores padrão 

apresentarem um perfil desejado é sinal que a técnica foi realizada de forma 

correta. Após a diluição do padrão adicionamos na placa 100 µl de urina de 

cada paciente em duplicata e o processo foi conduzido conforme os protocolos 

convencionais descritos pelo fabricante. 

 A placa foi tampada e incubada por 1 hora a temperatura ambiente. 

Após este tempo aspiramos a solução e lavamos 4 vezes com um tampão de 

lavagem próprio do Kit, os poços foram secos em papel toalha e então foi 

adicionado 100 µl de biotina conjugada. As amostras foram incubadas por mais 

1 hora a temperatura ambiente. Novamente a solução foi aspirada e lavada 

mais 4 vezes. Então, adicionamos 100 µl de Estreptavidina-HRP e a placa 

incubada por 30 min a temperatura ambiente também. Após este período 

lavamos mais 4 vezes com a solução de lavagem do kit, secamos e 

adicionamos 100 µl de cromógeno estabilizado que também incubou por 30 

minutos a temperatura ambiente no escuro. Após este período adicionamos 

100 µl de stop solution, e por fim foi realizada a leitura em leitor de ELISA a 450 

nm.  
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3.8 Análise estatística 

Para análise dos níveis de expressão dos 5 genes de acordo com os 

fatores prognósticos antes do tratamento, como escore de Gleason, nível de 

PSA (ng/ml), estádio clínico (TNM), número de fragmentos positivos na BxP, 

porcentagem de fragmentos envolvidos e densidade do PSA além das 

características anatomopatológicas após o tratamento (estadio patológico, 

escore de Gleason da peça, volume tumoral, envolvimento de linfonodos e/ou 

vesículas seminais) foram utilizados os testes de Mann-Whitney, T-test ou Qui-

quadrado. 

Para análise estatística foi utilizado o software SPSS 19.0. Em toda 

análise estatística foi adotado um nível de significância de 5%, ou seja, foram 

considerados como estatisticamente significantes os resultados que 

apresentaram p-valor inferior a 5% (p<0,05). 
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4.1 Diagnóstico 

A comparação dos níveis de expressão tecidual da B2M entre as 

amostras de urina dos pacientes portadores de CaP e grupo controle 

apresentou padrão de expressão homogênea e desse modo possibilitou a 

avaliação das amostras utilizadas no estudo.  

 A análise dos cinco genes através do método de qRT-PCR nas amostras 

de urina demonstrou que a MMP9 está superexpressa e PSMA, GREB1, hk3 e 

PCA3 estavam subexpressos em pacientes com CaP, em comparação ao 

grupo controle (figura 2) (tabela 4). A superexpressão de MMP9 ocorreu em 

85,7% dos casos, com uma média de superexpressão 6,4x maior em relação 

aos pacientes do grupo controle. 

 

Figura 2 – Níveis de expressão dos marcadores urinários (PCA3, PSMA, 
GREB1, hK3 e MMP9) nos pacientes portadores de CaP em relação aos 
pacientes do grupo controle. 
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Tabela 4 - Média de expressão dos genes estudados nos pacientes com CaP, 
comparados com os pacientes do grupo controle.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Os níveis de expressão da MMP9 também foram avaliados utilizando o 

ELISA e embora não tenhamos encontrado significância estatística foi 

encontrada uma expressão maior da proteína MMP9 nos pacientes com CaP 

quando comparados com os pacientes do grupo controle (1,89 x 1,35) 

(p=0,082). Com os valores de expressão proteica disponibilizados no teste de 

ELISA, construímos uma curva ROC. A área sob a curva foi de 0,628 (figura 3), 

portanto a expressão proteica de MMP9 na urina não foi considerada 

satisfatória para discriminar indivíduos com CaP.  

 PCA3 PSMA GREb1 hK3 MMP9 

Média 1,3x 1,02x 0,57x 0,65x 6,4x 

Mediana 0,01x 0,09x 0,07x 0,23x 4,49x 

Superexpressão  10,5% 16,2% 19,5% 26% 85,7% 

Subexpressão  89,5% 83,8% 80,5% 74% 14,3% 
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Figura 3 –Curva ROC para MMP9 urinária no diagnóstico dos pacientes com 
CaP.  

 

4.2 Prognóstico 

A análise da expressão dos cinco genes foi correlacionada com os 

fatores prognósticos mais comumente utilizados, como escore de Gleason; 

estadio clínico; níveis de PSA (ng/ml); densidade do PSA; número de 

fragmentos positivos na biópsia; e porcentagem dos fragmentos positivos. 

Em relação ao escore de Gleason da biópsia (6 ou >6), nenhum gene 

demonstrou resultados estatisticamente significantes, contudo pôde ser 

observado que numericamente o PCA3 e a MMP9 apresentaram maiores 

níveis de expressão nos casos de Gleason 6 (expressão 7x maior e 2x maior 

em relação ao controle, respectivamente). (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Expressão dos genes de acordo com o escore de Gleason. 

Escore de Gleason da biópsia 

Média (desvio padrão) 

Genes ≤6 (n=) >6 (n=) p 

PCA3 2,37 (9) 0,34 (10) 0,374* 

PSMA 1,07 (17) 1,25 (18) 0,847* 

GREb1 0,81 (20) 0,52 (19) 0,432* 

hK3 0,69 (22) 0,74 (22) 0,839* 

MMP9 8,53 (21) 4,08 (20) 0,162* 

            *T-test 

 

Em relação ao estadio clínico (<cT2a ou ≥cT2a), não houve diferença 

estatística entre as expressões dos genes, contudo pode ser evidenciado 

maiores níveis de expressão do PCA3 e PSMA nos estádios <cT2a (6x e 2x 

maior) (p= 0,383 e p= 0,847, respectivamente) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Expressão dos genes de acordo com o estadio clínico (TNM). 

Estadio Clínico 

Média (desvio padrão) 

Genes <cT2a (n=) ≥cT2a (n=) p 

PCA3 2,35 (9) 0,36 (10) 0,383* 

PSMA 1,61 (18) 0,78 (18) 0,381* 

GREb1 0,82 (21) 0,53 (19) 0,420* 

hK3 0,65 (23) 0,80 (22) 0,584* 

MMP9 7,93 (22) 4,54 (19) 0,262* 

                 *T-test 

 

Na avaliação dos 5 genes em relação aos níveis de PSA (<10 ng/ml ou 

≥10 ng/ml) não foi possível identificar nenhuma diferença estatística em relação 

aos níveis de expressão dos genes, contudo foram identificados maiores níveis 

de expressão dos genes PCA3 e PSMA no grupo com PSA ≥10 ng/dL (12x e 

4x maior) (p=0,165; e p=0,114, respectivamente). (Tabela 7).  
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Tabela 7- Expressão dos genes de acordo com os níveis de PSA (ng/ml). 

PSA 

Média (desvio padrão) 

Genes <10 (n=) ≥10 (n=) p 

PCA3 0,28 (13) 3,50 (6) 0,165* 

PSMA 0,53 (22) 2,24 (14) 0,114* 

GREb1 0,52 (24) 0,94 (16) 0,252* 

hK3 0,81 (27) 0,60 (18) 0,459* 

MMP9 5,42 (25) 7,81 (16) 0,467* 

                *T-test 

 

Não foi encontrada diferença estatística nos níveis de expressão dos 

genes com relação a densidade do PSA (<0,15 ou ≥0,15), contudo o gene 

PCA3 apresentou maiores níveis de expressão nos casos com densidade 

≥0,15 (102x maior). (Tabela 8)  
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Tabela 8 - Expressão dos genes de acordo com a densidade do PSA. 

Densidade do PSA 

Média (desvio padrão) 

Genes <0,15 (n=) ≥0,15 (n=) p 

PCA3 0,02 (7) 2,05 (12) 0,390* 

PSMA 0,93 (10) 1,29 (26) 0,724* 

GREb1 0,45 (11) 0,77 (29) 0,425* 

hK3 0,63 (12) 0,76 (33) 0,691* 

MMP9 6,24 (11) 6,40 (30) 0,965* 

             *T-test 

 

Os níveis de expressão dos genes não apresentaram diferença 

estatística em relação ao número de fragmentos positivos na biópsia de 

próstata (1 ou ≥2), porém os genes PCA3 e PSMA apresentaram maiores 

níveis de expressão quando ≥2 fragmentos eram positivos (11x e 12x maiores, 

respectivamente) (p= 0,519 e p=0,433, respectivamente) enquanto que a 

MMP9 apresentou maiores níveis de expressão quando <2 fragmentos era 

positivo (2x maior) (p=0,470) (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Expressão dos genes de acordo com o número de fragmentos 
positivos. 

Número de fragmentos positivos 

Média (desvio padrão) 

Genes 1 (n=) 2 ou mais (n=) P 

PCA3 0,18 (4) 2,05 (12) 0,519* 

PSMA 0,12 (9) 1,41 (22) 0,433** 

GREb1 0,54 (11) 0,71 (24) 0,680* 

hK3 0,71 (13) 0,78 (26) 0,845* 

MMP9 10,12 (13) 4,39 (25) 0,470** 

             *T-test; **Mann-Whitney 

 

Em relação aos níveis de expressão dos genes quando avaliada a 

porcentagem de fragmentos envolvida com tumor (<50% ou ≥50%), foi 

identificado um maior nível de expressão do GREb1 nos pacientes com menor 

porcentagem de tumor no fragmento (4x maior), porém sem significância 

estatística (p=0,065). Os genes PCA3, PSMA e MMP9 também apresentaram 

maiores níveis de expressão no grupo com menos que 50% dos fragmentos 

envolvidos por tumor, porém sem relevância estatística (p=101; p=0,570; e 

p=958, respectivamente). (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Expressão dos genes de acordo com a porcentagem de 
fragmentos positivos na biópsia de próstata (<50% ou ≥50%). 

