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RESUMO 

Saldanha ELDD. Influência do polimorfismo genético no desenvolvimento do 

câncer de próstata hereditário [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata (CaP) é a neoplasia mais comum no 

homem depois do câncer de pele não-melanoma. É uma doença de 

comportamento heterogêneo e a hereditariedade é um dos principais fatores 

de risco. Recentes estudos do genoma humano revelaram numerosas 

regiões de susceptibilidade associada com a doença.  Os Polimorfismos de 

Nucleotídeo Único (SNPs) são variantes de risco genéticos associados com 

uma série de doenças incluindo o câncer. Considerando que a história 

familiar constitui fator de risco para o desenvolvimento do CaP, acredita-se 

que a identificação de polimorfismos envolvidos nesse processo possa ter 

um papel relevante para auxiliar no desenvolvimento de ferramentas 

alternativas para a detecção precoce e para a definição do prognóstico desta 

neoplasia. OBJETIVOS: Análise dos polimorfismos genéticos relacionados 

ao desenvolvimento do câncer de próstata em indivíduos com história 

familiar para a doença. Além disso, correlacionar a frequência dos 

polimorfismos e os fatores prognósticos, tais como: nível do antígeno 

prostático específico (PSA), escore de Gleason, estadiamento patológico e 

recidiva bioquímica. MÉTODOS: Neste estudo foi analisado a frequência de 

20 SNPs em 255 pacientes, sendo 185 pacientes portadores de câncer de 

próstata e 70 grupo controle. No grupo diagnosticado com CaP, tinham 97 

casos esporádicos e 72 com histórico familiar (dois parentes de primeiro 

grau). O grupo controle foi composto por homens sem diagnóstico de CaP 

que estavam em prevenção com parâmetros como psa e toque retal 

normais. Todos foram submetidos a extração do DNA e o genótipo avaliado 

através da técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa em 

tempo real. A análise estatística foi realizada comparando a genotipagem e a 

frequência alélica entre os grupos, utilizando o teste de qui-quadrado com 

valor de significância menor ou igual a 0,05. RESULTADOS: Dois dos 20 

polimorfismos apresentaram associação significativa com o CaP hereditário, 

o SNP rs7931342 (11q13.2) onde o genótipo homozigoto foi cinco vezes 

mais frequente (p=0,01) e o rs10090154 (8q24) onde o alelo polimórfico 

aumenta duas vezes e meia a chance de CaP hereditário (OR=2,67; 



 

 

p=0,04). O rs2660753 (3p12.1) mostrou relevância para o CaP esporádico 

onde a presença do alelo polimórfico tem um efeito protetor para o 

desenvolvimento da doença (OR=0,50; p=0,01). Com relação a associação 

dos fatores prognósticos, foram encontrados achados significativos para o 

SNP rs620861 (8q24) onde o genótipo homozigoto selvagem está associado 

com menor escore de Gleason (p=0,04). O polimorfismo rs1447295 (8q24) 

está relacionado a um melhor prognóstico, pois foi mais frequente nos 

pacientes com estadiamento localizado, sem recidiva bioquímica e com 

sobrevida livre de recidiva mais longa. CONCLUSÃO: Nosso estudo 

evidenciou dois SNP (rs7931342 e rs10090154) como fator de risco para o 

desenvolvimento de CaP hereditário. Com relação o CaP esporádico, a 

presença do alelo polimórfico do rs2660753 demonstra um efeito protetor. 

Por último, comparando os fatores prognósticos, tanto o genótipo 

homozigoto selvagem do rs620861 como o homozigoto polimórfico do 

rs1447295 conferem um bom prognóstico. 

Descritores: neoplasias da próstata; hereditariedade; polimorfismo de 

nucleotídeo único; genoma humano; diagnóstico; prognóstico 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Saldanha ELDD. Role of genetic polymorphism on hereditary prostate cancer 

development [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is the most common non-cutaneous 

malignancy among men. It is a heterogeneous disease and heredity is one of 

the strongest risk factors. Recent studies of the human genome revealed 

numerous susceptibility regions associated with the disease. Several single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) have been implicated in the risk of 

developing the prostate cancer. Considering that the family history is a risk 

factor for PCa development, we believe that identification of polymorphisms 

involved in these processes may have an important role to help in the 

development of alternative tools for early detection and to define the 

prognosis of this neoplasm. OBJECTIVES: Analysis of genetic 

polymorphisms associated with the development of prostate cancer in 

patients with family history of prostate cancer. Moreover, correlate the 

frequency of polymorphisms and prognostic factors such as PSA level, 

Gleason score, pathological stage and biochemical recurrence. METHODS: 

In this study, the frequency of 20 genetic single nucleotide polymorphisms 

were analyzed in 255 patients, 185 patients with prostate cancer and 70 

control. In the group diagnosed with PCa, they had 97 sporadic cases and 72 

had a family history (two first-degree relatives). The control group consisted 

of men with no diagnosis of PCa who were on prevention with parameters 

such as normal psa and digital rectal exam. All were subjected to DNA 

extraction and genotype assessed by real-time polymerase chain reaction 

technique. Statistical analysis was performed by comparing the genotype and 

allele frequency between the groups using the chi-square test with 

significance or equal to 0.05. RESULTS: Two of the 20 polymorphisms were 

significantly associated with hereditary CaP, the rs7931342 (11q13.2) that 

the homozygote genotype was five times more common (p=0.01) and 

rs10090154 (8q24) that the polymorphic allele increase two times and a half 

the risk of hereditary PCa (OR = 0.5; p = 0.04). The rs2660753 (3p12.1) 

showed association with sporadic PCa where the presence of polymorphic 

allele has a protective effect on the PCa development (OR = 2,67, p = 0.01). 