Porcentagem de fragmentos positivos 

Média (desvio padrão) 

Genes <50% (n=) ≥50%(n=) P 

PCA3 7,00 (3) 0,66 (5) 0,101** 

PSMA 3,34 (5) 0,18 (7) 0,570** 

GREb1 1,93 (7) 0,53 (8) 0,065* 

hK3 0,79 (8) 0,96 (11) 0,739* 

MMP9 12,13 (7) 4,28 (9) 0,958** 

                      *T-test; **Mann-Whitney 

 

Em relação a avaliação dos níveis de expressão da MMP9 comparando-

os aos fatores prognósticos utilizando o ELISA, não observamos nenhuma 

diferença estatisticamente entre os fatores analisados. (Tabela 11) 
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Tabela 11 - Expressão da MMP9 com Elisa de acordo com os fatores 
prognósticos como PSA (<10 ou ≥10), densidade (<0,15 ou ≥0,15), escore de 
Gleason (6 ou >6), número de fragmentos positivos (1 ou ≥2), porcentagem dos 
fragmentos (<50% ou ≥50%) e estadiamento clínico (<cT2a ou ≥cT2a). 

MMP9 

Fatores Prognósticos CaP (n=) p 

 

PSA(ng/dL) 

<10 1,88 (17)  

0,584* ≥10 1,62 (12) 

 

Densidade 

<0,15 1,43 (6)  

0,271* ≥0,15 2,13 (16) 

 

Gleason 

6 1,92 (18)  

0,393* >6 1,51 (11) 

 

Número de fragmentos 

1 1,27 (6)  

0,581** ≥2 1,76 (18) 

 

Porcentagem de fragmentos 

<50% 1,99 (12)  

0,833* ≥50% 1,88 (12) 

 

Estadiamento clínico 

<cT2a 1,61 (16)  

0,589** ≥cT2a 2,09 (13) 

      *T-test; **Mann-Whitney 
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Realizamos uma análise conjunta entre a expressão dos genes e os 

fatores prognósticos (tabelas 12 a 16). A análise dos genes MMP9 e hK3 em 

conjunto não apresentou nenhuma relevância estatística. A superexpressão 

conjunta dos genes MMP9 e GREb1 está fortemente associada a pacientes 

com <50% dos fragmentos acometidos, com significância estatística (p=0,036). 

A superexpressão conjunta da MMP9 e PSMA foi fortemente associada a 

pacientes com PSA ≥10 ng/ml (p=0,007). 

 

Tabela 12. Expressão combinada de genes em relação ao nível do PSA 
(ng/ml). 

PSA 

Porcentagem % (n=) 

Combinação de Genes <10 ≥10 p 

MMP9/hK3 Subexpressão 75,0%(18) 81,3%(13)  

0,643*** Superexpressão 25%(6) 18,8%(3) 

MMP9/GREb1 Subexpressão 87%(20) 60%(9)  

0,056*** Superexpressão 13%(3) 40%(6) 

MMP9/PSMA Subexpressão 100%(21) 69,2%(9)  

0,007*** Superexpressão 0%(0) 30,8%(4) 

      ***Qui-Quadrado 
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Tabela 13 - Expressão combinada de genes em relação ao estadiamento 
clínico (TNM). 

Estadiamento clínico 

Porcentagem % (n=) 

Combinação de Genes <cT2a ≥cT2a p 

MMP9/hK3 Subexpressão 77,3%(17) 77,8%(14)  

0,970*** Superexpressão 22,7%(5) 22,2%(4) 

MMP9/GREb1 Subexpressão 70%(14) 83,3%(15)  

0,334*** Superexpressão 30%(6) 16,7%(3) 

MMP9/PSMA Subexpressão 88,2%(15) 88,2%(15)  

1*** Superexpressão 11,8%(2) 11,8%(2) 

      ***Qui-Quadrado 
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Tabela 14 - Expressão combinada de genes em relação ao escore de Gleason. 

Escore de Gleason 

Porcentagem % (n=) 

Combinação de Genes 6 >6 p 

MMP9/hK3 Subexpressão 80%(16) 75%(15)  

0,705*** Superexpressão 20%(4) 25%(5) 

MMP9/GREb1 Subexpressão 73,7%(14) 78,9%(15)  

0,703*** Superexpressão 26,3%(5) 21,1%(4) 

MMP9/PSMA Subexpressão 93,8%(15) 83,3%(15)  

0,347*** Superexpressão 6,3%(1) 16,7%(3) 

        ***Qui-Quadrado 
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Tabela 15 - Expressão combinada de genes em relação a densidade do PSA. 

Densidade do PSA 

Porcentagem % (n=) 

Combinação de Genes <0,15 ≥0,15 p 

MMP9/hK3 Subexpressão 81,2%(9) 75,9%(22)  

0,687*** Superexpressão 18,2%(2) 24,1%(7) 

MMP9/GREb1 Subexpressão 90%(9) 71,4%(20)  

0,236*** Superexpressão 10%(1) 28,6%(8) 

MMP9/PSMA Subexpressão 100%(9) 84%(21)  

0,201*** Superexpressão 0%(0) 16%(4) 

       ***Qui-Quadrado 
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Tabela 16 - Expressão combinada de genes em relação a porcentagem do 
fragmento na biópsia de próstata. 

Porcentagem do fragmento 

Porcentagem % (n=) 

Combinação de Genes <50% ≥50% p 

MMP9/hK3 Subexpressão 71,4%(5) 66,5%(6)  

0,838*** Superexpressão 28,6%(2) 33,3%(3) 

MMP9/GREb1 Subexpressão 33,3%(2) 87,5%(7)  

0,036*** Superexpressão 66,7%(4) 12,5%(1) 

MMP9/PSMA Subexpressão 75%(3) 100%(7)  

0,165*** Superexpressão 25%(1) 0%(0) 

        ***Qui-Quadrado 

 

Entre os 46 pacientes portadores de CaP submetidos a avaliação no 

estudo, 23 (50%) foram submetidos a prostatectomia radical (PR) e, desse 

modo, foi possível a avaliação de fatores prognósticos disponibilizados pelo 

anatomopatológico da peça (estadio patológico, escore de Gleason, volume 

tumoral, acometimento de vesículas seminais e linfonodos) e a correlação com 

os níveis de expressão dos genes urinários em estudo. 

As características anatomopatológicas dos 23 pacientes submetidos a 

PR estão descritas nas figuras 4 a 8. 
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Figura 4 - Representação gráfica do estadio patológico dos pacientes 
submetidos a PR. 

 

 

Figura 5 - Representação gráfica do escore de Gleason dos pacientes 
submetidos a PR. 
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Figura 6 - Representação gráfica do volume tumoral dos pacientes submetidos 

a PR. 

 

Figura 7 - Representação gráfica do acometimento das vesículas seminais dos 
pacientes submetidos a PR. 
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Figura 8 - Representação gráfica do acometimento de linfonodos dos 
pacientes submetidos a PR. 

 

A análise da expressão dos genes de acordo com as características 

anatomopatológicas da peça cirúrgica demonstrou que o GREb1 foi 

significativamente mais expresso nos casos de estadio patológico pT2 em 

comparação com os estádios pT3-4 (p=0,031), assim como o PCA3 estava 

superexpresso nos casos de maior volume tumoral (≥11%) em comparação 

com os casos de menor volume tumoral (<11%) (p=0,006). Os demais genes 

analisados não apresentaram diferenças estatísticas relação com os fatores 

anatomopatológicos. (Tabelas 17 a 21) 
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Tabela 17 - Expressão dos genes de acordo com o estadio patológico (pTNM). 

Estadio Patológico (n=) 

Genes pT2 pT3-4 p 

PCA3 0,40 (9) 0,44 (2) 0,655* 

PSMA 0,65 (15) 0,08 (4) 0,481* 

GREb1 0,66 (17) 0,009 (4) 0,031** 

hK3 0,96 (17) 0,56 (6) 0,708** 

MMP9 6,43 (16) 4,67 (5) 0,566* 

                       *T-test; **Mann-Whitney 

Tabela 18 - Expressão dos genes de acordo com o escore de Gleason. 

Escore de Gleason (n=) 

Genes 6 >6 p 

PCA3 0,37 (10) 0,55 (1) 0,774* 

PSMA 0,57 (17) 0,17 (2) 0,707* 

GREb1 0,59 (19) 0,017 (2) 0,451* 

hK3 0,90 (21) 1,11 (3) 0,744* 

MMP9 6,21 (19) 4,13 (2) 0,641* 

                        *T-test  
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Tabela 19 - Expressão dos genes de acordo com o volume tumoral. 

Escore de Gleason (n=) 

Genes <11% ≥11% p 

PCA3 0,020 (7) 0,909 (4) 0,006** 

PSMA 0,059 (8) 0,42 (9) 0,158* 

GREb1 0,29 (9) 0,27 (9) 0,942* 

hK3 0,75 (10) 0,91 (10) 0,739* 

MMP9 8,60 (9) 3,82 (9) 0,297** 

                     *T-test; **Mann-Whitney 

Tabela 20 - Expressão dos genes de acordo com o acometimento de vesículas 
seminais. 

Acometimento de vesículas seminais (n=) 

Genes Não Sim p 

PCA3 0,34 (11) ---------- (0) --------- 

PSMA 0,57 (17) 0,17 (2) 0,707* 

GREb1 0,59 (19) 0,15 (2) 0,449* 

hK3 0,90 (21) 0,42 (2) 0,534* 

MMP9 6,36 (19) 2,72 (2) 0,410* 

                 *T-test 



47 
 

Tabela 21 - Expressão dos genes de acordo com o acometimento de 
linfonodos. 

Acometimento de linfonodos (n=) 

Genes Não Sim p 

PCA3 0,37 (10) 0,03 (1) 0,756* 

PSMA 0,60 (16) 0,11 (3) 0,582* 

GREb1 0,38 (16) 0,01 (3) 0,430* 

hK3 0,72 (18) 0,61 (3) 0,857* 

MMP9 5,31 (16) 5,26 (3) 0,988* 

                   *T-test 

  

As expressões dos genes em conjunto MMP9/hK3, MMP9/GREb1 e 

MMP9/PSMA e as características anatomopatológicas também foram 

analisadas, porém não houve significância estatística em nenhuma das 

comparações. 
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No presente estudo, avaliamos pela técnica de qRT-PCR a expressão 

de cinco genes na urina de pacientes portadores de CaP e comparamos os 

níveis de expressão com pacientes sem a neoplasia, além de relacioná-los com 

os fatores prognósticos clássicos pré e pós tratamento. Foi evidenciado que a 

MMP9 urinária apresentou um padrão de superexpressão em 85,7% dos 

pacientes portadores de CaP em relação aos pacientes do grupo controle, com 

nível de expressão 6,4x maior. Esse resultado foi ratificado com a análise da 

expressão da proteína MMP9 através de ELISA, na qual foi evidenciada uma 

superexpressão da mesma em comparação com pacientes do grupo controle. 

Em nosso estudo também foi possível correlacionar os níveis de 

expressão dos genes urinários com os fatores prognósticos após o tratamento 

(PR). Nesse caso, o GREb1 estava fortemente associado aos casos mais 

favoráveis, com estadio patológico pT2 em comparação com os estádios mais 

avançados (pT3-4), enquanto o PCA3 esteve fortemente associado a tumores 

de maior volume (≥11%). 

Os genes em estudo não se correlacionaram de maneira 

estatisticamente significante com os fatores prognósticos pré-tratamento, 

contudo, gostaríamos de ressaltar alguns resultados relevantes, como níveis de 

expressão do PCA3 12x maior nos pacientes com PSA ≥10ng/dL, 102x maior 

nos pacientes com densidade ≥0,15 e 11x maior nos pacientes com número de 

fragmentos na biópsia ≥2. O gene PSMA teve expressão 4x maior em 

pacientes com PSA ≥10ng/dL, enquanto que a MMP9 apresentou expressão 

maior em casos com prognóstico mais favorável, como escore de Gleason 6 
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(2x maior), número de fragmentos <2 (2x maior) e <50% dos fragmentos 

acometidos (3x maior). 

Ainda em relação aos fatores prognósticos, quando os relacionamos 

com a expressão combinada dos genes, foi possível identificar uma associação 

entre a superexpressão da MMP9/GREb1 em conjunto com pacientes com 

<50% dos fragmentos acometidos na BxP (p=0,036) enquanto que a 

superexpressão combinada da MMP9/PSMA esteve associada a pacientes 

com CaP e PSA mais elevado (p=0,007), o que pode assim estar relacionado a 

pacientes com pior prognóstico.  

Os exames que utilizam a urina como meio têm as vantagens de serem 

não-invasivos, de fácil coleta, já que as células prostáticas são diretamente 

liberadas na uretra após a massagem prostática, além de serem reproduzíveis. 

Por esses motivos, no futuro, a urina provavelmente será o meio ideal em 

testes não-invasivos com biomarcadores e essa deverá ser a nova fronteira da 

urologia a ser superada em relação a avaliação diagnóstica e prognóstica do 

CaP. (Truong e cols., 2013) 

A utilização desses marcadores urinários pode agregar informação ao 

cenário propedêutico atual, como predizer tumores de maior volume ou pior 

prognóstico assim como esclarecer dúvida diagnóstica entre CaP e patologias 

benignas da próstata, principalmente a HPB. Em casos nos quais o PSA é 

persistentemente elevado e a BxP é negativa para CaP, a superexpressão da 

MMP9 urinária poderia predizer os pacientes que se beneficiariam da repetição 

da BxP e, desse modo, teriam maior possibilidade de serem portadores de um 

ou mais focos de neoplasia maligna. Aqueles com níveis normais dos 
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marcadores urinários, poderiam, assim, serem apenas acompanhados 

clinicamente e poupados dos riscos de uma BxP desnecessária.  

Outra aplicação viável de ser realizada são os casos de pacientes 

portadores de CaP indolente ou insignificante que entraram em protocolos de 

acompanhamento por vigilância ativa, alternativa realizada atualmente para os 

casos de CaP com prognóstico favorável (escore de Gleason ≤6; 

PSA<10ng/ml; <cT2a) os quais são acompanhados clinicamente e caso 

evoluam com sinais de progressão clínica, como elevação do PSA, TR alterado 

ou piora dos padrões da BxP, são submetidos a tratamento ativo 

(prostatectomia radical ou RxT). Nesses casos, durante o acompanhamento, 

além do PSA, TR e biópsias de próstata seriadas, a utilização de marcadores 

urinários poderia ajudar em predizer aqueles pacientes com maiores chances 

de progressão da doença, com pior prognóstico e, desse modo, indicar 

tratamento ativo mais precocemente. (Roobol e cols., 2011) (Drake e cols., 

2009). 

Outras aplicações clínicas envolvendo o uso de biomarcadores extraídos 

da urina são a possibilidade de monitorar recorrência pós tratamento definitivo 

(prostatectomia radical ou radioterapia) além de tornar possível o rastreio de 

pacientes em uso de medicamentos que afetam os valores de PSA, como os 

inibidores da 5α-redutase. (Day e cols., 2011) 

Devido ao surgimento relativamente recente, a avaliação de marcadores 

urinários para o CaP ainda necessita de uma padronização de suas etapas de 

processamento afim de tornar reprodutível universalmente a sua realização. 

Portanto, dúvidas quanto a coleta, como a necessidade de massagem 
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prostática; utilização da amostra de urina, se primeiro jato ou jato médio ou 

urina de 24h; a utilização da urina total ou sem o sedimento após 

centrifugação. Ainda existe significativa heterogeneidade nos tipos de coleta, 

processamento e interpretação dos resultados que muito provavelmente 

deverão ser superados em breve devido a intensa atenção da comunidade 

científica a esse tipo de abordagem, tendo sido publicados mais de 600 artigos 

nos últimos 10 anos a respeito do assunto. (Truong e cols., 2013) 

Os primeiros estudos nos quais foram descritos a presença de células 

de CaP na urina são provenientes do ano 1958, descritos por Papanicolaou. 

Nesse estudo, contudo, já ficavam evidentes as dificuldades quanto a 

padronização na coleta, manipulação e armazenamento da urina para posterior 

análise. (Foot e cols., 1958) (Krishnan e cols., 2000) 

Posteriormente, na década de 80, após melhora nos aspectos técnicos 

de análise de moléculas na urina, Tremblay e cols. relataram o uso de 3 

proteínas prostáticas secretadas na urina de pacientes jovens sadios, 

pacientes portadores de HPB e pacientes portadores de adenocarcinoma de 

próstata. Eles concluíram que o uso desses marcadores poderia contribuir para 

o entendimento das neoplasias primárias da próstata. (Tremblay e cols., 1987) 

No entanto, ainda não era possível estabelecer de maneira global uma 

padronização na metodologia, como coleta, armazenamento, processamento 

da urina e análise dos achados e isso gerava algumas controversas quanto aos 

benefícios do uso de marcadores urinários de CaP na avaliação diagnóstica e 

prognóstica. Em 1997, Pannek e cols. demonstraram que a utilização de 

isoformas do PSA e da calicreína humana 2 (hK2) urinárias na detecção e 
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estadiamento do CaP não eram úteis. Segundo os autores, não foi 

demonstrada diferença estatística nos níveis dos marcadores acima citados 

entre os pacientes portadores de HPB, CaP ou saudáveis. (Pannek e cols., 

1997). Em outro estudo no mesmo ano, Irani e cols descreveram os benefícios 

da relação PSA sérico e urinário na detecção do CaP, 8x maior do que nos 

pacientes sem CaP. (Irani e cols., 1997) 

Essas controversas muito provavelmente se devem a falta de 

padronização da metodologia aplicada na análise de marcadores na urina, 

ressaltando que até então ainda não eram utilizadas técnicas de qRT-PCR 

para detecção de marcadores de CaP na urina. 

As dificuldades técnicas na análise de marcadores urinários no CaP 

envolvem vários fatores, muitos deles ainda não esclarecidos. O material 

extraído da urina pode ser derivado das seguintes estruturas moleculares: 

proteínas; DNA; e RNA. Em geral, os marcadores que utilizam o DNA celular 

tem maior estabilidade do que as moléculas de RNA e proteínas, o que de 

certo modo facilita sua manipulação e evita perdas maiores da amostragem. 

Além disso, a estabilidade dos marcadores depende de variáveis como 

composição da urina; PH urinário; temperatura; e tempo da coleta para o 

processamento. Outro ponto importante é que para se estudar RNAm são 

necessárias uma quantidade razoável de células o que é mais difícil em 

amostras de urina, mesmo após massagem prostática. A instabilidade das 

moléculas avaliadas em nosso estudo, que foi realizado com RNA, além das 

variáveis ambientais citadas pode ter contribuído para a perda de algumas 

amostras de urina inicialmente.  
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 Normalmente, a maioria dos estudos com marcadores urinários utilizam 

a urina do primeiro jato urinário após a massagem prostática teoricamente 

devido a maior concentração de fluido prostático nesse momento. Porém, não 

existem estudos comparando a utilização da urina do primeiro jato com urina 

do jato médio ou urina de 24 horas ou mesmo coleta de urina sem massagem 

prostática. A utilização da urina sedimentada após centrifugação ou o 

aproveitamento de toda a amostra também é um ponto ainda não esclarecido. 