Regarding the association of prognostic factors, we found significant findings 



 

 

to the SNP rs620861 (8q24) that the wild homozygote genotype is associated 

with lower Gleason score (p = 0.04). The rs1447295 polymorphism (8q24) is 

related to a better prognosis because it was more frequent in patients with 

localized stage, without biochemical recurrence and longer recurrence-free 

survival. CONCLUSIONS: Our study showed two SNPs (rs7931342 and 

rs10090154) as a risk factor for hereditary PCa development. Regarding the 

sporadic PCa, the polymorphic allele presence of rs2660753 demonstrated a 

protective effect. Finally, comparing the prognostic factors, both wild 

homozygote genotype of rs620861 and polymorphic homozygote of 

rs1447295 offer a good prognosis. 

Descriptors: prostatic neoplasms; heredity; polymorphism single nucleotide, 

genome human; diagnosis; prognosis 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Câncer de Próstata 

O Câncer de Próstata (CaP) é a neoplasia mais comum do sexo 

masculino depois do câncer de pele não melanoma e o segundo em causa 

de óbitos no Brasil1,2. Atinge um em cada seis indivíduos, apresentando uma 

chance de desenvolver a neoplasia ao longo da vida em torno de 16% e o 

risco de óbito ao redor de 3,4%2. De acordo com estimativa americana, 

164.690 norte-americanos desenvolverão CaP em 2018, e aproximadamente 

9% deles morrerão nos próximos cinco anos2. No Brasil, o Instituto Nacional 

do Câncer (INCA) estimou 68.220 novos casos da doença em 2018 e 13.772 

mortes em 20131. 

Nas últimas duas décadas, a mortalidade por CaP reduziu em torno 

de 45%, provavelmente devido a detecção mais precoce da doença e/ou 

melhorias no tratamento3. Em parte, essa mudança do cenário está 

relacionada ao rastreamento do CaP, baseado na dosagem periódica do 

antígeno prostático específico (PSA), que elevou a taxa de detecção da 

doença numa fase mais inicial e com doença localizada. Com isso, 

possibilitou um tratamento numa situação mais favorável, otimizando o 

prognóstico e elevando as taxas de cura. No entanto, é imprescindível 

individualizar cada caso para evitar um tratamento desnecessário. 
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O rastreamento é um tema bastante debatido na literatura. Questiona-

se o real custo-benefício, pois acarreta um “sobrediagnóstico” e 

“sobretratamento”, e o verdadeiro impacto na diminuição da mortalidade. 

Dois estudos randomizados que investigam o papel do rastreamento na 

redução mortalidade como o Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer 

Screening Trial (PLCO)4 e o European Randomized Study of Screening for 

Prostate Cancer (ERSPC)5 evidenciaram resultados controversos. A U.S. 

Preventive Services Task Force (USPSTF) em 2015 recomendou a não 

realização do rastreamento de CaP na população geral, embora mais tarde, 

em 2017, mudou o grau de recomendação de D para C. A American 

Urological Association (AUA), a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 

entre outras questionaram a análise da força tarefa e recomendam que seja 

realizado o rastreamento com algumas particularidades6,7. 

O comportamento dessa patologia é clinicamente heterogêneo com 

história natural variável indo desde uma doença indolente até uma doença 

agressiva e fatal2. O grande desafio é distinguir qual paciente cujo tumor tem 

um maior potencial de agressividade, permitindo que o tratamento seja 

oportuno e necessário, oferecendo baixa taxa de morbidade e melhoria na 

expectativa de vida8,9. Até hoje, ainda não estão disponíveis testes que 

avaliem com confiabilidade o verdadeiro comportamento tumoral que seria 

de extrema importância na decisão terapêutica. 

O diagnóstico de CaP é baseado no exame do PSA e toque retal 

(TR). Em caso de suspeita, seja pelo PSA ou TR alterado, o diagnóstico 

definitivo é estabelecido por meio da biópsia. Mais de 95% são 
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representados pelos adenocarcinomas e o restante compreende os tumores 

mesenquimais e uroteliais. O sistema de graduação histológica mais 

utilizado é proposto por Gleason, que valoriza principalmente o padrão 

glandular e a relação entre as glândulas e o estroma prostático. Nesse 

sistema, os tumores são classificados em cinco graus, denominando-se grau 

1 as lesões mais diferenciadas e grau 5 as mais indiferenciadas. O escore 

de Gleason é dado pela soma dos graus das duas áreas mais prevalentes. 

O escore 6 (3+3) é considerado baixo grau, o escore 7 (3+4 ou 4+3) grau 

intermediário e 8, 9 e 10 são considerados de alto grau10. Em 2015, a 

Sociedade Internacional de Patologia Urológica, atualizou o sistema de 

graduação de Gleason. O novo sistema proposto por Epstein11, modificou o 

agrupamento prognóstico em 5 grupos (1 a 5) de acordo com a contagem 

final do escore de Gleason: ISUP 1 - Gleason 3+3, ISUP 2 - Gleason 3+4, 

ISUP 3 - Gleason 4+3, ISUP 4 - Gleason 8 e ISUP 5 - 9 e 10. 

A evolução dos pacientes com CaP é diretamente relacionada com a 

extensão da doença, e, por isso, atualmente é utilizado o sistema de 

estadiamento Tumor, Linfonodo, Metástase (TNM) recomendada pela 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) - 2010, com o intuito de 

caracterizar e padronizar essa extensão (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Classificação TNM/AJCC (2010) 

Tumor primário (T)   

Tx  O tumor primário não pode ser avaliado  

T0  Não há evidência de tumor primário 

T1  Tumor não diagnosticado clinicamente, não 
palpável ou não visível por meio de exame de 
imagem 

 T1a Achado histológico incidental em 5% ou menos do 
tecido ressecado 

 T1b Achado histológico incidental em mais de 5% do 
tecido ressecado 

 T1c Tumor identificado por biópsia por agulha (por 
exemplo, devido a PSA elevado) 

T2  Tumor confinado à próstata 

 T2a Tumor que envolve uma metade ou menos de um 
dos lobos 

 T2b Tumor que envolve mais da metade de um dos 
lobos, mas não ambos os lobos 

 T2c Tumor que envolve ambos os lobos 

T3  Tumor com extensão extra prostática 

 T3a Extensão extra prostática ou invasão 
microscópica do colo da bexiga 

 T3b Invasão das vesículas seminais  

T4  Tumor invade estruturas adjacentes que não as 
vesículas seminais: reto, músculos elevadores do 
ânus, parede pélvica 

Linfonodos regionais (N)   

Nx  Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0  Ausência de metástase em linfonodo regional 

N1  Metástase em linfonodo regional  

Metástase a distância (M)   

Mx  A presença de metástase à distância não pode 
ser avaliada  

M0  Ausência de metástase à distância  

M1  Metástase a distância 

 M1a Linfonodo (s) não regional (ais) 

 M1b Osso (s) 

 M1c Outra (s) localização (ões) 

Em 1998, D’amico et al.12 propuseram uma estratificação de risco 

para o câncer de próstata com o intuito de avaliar a recidiva bioquímica após 
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o tratamento. A classificação é baseada no nível de PSA, escore de Gleason 

e estadiamento, e categorizada em risco baixo, intermediário e alto. O baixo 

risco é estabelecido por PSA ≤10ng/mL, Gleason ≤ 6 e/ou estádio T1/T2a, o 

risco intermediário por PSA 10-20ng/mL, Gleason 7 e/ou estádio T2b e o alto 

risco por PSA >20ng/mL, Gleason 8-10 e/ou estádio ≥ T2c. 

O escore de Gleason, níveis séricos de PSA e estádio clínico auxiliam 

na tomada de decisões no tratamento do CaP, porém mesmo com o 

emprego dessas variáveis não é possível prever adequadamente o 

comportamento tumoral, pacientes que recebem o mesmo diagnóstico 

podem apresentar diferentes taxas de progressão e respostas diversas ao 

mesmo tratamento. Esse fato pode ser devido a diferentes condições 

ambientais e também genéticas que são distintas entre as populações. O 

melhor conhecimento da biologia tumoral desse tumor mudará o panorama 

do tratamento, uma vez que será possível individualizar o seu perfil de 

comportamento. 

1.2 Aspectos Genéticos do Câncer de Próstata 

As alterações genéticas provavelmente representam o mecanismo 

mais comum que leva ao desenvolvimento e progressão do câncer e grande 

esforço tem sido feito no sentido de identificar essas alterações e os genes 

envolvidos. Entretanto o CaP é uma neoplasia complexa e multifatorial e ao 

contrário de outros tumores como mama e cólon, onde genes importantes de 

susceptibilidade foram descobertos, no CaP nenhum dos genes de 

predisposição se confirma em estudos de diferentes populações13. 
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Esta neoplasia apresenta fatores de risco bem estabelecidos, como 

idade, raça negra e história familiar2. A hereditariedade está dentre os 

principais fatores. O câncer de próstata pode ser classificado em 3 formas: 

a) esporádico, o mais comum e ocorre randomicamente na população; b) 

familiar, caracterizado por um agrupamento imprevisível de CaP em 

membros de uma família; e c) hereditário, caracterizado por herança 

mendeliana e início precoce da doença durante a vida14. 

Tumores recebem a denominação de hereditários quando estão 

associados a mutações que geram genes de susceptibilidade de alta 

penetrância e são transmitidos aos descendentes, aumentando o risco de 

desenvolvimento da doença. Não há duvida que fatores hereditários tenham 

o seu papel no CaP. Dados de 44788 gêmeos escandinavos mostraram 

associação significante entre fatores hereditários e risco de CaP, com os 

fatores hereditários respondendo por 42% do risco15. 

A forma familiar do CaP corresponde a aproximadamente 20% dos 

casos e é definida pelo acometimento de pelo menos dois parentes de 

primeiro grau. Transmissão hereditária compatível com herança mendeliana 

acontece em 5% dos casos de CaP, e o reconhecimento dessa hereditariedade 

necessita de critérios mais estritos, por exemplo, de três parentes de primeiro 

ou segundo grau acometidos ou dois parentes afetados antes dos 55 anos de 

idade. Exceto pelo diagnóstico em idade precoce, não existe nenhum 

parâmetro clínico, patológico ou de evolução claramente associado ao CaP 

hereditário quando comparado com o esporádico16. 

Estudos casos controle foram realizados com o intuito de evidenciar o 

componente familiar no CaP. Estes estudos indicam que o risco relativo (RR) 
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em parentes de primeiro grau de pacientes com CaP varia entre 0,64 e 11 

vezes17,18, foi também demonstrado que o RR aumenta a medida que o 

número de membros familiares afetados aumenta, com RRs de 2,2, 4,9 e 

10,9 para um, dois e três parentes adicionais afetados além do probando, 

respectivamente. Outra importante observação é que o RR dos membros 

familiares aumenta conforme a idade do probando diminui19. 

Na realidade, a chance do aparecimento do CaP em homem com um 

parente de primeiro grau com esta neoplasia é de duas a três vezes maior 

quando comparado a homens sem história familiar20. Estudos em gêmeos 

monozigóticos comparados com dizigóticos mostraram que o risco de CaP 

foi o dobro em monozigóticos, reforçando a existência do componente 

hereditário como risco para CaP21. Estima-se que apenas 9% de todos os 

tumores de próstata sejam hereditários, mas pode-se chegar até 43% 

quando considerados apenas pacientes com CP e idade inferior a 55 anos22. 