Os desafios na análise dos marcadores urinários envolvem alguns 

aspectos técnicos como a diluição da amostragem; metodologia na coleta da 

amostra (técnica de massagem prostática); a consideração do efeito 

confundidor de outros componentes urinários; e a própria degradação do 

biomarcador. (Truong e cols., 2013) 

Como consequência das dificuldades técnicas acima descritas, não 

existia até a década de 90 um marcador urinário que adicionasse informações 

relevantes do CaP que pudesse influenciar na avaliação propedêutica dessa 

neoplasia. Em 1999, Bussemakers e cols. descreveram um gene altamente 

específico para o CaP, o DD3, um RNA não codificado localizado no 

cromossomo 9q21-22 que apresentou níveis de expressão 10-100x maiores no 

tecido tumoral em relação ao tecido não-tumoral, além de maiores níveis de 

expressão nos tumores menos diferenciados. (Bussemakers e cols., 1999). 

Posteriormente, esse gene foi avaliado na urina pós-massagem prostática de 

108 pacientes candidatos a BxP por elevação do PSA (>3,0 ng/ml) e foi 

demonstrada sensibilidade e especificidade para a detecção do CaP de 67% e 
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83%, respectivamente, além de valor preditivo negativo de 90%. (Hessels e 

cols., 2003). 

A partir desses estudos houve o início de uma era na qual estabeleceu-

se um maior entendimento e melhor padronização das técnicas que utilizam a 

urina como meio para a identificação de biomarcadores em CaP. Devido a alta 

especificidade e superexpressão para o CaP, o DD3, que posteriormente 

passou a se chamar PCA3 (Prostate Cancer Gene 3), gerou diversos estudos 

na literatura afim de avaliar sua aplicabilidade na prática urológica.  

O desenvolvimento de um teste que pudesse avaliar da melhor maneira 

possível a performance desse gene altamente específico para o CaP demorou 

alguns anos. Os primeiros testes avaliados utilizavam a técnica denominada 

TRF-Time-Resolved Fluorescence RT-PCR, contudo a taxa de aproveitamento 

da amostra ainda não era ideal, abaixo de 90%. Outro teste avaliado foi o 

NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification), contudo as amostras 

continuavam não sendo completamente aproveitadas, além de utilizarem como 

substrato o sedimento urinário, o que limitava o uso de todo o material genético 

da amostra de urina. Apartir do uso do TMA (Transcription-mediated 

amplification), em 2006, foi possível um aproveitamento de quase 100% das 

amostras de urina através de tecnologia de marcação de alvos em exons 

específicos do gene estudado, além de utilizar totalmente a urina e não uma 

parte dela, como nos outros testes (Day JR e cols., 2011) 

Desde os anos 2000, a GenProbe Inc. (Hologic Gen-Probe Inc., San 

Diego, CA, EUA) possui a licença mundial para utilização da tecnologia de 

avaliação do PCA3, através da plataforma APTIMA, que é um sistema de 

amplificação do RNA através da RNA polimerase e transcriptase reversa, 
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utilizado no kit chamado Progensa PCA3. O teste consiste em quantificar o 

número de cópias de PCA3 RNAm, PSA RNAm e posteriormente é realizado 

um escore no qual a quantidade total de PCA3 RNAm é dividido pela 

quantidade total de PSA RNAm e multiplicado por 1000. Essa é uma maneira 

mais efetiva de quantificar o PCA3, já que o mesmo precisa ser normalizado 

pela quantidade de RNA derivado da próstata e, assim, quantificar 

exclusivamente o material genético relacionado a célula de câncer. Quanto 

maior o escore, maior a especificidade para câncer. Utilizando um cut-off de 35, 

a sensibilidade é de 48%, especificidade de 79% e AUC 0,693. (Vlaeminck-

Guillem e cols., 2010) (Groskopf e cols., 2006).  

Em 2012, Crawford e cols analisaram o valor diagnóstico do PCA3 de 

maneira prospectiva em 1.962 pacientes submetidos a rastreamento de CaP. 

Nesse estudo, foi possível aproveitamento de 97.5% das amostras coletada 

utilizando o kit de análise e processamento da amostra de urina da Progensa 

PCA3® (Gen Probe Inc, San Diego, CA, USA). Os autores encontraram 

correlação entre os níveis de expressão do PCA3 com o Gleason e 

porcentagem de envolvimento na BxP, ou seja, relação da superexpressão do 

marcador com tumores de pior prognóstico.  

Em nosso estudo, não foi possível a utilização do kit da GenProbe® e 

obtivemos um aproveitamento da amostra bem inferior (41%). Essa perda de 

amostras pode ser justificada pela falta de células prostáticas nas amostras de 

urina; pela instabilidade do material genético manipulado, nesse caso as cópias 

de RNA; ou pela dificuldade de quantificação do PCA3 RNAm através da 

tecnologia aplicada. Contudo, em nosso estudo, foi possível correlacionar a 

superexpressão do PCA3 com tumores de maior volume, com significância 
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estatística. Ademais, embora sem significância estatística, foi possível 

evidenciar uma expressão do PCA3 12x maior nos pacientes portadores de 

CaP com PSA mais elevado; expressão 102x maior nos pacientes portadores 

de CaP com densidade do PSA ≥0,15; e expressão 11x maior nos pacientes 

com maior número de fragmentos positivos na biópsia (p=0,165, p=0,390 e 

p=0,519, respectivamente), resultados estes que podem sugerir uma maior 

expressão do PCA3 nos casos de pior prognóstico. 

O PCA3 foi aprovado em 2008 pelo FDA (Food and Drug Administration, 

EUA) para uso nos pacientes com PSA elevado e BxP negativa afim de avaliar 

os pacientes que deveriam ser submetidos a novas BxPs caso fosse 

demonstrada superexpressão desse marcador, o que pode sugerir a presença 

de foco de CaP nesses pacientes. (Crawford e cols., 2012) (Deras e cols., 

2008) 

Portanto, os casos de dúvida diagnóstica quanto a presença de CaP, 

quando o paciente apresenta PSA persistentemente elevado e BxP prévia 

negativa, pode ser um cenário adequado para a utilização de marcadores 

urinários, entre os quais, o PCA3 é o marcador mais estudado, como 

demonstrado por Gittelman e cols que avaliou em um estudo multicêntrico com 

mais de 400 pacientes a capacidade do marcador em predizer o resultado da 

2a BxP em pacientes na situação descrita. Foi possível encontrar uma 

sensibilidade de 77,5% e especificidade de 57,1%, além de um valor preditivo 

negativo de 90%. Concluiu-se que o PCA3 é uma ferramenta adjuvante útil em 

predizer o resultado da BxP em pacientes com PSA persistentemente elevado, 

evitando a realização de BxPs desnecessárias. (Gittelman e cols., 2013) 
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A importância da caracterização do perfil genético tumoral é evidente e 

poderia predizer a evolução de determinada neoplasia, como no câncer de 

mama, no qual a decisão sobre a utilização de tratamento adjuvante com 

anticorpo monoclonal Trastuzumab é baseado na avaliação do gene Her2/neu 

através de imunohistoquímica. Em neoplasia de próstata, até o momento, ainda 

não existe esse marcador e a evolução clínica dos pacientes é baseada 

apenas em fatores clinico-patológicos, contudo mesmo pacientes com mesmas 

características clinico-patológicas evoluem de forma divergente e até o 

momento não é possível predizer quais pacientes vão progredir e quais irão 

manter sua doença estacionada. 

Com relação a MMP9, o presente estudo demonstrou um padrão 

homogêneo de superexpressão no CaP em relação aos pacientes do grupo 

controle, com média 6,4x maior. Isso corrobora os achados de estudos prévios, 

contudo, inova devido ao uso da expressão do RNAm na urina como meio de 

análise desse marcador. Como as metaloproteinases tem a característica de 

degradar a matriz extracelular e seus componentes e, portanto, estar 

relacionada a invasão e metástases, esse marcador pode ser uma ferramenta 

útil tanto na avaliação da agressividade tumoral, quanto utilizado como alvo de 

agentes terapêuticos.  

Ravikumar e cols, em 2011, demonstraram em cultura de células e qRT-

PCR a capacidade de invasão da membrana celular e degradação de seus 

componentes como o colágeno IV, fibronectina e laminina; e comprovou a 

superexpressão da MMP9 em estágios avançados de invasão celular. Era 

esperado, em nosso estudo, que fosse possível demonstrar sua 
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superexpressão nos casos de pior prognóstico, entretanto, não foi possível 

comprovar essa hipótese com significância estatística e o motivo pode estar 

relacionado a baixa celularidade na urina, mesmo com a massagem prostática 

ou dificuldades durante processamento da amostra. (Ravikumar e cols., 2011). 

Uma vantagem de avaliar esse gene na urina é a possibilidade de 

conseguir mensurar sua expressão globalmente, ou seja, independente de qual 

região da próstata apresente maior expressão do marcador. Em 2010, Trudel e 

cols. avaliaram a expressão da MMP9 através de imunohistoquímica em 

pacientes portadores de CaP localmente avançados (pT3N0Mx) no tecido 

envolvido pelo tumor e no estroma prostático livre na mesma peça. O resultado 

foi uma associação entre níveis maiores de expressão da MMP9 com o escore 

de Gleason maiores, porém com níveis de expressões diferentes a depender 

do local onde era avaliado o tecido. (Trudel e cols., 2010) 

Em 2009, Dos Reis e cols. demonstraram que a presença de 

polimorfismos no gene da MMP9 era mais frequente em pacientes com CaP do 

que nos pacientes sem CaP, aumentando o risco de desenvolvimento desta 

neoplasia (Dos Reis e cols., 2009). Sabemos que polimorfismos genéticos 

podem alterar a expressão gênica, e para testar esta hipótese os mesmos 

autores demonstraram, utilizando como meio o tecido proveniente de peças de 

prostatectomia radical, a superexpressão da MMP9 nos casos de CaP 9,2 

vezes superior a HPB, além de relevância estatística nos casos com PSA mais 

elevado e maior expressão desse marcador nos casos de recorrência 

bioquímica, comprovando a utilidade deste marcador na propedêutica do CaP. 