Apesar do fato de estudos caso controle mostrarem a significância 

dos fatores genéticos no desenvolvimento do CaP, o modo genético de 

transmissão é ainda debatido. Análises de segregação estudam a estrutura 

de agrupamentos familiares e descrevem o modo de herança, penetrância e 

frequência alélica de predisposição genética a uma doença. Carter et al.22, 

usando estas análises, observou que o CaP diagnosticado antes dos 55 

anos pode ser causado por um raro alelo altamente penetrante, autossômico 

dominante, que pode explicar mais de 43% da doença neste grupo etário e 

mais de 9% do CaP em homens com mais de 85 anos. 

Evidências da agregação familiar do CaP surgiram desde 195623. 

Inicialmente foram identificados seis loci associados ao risco de CaP 
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hereditário através de estudos de linkage, mas a primeira publicação de um 

estudo significante foi em 1996 feita por um grupo da Johns Hopkins, onde 

reportaram uma região de linkage no lócus do cromossomo 1q24-25, o qual 

foi nomeado câncer de próstata hereditário 1 (HPC-1)24. Um estudo inicial 

com 91 famílias mostrava que nos Estados Unidos 42% dos CaP 

hereditários estavam associados a alterações nesta região, porém análise 

posterior com 772 famílias encontrou proporção de apenas 6%25. A baixa 

confirmação observada em estudos subsequentes pode ser explicada pela 

possível existência de múltiplos genes de susceptibilidade e também pelo 

fato de que talvez nenhum lócus isoladamente responda por uma maior 

parte do CaP hereditário. 

O gene ribonuclease L (RNaseL) é o gene localizado no lócus HPC-1 e 

está envolvido na regulação da proliferação celular e apoptose induzida por 

interferon importante na degradação de células infectadas por vírus. Já foi 

demonstrado que mutações do RNaseL estavam associadas a maior risco de 

CaP e ao desenvolvimento da neoplasia em idade mais precoce e mutações de 

RNaseL não foram observadas em pacientes com CaP esporádico26. 

Polimorfismos do gene RNaseL também se mostraram associados a maior 

risco de CaP em várias populações. A variante polimórfica do polimorfismo 

Arg462Gln do gene RNaseL, o qual tem três vezes menos atividade enzimática 

do que o tipo selvagem, mostrou-se associada significativamente com o risco 

de CaP27. Por outro lado, mutações nesse gene foram encontradas em apenas 

4% de CaP em estudo finlandês, sugerindo que talvez a participação deste 

gene no CaP hereditário seja pequena28. 
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O zinc phosphodiesterase ELAC protein 2 (ELAC2) foi o primeiro gene 

de susceptibilidade identificado e se localiza no lócus HPC2, sendo que 

mutações e polimorfismos deste gene estão associados com o risco de 

CaP29. Porém, assim como o observado no caso do RNaseL, os achados 

entre os diferentes estudos têm sido inconsistentes. Estima-se que 

alterações do gene ELAC2 estejam presentes em apenas 2% dos casos, 

tendo talvez papel limitado no CaP hereditário30. 

Outros genes de susceptibilidade descritos foram o Breast cancer 1 

(BRCA1) e Breast cancer 2 (BRCA2). Sabe-se que o RR de CaP aumenta em 

homens que carregam a mutação nestes genes de predisposição ao câncer de 

mama31. Além disso, mutações em linhagens germinativas foram encontradas 

no gene nijmegen breakage syndrome (NBS)32 em uma frequência maior nos 

casos de CaP que nos controles e também no gene Checkpoint kinase 2 

(CHECK2)33. Isto suporta a possibilidade que a predisposição ao CaP em uma 

proporção de casos pode ser causada por mutações nos genes envolvidos no 

reparo do ácido desoxirribonucleico (DNA). 

1.3 Polimorfismo Genético 

Muito antes da conclusão do genoma humano, ficou claro que os 

lócus de variação genética poderiam ser usados para identificar 

propriedades de segregação de doenças entre as famílias34. Os marcadores 

que tem surgido para estudos de associação e linkage são os polimorfismos 

de nucleotídeo único (SNP). Embora existam múltiplas fontes de variação 

genética que ocorrem entre os indivíduos, SNP são os tipos mais comuns e 
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são poderosos marcadores, devido sua abundância e estabilidade35. Até o 

momento estima-se que existam aproximadamente 10 milhões de SNP com 

uma frequência alélica de pelo menos 5%36. 

O SNP é definido por uma variação na sequência de DNA que ocorre 

quando um único nucleotídeo (A, T, C ou G) no genoma difere do 

nucleotídeo normalmente esperado. As alterações mais frequentes são as 

que envolvem bases nitrogenadas de mesma característica estrutural, ou 

seja, troca entre duas purinas (A/G ou G/A) ou duas pirimidinas (C/T ou T/C) 

que são denominadas transições. As transversões são substituições de uma 

purina por uma pirimidina ou vice-versa37. Para que uma alteração de única 

base seja considerado um SNP, deve ocorrer em uma frequência mínima de 

1% em uma dada população38. 

Os SNPs estão dispersos por todo o genoma humano podendo ocorrer 

tanto em regiões codificadoras como não codificadoras. SNPs que ocorrem em 

regiões codificadoras podem ser denominados sinônimos ou não sinônimos 

(SNPns), sendo que este último ocorre quando há substituição de um 

aminoácido na sequência proteica podendo haver modificações estruturais e 

funcionais na proteína e, portanto, tem um maior potencial de reflexo biológico. 

No entanto, a maioria dessas variantes de risco estão mapeadas em regiões 

não codificantes, não alterando a sequência das proteínas39. 