(Dos Reis e cols., 2011) 
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Alguns estudos avaliaram a utilização de inibidores das 

metaloproteinases no tratamento do CaP, como Lara e cols., que realizou um 

estudo randomizado fase II em que aplicou o BMS275291, um inibidor seletivo 

das metaloproteinases, principalmente das MMP2 e MMP9, em pacientes 

portadores de CaP metastático e androgênio independente. Nesse estudo, 

foram randomizados 80 pacientes entre 1200mg e 2400mg e observado 

estabilização da doença em 39% e 17% dos casos, respectivamente, além de 

toxicidade grau 4 em apenas 4% do total de pacientes. (Lara e cols., 2006). 

Sem dúvida alguma, esse estudo abre perspectivas para a aplicação clínica 

desses inibidores das metaloproteinases no CaP, entretanto, é necessário 

evidenciar que grupo de pacientes alcançarão maior benefício com a terapia, 

além da necessidade de maior seletividade dos inibidores. O nosso estudo 

demonstrou uma superexpressão homogênea da MMP9 nos casos de CaP e 

esse aumento de expressão nas células tumorais pode indicar um papel das 

metaloproteinases como alvo em terapias contra as células neoplásicas. 

Em nosso estudo, também foi realizada a detecção das proteínas da 

MMP9 secretadas na urina dos pacientes portadores de CaP através da 

técnica de ELISA e as expressões foram avaliadas de acordo com os fatores 

prognósticos clássicos. Essa é uma maneira viável e eficaz de detecção 

proteica na urina de pacientes portadores de tumores, além de exigir menos 

cuidados quando comparamos com análise de RNA, por exemplo, já que nesse 

caso, por se tratar de material mais instável, exige processamento imediato e 

cuidados com temperatura e armazenamento para evitar sua degradação. A 

análise das expressões da MMP9 na urina através de ELISA não apresentou 
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diferença estatística entre os fatores analisados, contudo, certamente, trata-se 

de uma técnica viável e deve ser utilizada quando o objetivo é a avaliação de 

proteínas secretadas na urina, principalmente em tumores de próstata. Wayner 

e cols em 2012 avaliou a presença de um marcador específico para o CaP, o 

AGR2, na urina desses pacientes através de ELISA e descreveu a viabilidade 

de utilizar esse método na detecção de pacientes com tumores de próstata. 

(Wayner e cols., 2012) 

 Em relação ao marcador PSMA, foi possível evidenciar uma 

subexpreessão nos pacientes portadores de CaP em relação aos pacientes do 

grupo controle, contudo nos pacientes com maior número de fragmentos 

acometidos e PSA ≥10ng/ml, houve uma maior expressão, entretanto não foi 

evidenciada significância estatística. 

 Antunes, em 2009, encontrou resultados semelhantes ao nosso estudo, 

quando avaliou a expressão do PSMA utilizando fragmentos de tecido de BxP 

e identificou a subexpressão desse gene em 57% dos pacientes com CaP em 

comparação com o grupo sem câncer. Contudo, na literatura, é possível 

evidenciar que a maioria dos estudos demonstra padrões de superexpressão 

desse marcador no tecido prostático de pacientes com CaP em relação aos 

pacientes sem CaP, como descreveu Murphy GP, na década de 90, quando 

publicou um estudo que avaliou a aplicação do PSMA como ferramenta de 

avaliação prognóstica do CaP. Nesse estudo, os autores avaliaram a 

expressão proteica através de Western blotting no tecido prostático em 3 

grupos: pacientes normais em rastreamento para CaP; pacientes com CaP 

localizado; e pacientes com CaP metastático. Foi evidenciada uma 
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superexpressão do PSMA em pacientes com CaP em relação aos pacientes 

sem CaP, sendo que os pacientes com estadio mais avançado apresentaram 

maior nível de expressão. Outros estudos também demonstraram uma relação 

entre o PSMA e o CaP, como associação com agressividade tumoral; e 

associação com recorrência precoce após prostatectomia radical. (Murphy e 

cols., 1998) (Ross e cols., 2003) (Perner e cols., 2007). 

 Ainda na década de 90, Israeli e cols descreveram resultados de estudo 

extenso utilizando o PSMA como marcador de CaP e proporcionou novas 

perspectivas para a utilização dessa molécula. Nesse estudo, apesar das 

dificuldades técnicas na análise laboratorial, foi possível encontrar evidencia na 

relação dos níveis de superexpressão do PSMA com a presença de CaP e 

relacioná-lo com fatores prognósticos, como estádio e escore de Gleason. O 

estudo também demonstrou a relação dos níveis de expressão do PSMA com 

hormônios como testosterona e diidrotestosterona, que influenciam 

negativamente a expressão gênica do marcador, assim como fatores de 

crescimento e citoquinas, como FGF; TGF-α; EGF; entre outros. A presença de 

intermediários no ciclo molecular pode ser uma possível explicação para o 

achado divergente em nosso estudo, no qual foi encontrada uma subexpressão 

do marcador quando utilizada urina como meio de análise amostral. (Israeli e 

cols., 1993) (Diamond e cols., 1995) 

Em 2011, Lihong Y e cols. identificaram outro intermediário na regulação 

da expressão do PSMA no CaP, o TMPRSS2-ERG, que é uma fusão genética 

presente em aproximadamente 50% no CaP. Nesse estudo, foi demonstrada 

inibição do PSMA por androgênio mediado por proteína codificada pelo 



63 
 

TMPRSS2-ERG. Esse resultado comprova a importância da avaliação do 

receptor androgênico no ciclo molecular do CaP e destaca a importância dos 

intermediários na avaliação dos marcadores da neoplasia prostática. 

Acreditamos que exista algum mecanismo regulatório que esteja suprimindo a 

expressão do PSMA em nossos casos e a ação do TMPRSS-ERG pode ser 

uma das explicações. Entretanto, estudos complementares devem ser 

realizados para confirmarmos essa possível regulação.  (Yin e cols., 2011)  

 A importância do PSMA na propedêutica do CaP também foi avaliada, 

quando alguns trabalhos demonstraram a sua importância no diagnóstico e 

prognóstico dessa neoplasia com utilização de exames de imagem. Em 2000, 

Feneley MR e cols. utilizaram anticorpos radiomarcados para o PSMA (CYT-

356) e através de radioimunocintigrafia com In-111 conseguiu demonstrar 

utilidade na avaliação do estadio tumoral antes do tratamento, monitorar 

progressão e resposta ao tratamento em pacientes com tumores localizados; 

pacientes em recorrência após tratamento definitivo; e pacientes com PSA em 

elevação após terapia de bloqueio hormonal. A utilização de exames de 

imagem molecular pode se tornar uma ferramenta indispensável na avaliação 

em oncologia e na prática médica por ser uma técnica não invasiva, dinâmica e 

em tempo real. (Feneley e cols., 2000) (Mease e cols., 2013). 

Dentre os marcadores avaliados, o mais extensamente descrito em 

estudos anteriores é a hK3 ou PSA, que é o principal marcador relacionado a 

tumores de próstata, utilizado atualmente para diagnóstico, acompanhamento e 

avaliação de resposta ao tratamento. Usualmente, esse marcador é avaliado 

na forma de proteína através de imunohistoquímica ou reação por 
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imunoaglutinação e hibridização in situ quando o objetivo é avaliar o RNA 

celular. A proteína sérica PSA foi um marco na urologia oncológica na década 

de 80, porém pouco tem sido estudado a respeito da proteína PSA tecidual e 

mRNA PSA/hK3. A melhor maneira de avaliar de modo sensível e quantitativo 

o mRNA é através de qRT-PCR e surpreendentemente poucos estudos 

demonstraram essa avaliação e os poucos que o fizeram utilizaram o tecido 

como meio. Em nosso estudo, avaliamos a expressão gênica do mRNA da hK3 

através de qRT-PCR em amostras da urina de pacientes com CaP. 

Demonstramos que pacientes portadores de CaP apresentavam níveis de 

expressão da hK3 mais baixos do que os pacientes sem CaP, contudo não foi 

possível demonstrar relação com prognóstico dos pacientes.  

Em estudo no qual também foi avaliado o nível de expressão da hK3 

mRNA através de qRT-PCR, porém utilizando amostras teciduais de produtos 

de prostatectomia radical, Sterbis JR descreveu resultados semelhantes ao 

nosso estudo, contudo, em seu estudo foi possível encontrar relevância em 

relação a fatores prognósticos, como Gleason e sobrevida relacionada ao CaP, 

ou seja, quanto menor o nível de expressão da hK3, piores o Gleason e a 

sobrevida. Esse comportamento divergente em relação aos níveis de 

expressão do tradicional PSA sérico, que encontra-se superexpresso nos 

casos de pior prognóstico, pode ser explicado pela presença de mediadores 

moleculares, como os receptores androgênicos (AR), os quais refletem 

alterações no microambiente celular do tumor e pode estar relacionado a 

progressão da doença além de regularem os níveis de expressão do mRNA 

hK3 e, desse modo, traduzirem o status das células tumorais de maneira mais 
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detalhada e com menor margem de erro. (Sterbis e cols., 2008) (Weir e cols., 

2000) (Schrader e cols., 2003) (Brand e cols., 2006) 

O GREb1 é um gene relacionado ao crescimento estrogênio-induzido 

das células do câncer de mama e, por esse motivo, até o momento foi pouco 

estudado no CaP. Contudo, Rae, em 2005, identificou a participação desse 

gene na proliferação do tecido prostático e de sua relação com os receptores 

androgênicos. Posteriormente, em 2006, comprovou sua participação na 

patogênese do CaP e ratificou os androgênios como seus mediadores no ciclo 

celular. Desde então, poucos estudos relacionam o GREb1 com o CaP, 

contudo, em 2012, Antunes e cols. publicaram um estudo no qual identificou 

uma maior expressão desse gene nos casos de CaP com estadio patológico T2 

em comparação aos casos T3, ou seja, o gene foi relacionado a casos de 

prognóstico mais favorável, apesar de não encontrar os mesmos resultados 

quando avaliada recorrência bioquímica nos mesmos casos. Em nosso estudo, 

corroborando com os achados da literatura, foi possível identificar um padrão 

de subexpressão do GREb1 nos casos de CaP em comparação com o grupo 

controle e nos pacientes com menor porcentagem de fragmentos envolvidos 

por tumor foi observada uma expressão 4x maior (p=0,065), o que pode sugerir 

que esse gene na urina pode estar relacionado a tumores de menor volume. 