Outros tipos de polimorfismos também são de grande importância 

para a fisiologia da célula. Alguns exemplos são os SNPs localizados em 

regiões promotoras que podem alterar a expressão do gene, polimorfismos 

localizados em sítios de splicing que podem resultar na inserção, exclusão 
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ou modificação do tamanho dos éxons, podendo alterar a estabilidade do 

RNAm ou a própria proteína traduzida a partir desse RNAm, SNPs que 

causam geração ou supressão de códons de terminação de tradução 

gerando proteínas com diferentes tamanhos e finalmente, polimorfismos em 

regiões regulatórias existentes nas regiões 3’UTR ou SNPs que causam 

adenilação alternativa ou alteração na estrutura e estabilidade do RNA. 

Utilizando os SNPs, estudos de associação do genoma (GWAS) 

identificaram mais de 4.800 variantes de risco genéticos associados com 

mais de 500 traços e características humanas e também com uma série de 

doenças40. Os SNPs podem servir como marcadores genéticos para 

identificar estudos de ligação em famílias, desequilíbrio de ligação em 

populações isoladas, bem como em análise de associação de pacientes e 

controles. Para estudos de associação e linkage os SNP são comumente 

usados pois são fontes de variação genética comuns e apresentam herança 

estável ao longo das gerações. A maior parte dos SNPs estão localizados 

em regiões não codificantes, o que dificulta o entendimento de como essas 

variações podem contribuir para o desenvolvimento de doenças. 

Estudos GWAS encontraram mais de 90 SNPs comuns (cujas 

frequências do alelo menor [MAF] foram de 5% ou mais) associados com 

alterações fracas ou moderadas ([Oddis ratio (OR)]: 1,1 -1,3) para o 

desenvolvimento do CaP41-46. Em conjunto, estes SNPs podem ser 

responsáveis por cerca de um terço do risco global de CaP hereditário43. 

SNPs menos comuns (MAF 1% - 5%) e raros (MAF <1%) podem ser 

responsáveis por conferir maior risco da doença do que variantes genéticas 
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mais comuns. Para identificar essas variantes, são necessárias abordagens 

alternativas em estudos GWAS. Uma dessas abordagens tem como base 

indivíduos que possuem CaP familiar ou hereditário, onde o risco genético 

de herança associado com mutações menos frequentes está concentrado. 

As estimativas indicam que 5% a 10% de toda a incidência de CaP por 

herdabilidade é resultante dos alelos de predisposição raros22. 

Existem alguns trabalhos na literatura que fazem uma associação 

entre polimorfismos e susceptibilidade ao CaP. Eeles et al.47 identificaram 

sete novos lócus de susceptibilidade do CaP hereditário nos cromossomos 

2, 4, 8, 11 e 22. Neste estudo os pacientes foram selecionados a partir de 

várias casuísticas provenientes do Reino Unido e Austrália totalizando 3.650 

casos de CaP hereditário e 3.940 controles, sendo analisados 43.671 SNP 

utilizando a plataforma Illumina iSELECT array. 

Um outro estudo em 200948, selecionou 289 famílias caucasianas e 

12 famílias afro-americanas que possuíam CaP hereditário. Os indivíduos 

portadores foram estratificados de acordo com a idade ao diagnóstico, 

agressividade e número de membros afetados e então foram analisados 

5.867 SNP usando a plataforma Illumina SNP linkage Panel IVb. Sugestões 

de ligação foram encontradas em alguns lócus, sendo que o 2q21 foi mais 

frequente em famílias com uma média de idade menor que 65 anos ao 

diagnóstico, e 3 loci foram identificados entre famílias caucasianas com CaP 

mais agressivo. 

Mais recentemente, Liu et al.49,em 2011, realizaram uma metanálise 

combinando dados de estudos de associação genome-wide e estudos caso-
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controle que foram realizados na grande maioria na América do Norte e 

Europa, e encontraram 31 SNPs em 14 loci de risco independentes que 

foram classificados como sendo impactantes na susceptibilidade do CaP, e 

considerados relevantes para a saúde pública mundial (Quadro 2). 

Sendo assim, foram selecionados 20 SNPs baseado nessa 

metanálise realizada por Liu et al.49, encontrados como tendo relevância e 

que tem sido demonstrado como importantes para o desenvolvimento do 

CaP hereditário em algumas populações, mas nunca foram analisados em 

conjunto na população brasileira, considerada uma população altamente 

diversa do ponto de vista genético, e que apresenta alta incidência do CaP, 

incluindo sua forma hereditária. 

Por isso, é de fundamental importância a análise desses 

polimorfismos em pacientes brasileiros com CaP hereditário, o que pode 

contribuir na identificação de alterações genéticas hereditárias comuns na 

nossa população, podendo ser útil na identificação de pacientes e famílias 

susceptíveis ao desenvolvimento da doença. 
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Quadro 2 - Descrição dos polimorfismos relevantes relacionados a 

hereditariedade baseada na meta análise realizada por Liu et 

al.49 

Alteração Região Alelo Alteração Região Alelo 

rs10090154 8q24 C/T rs5945572 NUDT10/11 G/A 

rs1016343 8q24 C/T rs5945619 NUDT11 T/C 

rs10486567 JAZF1 G/A rs620861 - C/T 

rs10896469 11q13 G/A rs6470494 8q24 C/T 

rs10993994 MSMB C/T rs6501455 17q24.3 T/A 

rs1447295 8q24 C/A rs6983267 8q24 G/T 

rs16901979 8q24 C/A rs6983561 8q24 A/C 

rs1859962 17q24.3 T/G rs7000448 8q24 G/A 

rs2660753 3P12.1 C/T rs7214479 17q24.3 C/T 

rs2710646 EHBP1 C/A rs7501939 HNF1B T/C 

rs2735839 KLK2/3 C/A rs7920517 MSMB A/G 

rs3760511 17q12 T/C rs7931342 11q13.2 G/T 

rs4242382 8q24 G/A rs9364554 SLC22A3 C/T 

rs4430796 HNF1B A/G rs9623117 22q13 T/C 

rs445114 8q24 T/C rs983085 17q24.3 A/C 

Rs4962416 CTBP2 T/C    

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Primário 

Análise dos polimorfismos genéticos relacionados ao desenvolvimento 

do câncer de próstata em indivíduos com história familiar da doença. 