Além disso, foi possível correlacionar os níveis de expressão do GREb1 com 

as características anátomo-patológicas pós tratamento e identificamos uma 

superexpressão desse gene nos casos de tumores confinados a próstata em 

comparação com tumores localmente avançados.  (Rae e cols., 2005 e 2006) 

(Antunes e cols., 2012) 
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Como os tumores prostáticos tem caráter heterogêneo e geralmente são 

multifocais, é provável que um painel de marcadores, muito mais do que um 

marcador isoladamente, seja o modo ideal de avaliar esse tipo de neoplasia. 

Essa é uma vantagem em utilizar a urina como meio de avaliação já que por 

esse método conseguimos avaliar a glândula prostática de uma maneira global, 

pois o material genético secretado na urina será proveniente dos múltiplos 

focos de neoplasia. Desse modo, em nosso estudo foi realizada uma 

associação de genes para avaliar se seria possível aumentar a possiblidade de 

fornecer informações relevantes em relação a fatores prognósticos. Dentre as 

associações de genes realizadas, destacaram-se a avaliação entre MMP9 e 

GREb1, cuja superexpressão de ambos os genes esteve associada a 

pacientes com menor volume de doença na biópsia (porcentagem de 

fragmentos <50%) (p=0,036) e a avaliação dos genes MMP9 e PSMA, que 

quando ambos superexpressos estavam associados em 100% dos casos com 

PSA ≥10ng/ml (p=0,007). A associação entre MMP9 e hK3 não forneceu 

informações relevantes. Esses dados, depois de validados em uma casuística 

maior, podem fornecer informações importantes a respeito dos pacientes com 

CaP, como por exemplo, predizer aqueles pacientes que devem ser tratados de 

maneira mais agressiva (MMP9/PSMA superexpressos) daqueles que por 

possuírem menor volume tumoral, podem ser observados (MMP9/GREb1 

superexpressos). 

A associação de genes mais estudada atualmente é o PCA3 e o 

TMPRSS-ERG, sendo este último uma fusão de genes presente em 50% dos 

casos de CaP, com alta especificidade e relacionado a fatores prognósticos 
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desfavoráveis, como escore de Gleason mais elevado, doença extra-prostática 

e maior taxa de recidiva bioquímica. A grande vantagem da avaliação conjunta 

dos genes é poder emprestar as qualidades de cada gene em um único exame 

e, desse modo, aumentar a sensibilidade e especificidade na avaliação de 

determinada doença. Portanto, é possível evitar a realização desnecessária de 

exames invasivos de diagnóstico, como a biópsia de próstata, e aumentar a 

acurácia na detecção de doença cujo tratamento realmente seja necessário, 

evitando assim o diagnóstico de tumores indolentes, que talvez não causariam 

sintomas ou morte no paciente. (Leyten GHJM, 2014) 

Uma das grandes falhas dos estudos que avaliam biomarcadores em 

tumores de próstata é a falta de correlação com os achados histopatológicos, 

os quais são fatores importantes na real avaliação prognóstica dos pacientes. 

Em nosso estudo, foi possível avaliar esses dados nos pacientes que foram 

submetidos a prostatectomia radical e foi possível correlacionar a 

superexpressão do GREb1 aos pacientes com estadio patológico mais 

favorável (pT2 x pT3-4) com significância estatística (p=0,031) além de 

associar a superexpressão do PCA3 a pacientes com volume tumoral maior 

(≥11% x <11%) também com significância estatística (p=0,006). Essa 

informação pode ser útil na avaliação prognóstica dos pacientes, por exemplo, 

em protocolos de vigilância ativa, na qual a superexpressão do PCA3 pode 

sugerir pacientes com tumores de maior volume e, desse modo, poderiam ser 

tratados de maneira mais agressiva, ao contrário dos pacientes que 

apresentarem superexpressão do GREb1, que por estarem associados a 
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tumores em estadio mais favorável, poderiam ser mantidos em protocolos de 

observação.  

O presente estudo demonstrou que a análise de marcadores urinários 

para o CaP através de qRT-PCR e Elisa é viável porém algumas dificuldades 

puderam ser encontradas, como a baixa celularidade da urina que pode 

comprometer a coleta de material genético para avaliação, a dificuldade de 

qual técnica utilizar para o melhor aproveitamento possível da amostra e a 

possibilidade de intermédio de mecanismos genéticos e epigenéticos que 

podem interferir na expressão dos genes em análise. Certamente, esses 

mediadores do ciclo celular também devem ser estudados afim de 

compreender da melhor maneira o comportamento da célula neoplásica. 

  Nosso estudo apresenta algumas limitações que precisam ser descritas. 

Dentre elas, a pequena amostragem de pacientes é uma das mais importantes, 

já que pode não representar a população geral. Contudo, por se tratar de um 

estudo inicial, prospectivo, com o objetivo de relacionar os marcadores colhidos 

na urina de pacientes com CaP, a amostragem pode ser aumentada em fases 

posteriores do estudo para ratificar as hipóteses iniciais. A heterogeneidade da 

amostra, incluindo pacientes com tumores localizados, localmente avançados e 

metastáticos também podem ter contribuído para o perfil genético encontrado. 

Talvez, numa avaliação posterior pode ser necessário analisar as categorias 

individualmente, principalmente os tumores localmente avançados, afim de 

determinar o papel desses genes urinários na evolução desses pacientes. 

Outro importante fator limitante do estudo foram os obstáculos técnicos, como 

as dificuldades iniciais enfrentadas no processamento e armazenamento da 
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urina, o que pode contribuir para erros na avaliação da expressão gênica, além 

da inacessibilidade ao kit de análise do gene PCA3, que ainda não encontrava 

- se disponível no Brasil e, portanto, teve sua análise prejudicada.  

 Em uma fase posterior, como perspectiva futura, poderemos estudar a 

relação dos genes no diagnóstico do CaP coletando a urina dos pacientes com 

PSA elevado e suspeita de CaP antes da BxP e correlacionar com os 

resultados após a BxP. Enquanto que para a avaliação do prognóstico, 

poderemos coletar urina de pacientes portadores de CaP em protocolo de 

vigilância ativa e correlacionar as expressões genéticas com a evolução dos 

pacientes.   

 Certamente, ainda há um longo caminho até que se alcance um melhor 

entendimento da biologia molecular dos tumores de próstata e, desse modo, 

possamos utilizar biomarcadores capazes detectar tumores de maneira mais 

eficaz, sem submeter pacientes a biópsias desnecessárias; capazes de 

distinguir lesões agressivas daquelas indolentes, de identificar doença 

metastática de maneira mais eficaz, e eventualmente possamos responder as 

seguintes perguntas: A detecção precoce realmente diminui a mortalidade? 

Quem realmente tem câncer e qual seu grau de risco? Qual seria a evolução 

dos pacientes se não fosse realizado o tratamento? Qual seria o tratamento 

apropriado para determinado paciente? Quem vai evoluir com recorrência? E 

finalmente, qual o risco de um paciente desenvolver CaP no futuro? 
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O estudo demonstrou uma superexpressão da MMP9 em 85,7% dos 

casos de CaP, com média de expressão 6,4x maior do que os casos sem CaP 

e subexpressão dos genes PSMA, PCA3, hK3 e GREB1.  

De acordo com os fatores prognósticos, antes do tratamento, foi possível 

identificar que a superexpressão conjunta do MMP9/GREb1 está associada a 

menor porcentagem de fragmentos acometidos na BxP e a associação 

MMP9/PSMA quando superexpressa está associada a tumores com PSA mais 

elevado. Na análise dos pacientes após o tratamento, identificamos associação 

entre supexpressão do GREb1 com estadio patológico mais favorável assim 

como superexpressão do PCA3 nos casos de maior volume tumoral. 
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Estadiamento TNM – Câncer de Próstata: 

PRÓSTATA – 

TNM - 2004 

 

T1 Não palpável ou visível 

T1a ≤5% (achado incidental) 

T1b >5% (achado incidental) 

T1c Biópsia por agulha 

T2 Tumor confinado a próstata 

T2a ≤metade de um lobo 

T2b >metade de um lobo 

T2c Ambos os lobos 

T3 Invasão de cápsula prostática 

T3a Extracapsular 

T3b Vesículas seminais 

T4 Fixo ou invade estruturas adjacentes: colo vesical, 

esfíncter externo, reto, músculos elevadores do ânus, 

parede pélvica 

  

N1 Linfonodos regionais 

M1a Linfonodos não-regionais 

M1b Osso 

M1c Outras localizações 

* TNM Classification of Malignant Tumours - 6th ed.Edited by L.H. Sobin and Ch. Wittekind, John Wiley & Sons, INC., 

Publication – 2002. ISBN 0-471-22288-7 (alk. Paper) 
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Title:  

New Perspectives in Urinary Markers of Prostate Cancer: Role of 

MMP9, GREb1, hK3 and PSMA Gene Expressions. 

 

Introduction: 

According to estimates provided for 2015 prostate cancer (PCa) represent 

28% (220,800) of new cancer cases in men and is responsible for 10% of cancer 

deaths in the United States of America (USA). Since PCa screening was 

disseminated in the 80s, it was possible to increase the number of newly 

diagnosed cases and a reduction in mortality was observed in 40% in the last 20 

years. (1) 

But the tools currently used for diagnosis and prognosis of PCa are faulty. 

PSA is a nonspecific marker of prostate cancer and some benign changes in the 

prostate such as BPH and prostatitis and others can cause false elevations of 

this biomarker. Around 70% of patients undergo unnecessary prostate biopsy 

because it does not have PCa, (2) besides being an exam with a high rate of false 

negatives and fail to diagnose 30% of the tumors even with an increase in the 

number of fragments. Thus, due to lack of accuracy in indicating biopsies, 

sometimes it is necessary to repeat this exam, which causes both psychological 

stress on the patient as the physician; increased costs; and risks of not negligible 

clinical complications such as hematuria, perineal discomfort, urinary tract 

infection, sepsis, etc. (3). 

The patient prognosis assessment also has flaws, such as lack of 

agreement between Gleason biopsy and Gleason of the specimen; no agreement 

among pathologists regarding the Gleason score; flaws in cancer risk 

assessment with prognostic criteria, such as the Epstein criteria. (4). (5). Almost 

30% of patients undergoing radical prostatectomy evolve with biochemical 

recurrence, but we do not know which patients need to evolve that way.  

(6) 

The molecular knowledge in PCa is required to make possible a transition 

from the knowledge of an unknown disease, poorly understood at the molecular 
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level and with a variable clinical course for a condition with homogenous subtypes 

molecular criteria, distinct risk profiles. Thus, we can draw specific treatment 

strategies. (7) 

Because of heterogeneity of prostate tumors, individualy, the expression 

of a single gene or protein is not able to adequately predict the evolution of the 

disease in any particular patient. 

Urinary markers constitute an attractive way to study because of the ease 

of collecting samples and non-invasive method. Moreover, unlike serum markers, 

urinary require little amount of sample, are not altered by hepatic metabolism and 

has the ability to monitor PCa with heterogeneous focus. (8) (9) 

To date, urinary genes like MMP9, GREb1, PSMA and hK3 were not 

measured for their potential for diagnosis and prognosis of PCa by qRT-PCR and 

ELISA methodology. The possibility of joint analysis of these genes by a sensitive 

method for measuring gene expression can improve the sensitivity and specificity 

of the diagnosis and prognosis of this cancer. 

 

Materials and Methods: 

1. Materials: 

The study included prospectively 46 patients with PCa and 28 patients 

without suspicion for PCa treated in the Hospital's urology clinics of the Faculty 

of Medicine, University of São Paulo (FM-USP) and in the São Paulo State 

Cancer Institute (ICESP) from October/2012 to February/2013 and the laboratory 

analyzes were performed at the Medical Research Laboratory 55 (LIM55) FM-

USP. Patients were selected for the study according to the free demand from 

clinics, after fulfilling the inclusion criteria of the study and accept to participate 

by signing the Informed Consent and Informed model this drafted and based on 

the Manual of Ethics in Research the Ethics Committee of the institution and 

approved under registry 0833/11. 

Inclusion criteria for patients with CaP were: presence of PCa proven 

through biopsy, localized or metastatic; Clinical staging documented; no previous 



treatment for prostate cancer; absence of radiotherapy or surgical treatment in 

previous pelvic region. 

Inclusion criteria for patients without PCa were PSA below 2.5 ng/ml; 

normal digital rectal examination; no family history of PCa; non-black patients; 

lack of use of urinary catheter; absence of prostate biopsy history; no prior 

prostate surgery.  

The clinical and pathological features of patients with PCa and control patients 

are summarized in the following table 2: 

 

All patients were submitted to an interview for evaluation of clinical 

parameters (age, race, family history of CaP, personal and pathological history, 

total PSA, ratio free / total PSA, PSA density, prostate weight; BXP prior), were 

informed about the study through the Term of Consent. After completion of the 

inclusion criteria was collected urine sample of the first jet (50-100ml) after 

prostatic massage (3 compressions toward base to apex: in lateral lobes and 

midline). The material was collected in the urology clinic, and quickly routed to 

the LIM55, where it was processed. The expressions of PSMA, hK3, GREb1 and 

MMP9 were measured by quantitative polymerase chain reaction technique in 

real time (qRT-PCR) and was later performed analysis of MMP9 expression by 

Elisa. 

 

2. RNA extraction and DNA synthesis: 

 

It was used three different methods of RNA extraction from the urine 

samples. The kit in which we obtained a better use was the mirVana® (Ambion, 

Austin, TX, USA). After urine is centrifuged, the pellet, which is the sample 

supernadant was then harvested for RNA extraction. The purity and 

concentration were estimated at Nanodrop® spectrophotometer (ND-1000, 

Wilmington, USA) (260/280 nM). 



cDNA synthesis was performed from 2g RNA using the High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems), which utilizes the MultiScribe ™ 

Reverse transcriptase and random primers. 

The expression of the genes studied was evaluated from cDNA using reverse 

transcription methodology followed by quantitative polymerase chain reaction in 

real-time (qRT-PCR) (ABI7500 platform) using the TaqMan protocol (Applied 

Biosystems). 

         Initial experiments of absolute quantification with 2-microglobulin control 

gene (B2M) validated the cDNA prior to the experiments to quantify gene of 

interest. For relative quantification of studied genes the expression of these 

normalized relative to the expression of B2M control gene (Table 2). 

 

 

 

 

A review of MMP9 protein level was done by ELISA. The first step to carry 

out the ELISA technique is to make the standard dilution. The standard was 

reconstituted with standard diluent buffer according to manufacturer's instruction 

(Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO). This reconstitution takes around 10 minutes. 

The second step was the dilution series of the standard kit (ELISA Kit Human 

MMP9). This serial dilution acts as a control method. At the end of reading is the 

standard markers present a desired profile is a sign that the technique was 

performed correctly. After the standard plate dilution added in 100 l of urine of 

each patient in duplicate and the process was conducted according to 

conventional protocols described by the manufacturer. 

For the analysis of clinicopathological variables, patients were divided 

according to levels of serum PSA (<10 ng / ml vs. ≥10ng / ml), pathological stage 

(<cT2a vs.≥cT2a) Gleason score (6 vs. > 6), PSA density (<0.15 vs. ≥0,15), 

number of fragments in biopsy (≤2 vs.> 2) and percentage of positive fragments 

(<50% vs. ≥50%). For pathological stage of analysis, we used the 2002 TNM 

staging system. 



3. Statistical Analysis: 

 

To analyze the expression levels of four genes according to the prognostic 

factors such as Gleason score, level of PSA (ng/ml), disease stage (TNM), 

number of positive fragments in biopsy and PSA density tests were used Mann-

Whitney test, T-test or chi-square. 

Statistical analysis was performed using SPSS 19.0 software. In all 

statistical analysis it was adopted a significance level of 5%, for example they 

were considered statistically significant results with a p-value less than 5% (p 

<0.05). 

 

Results: 

 

 Comparison of the tissue expression levels of B2M between urine 

samples from patients with PCa and control group presented homogeneous 

pattern of expression and thereby made possible the evaluation of samples used 

in the study. 

The analysis of four genes by qRT-PCR in the urine samples showed that 

MMP9 is overexpressed and PSMA, GREB1 and hK3 were underexpressed in 

patients with PCa compared to the control group (Figure 1) (Table 3). 

Overexpression of MMP9 occurred in 85.7% of cases, with an average of 6.4x 

greater overexpression compared to control patients. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The MMP9 expression levels were also evaluated using the Elisa (Western blot) 

and was found a overexpression in patients with PCa compared to control 

patients (1.89 x 1.35) (p = 0.082) and AUC : 0.628 (figure 2). 

 

The analysis of gene expression according to the prognostic factors 

showed no statistical power, however when assessing the joint expression of 

genes were identified that MMP9 and GREb1 overexpressed were strongly 

associated with patients with <50% of affected fragments, with significance 

statistically (p = 0.036) and the joint MMP9 and PSMA overexpression was 

significantly associated with patients with PSA ≥10 ng / dL (p = 0.007). (Tables 4 

and 5) 

Regarding the assessment of MMP9 expression levels compared to the 

prognostic factors using the Elisa, we did not observe any statistically difference 

between the analyzed factors. 

 

Discussion: 

In the present study, we evaluated the technique of qRT-PCR in order 

pioneered the four-gene expression in the urine of patients with PCa and 

compared the expression levels with patients without cancer, and relate them to 

the classic prognostic factors. It was shown that urinary MMP9 showed a pattern 

of overexpression in 85.7% of patients with PCa compared to control patients, 

with higher levels of expression 6.4x. This result was confirmed with the analysis 

of the MMP9 expression by ELISA, which showed overexpression of the same 

compared to control patients and accuracy of 62.8%. 

Among the genes associations, the over-expression between MMP9 and 

GREb1 was strongly associated with patients with lower volume of disease on 

biopsy (percentage of fragments <50%) (p = 0.036) and MMP9 and PSMA genes 

were both overexpressed in 100% of cases with PSA ≥10ng / dL (p = 0.007). This 



data can provide important information about the patients with PCa, for example, 

predict those patients who should be treated more aggressively (MMP9/PSMA 

overexpression) of those who because they have lower tumor volume may be 

observed (MMP9/GREb1 underexpression). 