2.2 Objetivo Secundário 

Correlacionar a frequência dos polimorfismos e os fatores 

prognósticos, tais como: 

a) Nível de PSA 

b) Escore de Gleason 

c) Estadiamento patológico 

d) Recidiva bioquímica 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Pacientes 

Foram selecionados 185 pacientes diagnosticados com CaP que 

foram submetidos a prostatectomia radical de 1997 a 2011, com média de 

idade de 60,2 anos, que são acompanhados na clínica particular do Prof. Dr. 

Miguel Srougi. O seguimento foi realizado com PSA semestral nos primeiros 

5 anos e, após esse período, anualmente. Esses pacientes foram 

subdivididos em dois grupos de acordo com o histórico familiar, onde foram 

classificados como: a) indivíduo com CaP com histórico familiar (n=72) e b) 

indivíduo com CaP esporádico (n=97). O critério de inclusão do primeiro 

grupo foi o paciente ter dois parentes de primeiro grau afetados. 

O grupo controle foi composto por 70 pacientes que não possuíam 

CaP, com média de idade de 67,2 anos. Estes homens foram 

acompanhados no Ambulatório de Urologia do Hospital das Clínicas (HC) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), pelo grupo 

da próstata, onde realizavam acompanhamento periódico com intuito 

preventivo. Os critérios de inclusão deste grupo foram: PSA abaixo de 2,5 

ng/mL, exame digital da próstata normal e não possuir histórico familiar de 

CaP. A comparação entre os casos e controles estão melhores descritos em 

nossos resultados. 

O escore de Gleason, o valor de PSA e o estadiamento patológico 

TNM 2010 foram utilizados como fatores prognósticos. Para análise do 
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estadiamento patológico foi considerado doença órgão confinado (pT2) ou 

não órgão confinado (pT3). No estudo, o escore de Gleason foi subdividido 

de duas formas: doença de baixo ou alto grau (escore de Gleason ≤ 6 e ≥7, 

respectivamente) e baixo, intermediário e alto grau (escore de Gleason ≤ 6, 

7 e > 8, respectivamente). O nivel de PSA pré-operatório foi utilizado para 

identificar os pacientes com baixo (≤ 10 ng/mL) ou alto risco (≥ 10 ng/mL) de 

recorrência da doença. O tempo de seguimento médio foi de 60 meses, 

considerando recorrência bioquímica quando o nível de PSA > 0,2 ng/mL. 

O sangue dos pacientes com CaP foi coletado por uma enfermeira na 

clínica particular e enviado para o Laboratório de Investigação Médica da 

Disciplina de Urologia (LIM55) da FMUSP. O sangue do grupo controle foi 

coletado no Ambulatório de Urologia do HC-FMUSP e também encaminhado 

para o LIM55. Além do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

A), os pacientes também preencheram um questionário (Anexo B) referente 

a histórico detalhado de câncer na família. As amostras de sangue, com 

volume aproximado de 2 mL, foram coletadas em um tubo a vácuo com 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e estocadas em freezer a -20°C 

até o processamento. 

Foram selecionados 20 polimorfismos (Quadro 3), que foram 

avaliados através da técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa 

em tempo real (PCR), e comparado a frequência dos genótipos para cada 

um dos polimorfismos entre os pacientes do grupo com CaP e o controle. A 

seleção dos SNPs relacionados a hereditariedade foi baseada na metanálise 

realizada por Liu et al.49. 
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Quadro 3 - Polimorfismos avaliados em pacientes diagnosticados com 

CaP com herança mendeliana comparados a indivíduos 

saudáveis 

Alteração Região Alelo Alteração Região Alelo 

rs10090154 8q24 C/T rs5945619 NUDT11 T/C 

rs1016343 8q24 C/T rs620861 8q24 C/T 

rs1859962 17q24.3 T/G rs6501455 17q24.3 T/A 

rs1447295 8q24 C/A rs6983267 8q24 G/T 

rs16901979 8q24 C/A rs6983561 8q24 A/C 

rs2660753 3P12.1 T/G rs7000448 8q24 G/A 

rs2710646 EHBP1 C/T rs7214479 17q24.3 C/T 

rs3760511 17q12 C/A rs7920517 MSMB A/G 

rs4242382 8q24 T/C rs7931342 11q13.2 G/T 

rs4962416 CTBP2 A/G    

rs983085 17q24.3 A/C    

3.2 Extração de DNA 

Para análise dos polimorfismos, primeiramente foi feita a extração de 

DNA das amostras enviadas, utilizando o kit QIAamp DNA Blood Mini Kit 

(Qiagen). Para execução deste método, as amostras foram equilibradas a 

temperatura ambiente e a quantidade de 200 µL foi retirada de cada uma 

delas para extração. A esse volume foram adicionados 20 µL de protease, e 

posteriormente 200 µL de solução de lise (Buffer AL). As amostras foram 

então incubadas a 56ºC por 10 minutos. Os tubos foram centrifugados e 

foram adicionados 200 µL de etanol (96% - 100%) e as amostras foram 

agitadas e centrifugadas. A mistura desse passo foi então transferida para 
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um novo tubo contendo uma coluna fornecida pelo kit e as amostras foram 

centrifugadas para passagem da mistura pela coluna. O filtrado foi então 

descartado e foram realizadas etapas de lavagem da coluna com 500 µL das 

soluções Buffer AW1 e Buffer AW2, respectivamente. Após as lavagens, as 

colunas foram transferidas para um novo tubo, onde foram adicionados 200 

µL da solução de eluição (Buffer AE), incubadas a temperatura ambiente por 

1 minuto e centrifugadas. A pureza e concentração do DNA foram 

mensuradas em espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA) 

(260 nM/280 nM). 

3.3 Análise de Expressão de Genes por PCR em Tempo Real Quantitativo 

Foi realizada a análise da detecção dos polimorfismos por reação em 

cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) de 255 

amostras (pacientes), sendo 185 diagnosticados com CaP e 70 controles. 

Utilizou-se a técnica de identificação da base com uso de sondas marcadas 

com fluoróforos (Taqman®) (Figura 1), amplificação pela PCR e análise em 

tempo real. 

Nessa abordagem foram desenhados oligonucleotídeos flanqueando 

a região polimórfica para amplificação dos produtos por PCR, além de duas 

sondas que se anelam sobre uma pequena sequência de nucleotídeos que 

contém o polimorfismo, sendo cada uma específica para um dos alelos 

descritos. Em uma das extremidades de cada sonda está fixada uma 

molécula fluorescente (dye reporter), e na outra uma molécula não 

fluorescente, denominada quencher. 
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Enquanto as sondas estão intactas, a interação entre os dye reporters 

e os quenchers impede que a fluorescência seja emitida. Durante a reação 

de PCR, a Taq polimerase, por sua ação exonucleásica, quebra a sonda 

ligada ao fragmento, causando a liberação do dye reporter e a emissão de 

fluorescência. Como apenas a sonda específica para um determinado alelo 

é capaz de se ligar a ele, apenas a fluorescência emitida por ela será 

detectada. Como cada sonda é marcada com uma fluorescência diferente, 

através da leitura da fluorescência emitida é possível determinar o genótipo 

da amostra. É importante citar que além do dye reporter e da molécula 

quencher, uma molécula denominada Minor Groove Binder (MGB) também 

está afixada à sonda, tendo a função de elevar a sua temperatura de 

anelamento, permitindo uma ligação mais específica, e evitando que ela se 

ligue inespecificamente à sequência correspondente ao outro alelo. 

A detecção da fluorescência emitida na reação é feita por uma 

câmera CCD localizada no aparelho ABI7500 (Applied Biosystems), capaz 

de detectar diferentes comprimentos de onda e os genótipos são 

determinados de acordo com o perfil de emissão das fluorescências ao final 

da reação de PCR. Os oligos e sondas foram preparados pela empresa 

Applied Biosystems. Para amplificação dos fragmentos desejados foi 

utilizado as seguintes condições de reação: 5,0 L do Master Mix TaqMan 

(contendo a sonda marcada), 0,25 L de primer específico de cada 

polimorfismo, 2,75 L de água destilada e 2,0 L de DNA, somando um total 

de 10 L para cada reação. Para amplificação as amostras foram 

submetidas a 40 ciclos de 95°C por 15” e 60°C por 1’, precedidos por 2’ a 
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50°C, e 10’ a 95°C. O produto foi então analisado por PCR em tempo real, 

que faz a discriminação alélica através da emissão de luz em um 

comprimento de onda característico. 

 

Figura 1 - Sistema Taqman: identificação da base com uso de sondas marcadas com 
fluoróforos. Nesta abordagem além do primer são desenhadas um par de 
sondas que se anelam sobre uma pequena seqüência de nucleotídeos que 
contém o polimorfismo, sendo cada uma específica para um dos alelos 
descritos (polimórfico e tipo selvagem). Em uma das extremidades de cada 
sonda está fixada uma molécula fluorescente (dye reporter), e na outra uma 
molécula não fluorescente, denominada quencher. Enquanto as sondas estão 
intactas, a interação entre os dye reporters e os quenchers impede que a 
fluorescência seja emitida. Durante a reação de PCR, a Taq DNA polimerase, 
por sua ação exonucleásica, quebra a sonda ligada ao fragmento, causando a 
liberação do dye repórter e a emissão de fluorescência 

3.4 Análise Estatística 

A verificação do grau de significância da comparação entre as 

frequências observada e esperada nos grupos controle e de pacientes com 

CaP foi feita pelo teste de qui-quadrado (²). 
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Foram analisados 185 pacientes com CaP e 70 pacientes controle 

sem CaP. A frequência de 20 polimorfismos foi avaliada entre estes dois 

grupos, além disso, foram feitas análises dentro do grupo de pacientes com 

CaP, analisando a hereditariedade e também fatores prognósticos (PSA pré-

operatório, estadiamento patológico, Gleason da peça cirúrgica). Realizou-

se, ainda, uma análise dos polimorfismos com a recidiva bioquímica dos 

pacientes, considerando presente quando PSA pós tratamento foi maior que 

0,2 ng/mL, e foram construídas curvas de sobrevida livre de recidiva 

(Kaplan-Meier). Por último, foi avaliada a força de associação entre cada um 

dos polimorfismos e o grupo através do cálculo de OR e seu respectivo 

intervalo de confiança a 95% (IC95%). 

As análises estatísticas foram realizadas no software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 19.0 for Windows, e em todo a análise 

foi adotado um p significativo quando menor ou igual a 0,05. 