Diagnostic tests that use urine have the advantages of being non-invasive, 

easy to collect, as the prostate cells are directly released into the urethra after 

prostatic massage, and are reproducible. For these reasons, in the future, the 

urine will likely be the ideal means for non-invasive tests with biomarkers and this 

should be the new frontier of urology to be overcome in relation to diagnostic 

evaluation and prognosis of PCa. (8) 

The use of these urinary markers can add information to the current 

preparatory stage, to predict tumor bulk or worse prognosis as well as clarify 

diagnostic uncertainty between PCa and benign diseases of the prostate, 

especially BPH. In cases where PSA is persistently high and prostate biopsy is 

negative for PCa, overexpression of urinary MMP9 could predict patients who 

would benefit from repeat biopsy and thus have greater possibility of carrying one 

or more outbreaks of malignancy. Those with normal levels of urinary markers, 

could thus only be followed clinically and spared the risks of unnecessary biopsy. 

Another viable application to be performed are the cases of patients with 

indolent or insignificant PCa who entered follow-up protocols for active 

surveillance, alternative currently held for cases of PCa with favorable prognosis 

(Gleason score ≤6; PSA <10ng/ml; and<cT2a) which are followed clinically and 

if signs of progression occurs such as elevation of PSA, changed TR or 

worsening of the biopsy patterns, the patients undergoes active treatment (radical 

prostatectomy or CXR). In such cases, while monitoring, in addition to PSA, DRE 

and serial prostate biopsies, the use of urinary markers could help in predicting 

those patients most likely to disease progression with poor prognosis and thus 

indicate active treatment earlier. (9) (10). 

In 2009, Dos Reis et al demonstrated that the presence of certain 

polymorphisms in alleles of the MMP9 gene in prostate tissue with PCa was more 

prevalent in this tissue than in controls without PCa. (11) 



More recently, the same authors have demonstrated, using radical 

prostatectomy samples, overexpression of MMP9 in cases of PCa 9.2 times 

higher than BPH cases, and statistically relevant in cases with higher PSA and 

higher expression of this marker in cases of biochemical recurrence, proving the 

usefulness of this marker in the diagnosis of PCa. (12) 

As the prostate tumors has heterogeneous character and are usually 

multifocal, it is likely that a panel of markers, more than a marker alone, is the 

ideal way to assess this kind of neoplasia. This is an advantage in using urine as 

a means of evaluation as that by this method we can evaluate the prostate gland 

in a global manner, because the genetic material is secreted in urine from multiple 

tumor foci. Thus, in our study a combination of genes was performed to evaluate 

whether it would be possible to increase the possibility of providing relevant 

information in relation to prognostic factors. 

The most studied gene association is currently the PCA3 and TMPRSS-

ERG 2, the latter being a gene present in 50% of cases of CaP, with high 

specificity and related to unfavorable prognostic factors, such as higher Gleason 

score, disease extra- prostate and increased biochemical recurrence rate. The 

great advantage of the joint assessment of the genes is able to lend the qualities 

of each gene into a single examination and thereby increase the sensitivity and 

specificity in the evaluation of a particular disease. PCA3 is also a specific 

prostate cancer biomarker, overexpressed in more than 95% of PCA cases. So 

you can avoid unnecessary performing invasive diagnostic tests such as prostate 

biopsy, and increase accuracy in disease detection which treatment is really 

necessary, thus avoiding the diagnosis of indolent tumors, which may not cause 

symptoms or death patient. (13) 

Our study has some limitations. Among them, the small sample of patients 

is one of the most important, since it cannot represent the general population. 

However, because it is an initial prospective study aiming to relate the markers in 

urine collected with PCa, sampling can be increased in later stages of the study 

to confirm the initial hypotheses. The heterogeneity of the sample, including 

patients with localized tumors, locally advanced and metastatic may also have 

contributed to the genetic profile found. Perhaps at a later assessment may be 

necessary to analyze the categories individually, especially locally advanced 



tumors, in order to determine the role of these urinary genes in these patients. 

Another important limiting factor of the study were technical barriers, such as the 

initial difficulties in processing and storage of urine, which can contribute to errors 

in the evaluation of gene expression. 

 At a later stage, as a future perspective, we could study the relationship of 

genes in the diagnosis of PCa collecting the urine of patients with elevated PSA 

and suspicion of PCa before biopsy and correlate with the results after this 

procedure. While for the assessment of prognosis, we may collect the urine of 

PCa patients on active surveillance protocol and correlate the genetic 

expressions with the evolution of patients. 

   

Conclusion: 

Urinary MMP9 is overexpressed in patients with PCa compared to patients 

without PCa and can be used as a tool for diagnosis of neoplasm. 

The joint overexpression of MMP9 and GREb1 genes may be related to 

lower volume tumors while joint overexpression of MMP9 and PSMA genes may 

be related to tumors with higher PSA, possibly indicating tumors of poorer 

prognosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

PURPOSE: The vast majority of patients undergoing prostate biopsy do not have cancer 

and therefore undergo unnecessary biopsies. Moreover, many prostate cancer cases do 

not need to be treated due to the indolent behavior. Therefore, more accurate tools for 

diagnosis and prognosis of PCa are necessary and urinary markers are promising tools. 

To evaluate the expression of 5 genes (MMP9, PSMA, GREB1, hk3, PCA3) in urine of 

patients with PCa and to determine whether there is a relationship with the prognostic 

factors. MATERIALS AND METHODS: The study consisted of the analysis of 46 patients 

with PCa and 28 controls. The urine of patients was collected after prostatic massage 

and gene expression analyzed by RT-PCR. Besides the analysis of gene expression 

compared to cases without cancer, the profiles according to prognostic factors were 

evaluated. RESULTS: An over-expression of urinary MMP9 was demonstrated in 85.7% 

of PCa patients compared to controls, median 6,4x. The other genes showed a more 

heterogeneous pattern. When considered together, it can be evidenced that the 

simultaneous over-expression of MMP9 and PSMA was present in 100% of patients with 

PSA≥10ng/ml and over-expression of MMP9 and GREb1 was present in 66.7% of 

patients <50% positive fragments involved. CONCLUSIONS: Overexpression of MMP9 

was observed in PCa and it can be helpful to avoid unnecessary prostate biopsies. 

Furthermore, overexpression of PSMA and MMP9 may be related to higher PSA tumors 

and therefore more unfavorable prognosis, whereas overexpression of MMP9 and 

GREb1 together may be related to lower volume tumors. 

 



ABBREVIATIONS 

 

PCa: Prostate cancer 

PSA: prostate specific antigen 

BPH: Benign prostatic hyperplasia 

DRE: Digital rectal examination 

MMP9: Matrix metalloproteinase 9 

PSMA: Prostate specific membrane antigen 

hK3: kalikrein 3 

GREB1: Gene regulated by estrogen in breast cancer 

B2M: Beta 2 – microglobulin 

RT-PCR: reverse transcription polymerase chain reaction 
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Table 1 – Clinical-Pathological data of patients with PCa and control group. 

Characteristics PCa (n=46) Control (n=28) p 

Age (years)   

0,01 Median 68 60 

Min-max 55-81 40-77 

PSA (ng/ml)   

0,0003 Median 8,14 1,0 

Min-max 2,8-94 0,4-2,5 

DRE   

NA* Normal 23 (52%) 28 (100%) 

Abnormal 22 (48%) 0 (0%) 

Prostate weight (g)   

0,742 Median 40 35 

Min-max 20-93,6 17,8-75,5 

Gleason score  NA* 

NA* 6 22 (47,8%) NA* 

>6 24 (52,1%) NA* 

Clinical staging  NA* 

NA* cT1c 23 (50%) NA* 

cT2 19 (41%) NA* 

cT3-4 4 (9%) NA*  

NA*: not aplicable 
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Table 2. Identification of genes and B2M, analyzed by qRT-PCR 

Gene  Assays IDs 

MMP9 Hs00234579_m1 

GREB1 Hs00536409_m1 

HK3 Hs01092839_m1 

PSMA Hs00379515_m1 

B2M Hs00984230_m1 
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Table 3. Average expression of genes studied in patients with PCa compared 

with control patients. 

 

  PSMA GREb1 hK3 MMP9 

Average 1,02x 0,57x 0,65x 6,4x 

Median 0,09x 0,07x 0,23x 4,49x 

Over-expression 16,2% 19,5% 26% 85,7% 

Under-expression 83,8% 80,5% 74% 14,3% 
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Table 4. Combined gene expression compared to the level of PSA (ng/ml). 

PSA 

Percentage (%) 

Gene combination <10 ≥10 p 

MMP9/hK3 

Underexpression 75,0%(18) 81,3%(13) 

0,643*** 

Over-expression 25%(6) 18,8%(3) 

MMP9/GREb1 

Underexpression 87%(20) 60%(9) 

0,056*** 

Over-expression 13%(3) 40%(6) 

MMP9/PSMA 

Underexpression 100%(21) 69,2%(9) 

0,007*** 

Over-expression 0%(0) 30,8%(4) 

*T-test; **Mann-Whitney; ***Qui-Quadrado 
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Table 5. Combined gene expression with respect to percentage of fragment in 

the prostate biopsy. 

Percentage of fragment 

Percentage (%) 

Gene combination <50% ≥50% p 

MMP9/hK3 

Underexpression 71,4%(5) 66,5%(6) 

0,838*** 

Over-expression 28,6%(2) 33,3%(3) 

MMP9/GREb1 

Underexpression 33,3%(2) 87,5%(7) 

0,036*** 

Over-expression 66,7%(4) 12,5%(1) 

MMP9/PSMA 

Underexpression 75%(3) 100%(7) 

0,165*** 

Over-expression 25%(1) 0%(0) 

*T-test; **Mann-Whitney; ***Qui-Quadrado 
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Figure 1 – Expression levels of urinary markers (PSMA, GREB1, hK3 and 

MMP9) in patients with PCa compared to controls. 
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Figure 2 – ROC curve analysis for urinary MMP9 in the diagnosis of patients with 

CaP. 
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