3.5 Ética 

Todas as amostras utilizadas neste estudo foram identificadas e 

codificadas, garantindo sua confidencialidade. Este projeto foi submetido ao 

comitê de ética em pesquisas do HC-FMUSP, tendo sido aprovado na 

reunião de 05/02/2014 sob o protocolo nº 477/11 (Anexo C) e apoiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) sob o 

protocolo 2012/19258-5. 
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Foi comparada a frequência dos genótipos para cada um dos 20 

polimorfismos entre os 185 pacientes com câncer de próstata e os 70 

pacientes do grupo controle, pela técnica de PCR. A Tabela 1 mostra as 

características clínicas dos pacientes analisados. 

Tabela 1 - Características clínico-patológicas dos 185 pacientes com 

CaP e dos 70 indivíduos do grupo controle 

 
Casos CaP (n = 185) 

Média (Desvio-padrão) 
Controles (n = 70) 

Média (Desvio- padrão) 
p 

Idade (anos) 60,23 (8,05) 67,24 (8,87) 0,00 

PSA (ng/mL) 8,38 (11,20) 1,17 (0,82) 0,00 

Volume da próstata (gramas) 40,92 (16,39) 34,62 (13,67) 0,00 

CaP: Câncer de próstata; PSA: Antígeno prostático específico   

Para melhor compreensão dos resultados os genótipos estão 

apresentados nas tabelas da seguinte forma: os primeiros resultados se 

referem ao genótipo homozigoto selvagem, o segundo ao genótipo 

homozigoto polimórfico e o terceiro ao genótipo heterozigoto. 

A primeira análise compara todos os pacientes com CaP e o controle, 

sendo observado uma associação com relação ao polimorfismo rs2660753 e 

o CaP. A presença do genótipo homozigoto selvagem foi maior nos 

pacientes com CaP (62,3%) quando comparado com os pacientes sem o 

diagnóstico desta neoplasia (45,5%) (p=0,05) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos nos 

pacientes diagnosticados com CaP e nos indivíduos do 

grupo controle 

Alteração (ensaio) Genótipo CaP (n=185) Controle (n=70) p 

rs4242382 
    

 
GG* 36,4% 43,9% 0,32 

 
AA 48,8% 37,9% 

 

 
GA 14,8% 18,2% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 80,0% 79,1% 0,97 

 
TT 1,2% 1,5% 

 

 
CT 18,8% 19,4% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 77,4% 84,1% 0,43 

 
TT 4,4% 1,6% 

 

 
CT 18,2% 14,3% 

 

     
rs1447295 

    

 
CC* 43,2% 40,9% 0,94 

 
AA 39,6% 40,9% 

 

 
CA 17,2% 18,2% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 64,7% 58,8% 0,65 

 
AA 30,6% 32,4% 

 

 
CA 4,7% 8,8% 

 
rs2660753 

    

 
CC* 62,3% 45,5% 0,05 

 
TT 4,6% 4,5% 

 

 
CT 33,1% 50,0% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 35,8% 41,2% 0,17 

 
AA 38,2% 44,1% 

 

 
CA 26,0% 14,7% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 8,6% 6,0% 0,79 

 
GG 7,4% 7,5% 

 

 
TG 84,0% 86,6% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 12,0% 13,4% 0,87 

 
CC 12,7% 10,4% 

 

 
TC 75,3% 76,1% 

 
rs5945619 

    

 
TT* 7,8% 6,7% 0,12 

 
CC 4,2% 11,7% 

 

 
TC 88,0% 81,7% 

 
    Continua 
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    Conclusão 

Alteração (ensaio) Genótipo CaP (n=185) Controle (n=70) p 

rs620861 
    

 
CC* 27,4% 22,4% 0,69 

 
TT 32,6% 32,8% 

 

 
CT 40,0% 44,8% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 30,9% 25,0% 0,25 

 
AA 16,8% 26,7% 

 

 
GA 52,3% 48,3% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 6,8% 3,1% 0,44 

 
TT 0,6% 1,5% 

 

 
GT 92,6% 95,4% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 81,0% 82,5% 0,93 

 
CC 1,3% 1,6% 

 

 
AC 17,7% 15,9% 

 
rs7000448 

    

 
GG* 29,8% 28,4% 0,06 

 
AA 14,6% 4,5% 

 

 
GA 55,6% 67,2% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 1,1% 0 0,68 

 
TT 3,4% 3,1% 

 

 
CT 95,5% 96,9% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 6,8% 2,9% 0,40 

 
GG 28,2% 25,0% 

 

 
AG 65,0% 72,1% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 27,3% 29,4% 0,88 

 
TT 5,7% 4,4% 

 

 
GT 67,0% 66,2% 

 
rs983085 

    

 
AA* 36,0% 29,4% 0,19 

 
GG 17,7% 27,9% 

 

 
AG 46,3% 42,6% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 18,8% 10,9% 0,25 

 
GG 11,9% 17,2% 

 

 
TG 69,3% 71,9% 

 
CaP: Câncer de próstata 
*Homozigoto selvagem 
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Foi avaliada também a frequência dos genótipos comparando os 

pacientes diagnosticados com CaP familiar (n= 72) com os indivíduos que 

possuem CaP esporádico (n= 97). Houveram 16 pacientes que não 

souberam responder esta questão e, portanto, foram excluídos desta 

análise.  A Tabela 3 mostra a comparação das características clínico-

patológicas entre os pacientes com CaP esporádico e familiar. 

Tabela 3 - Características clínico-patológicas dos pacientes com CaP 

esporádico e familiar 

Características 
CaP esporádico (n=97) 
Média (Desvio-padrão) 

CaP familiar (n=72) 
Média (Desvio-padrão) 

p 

Idade de diagnóstico (anos) 59,90 (8,07) 60,35 (8,37) 0,73 

PSA pré-operatório (ng/mL) 8,13 (8,59) 9,7 (17,33) 0,43 

Escore de Gleason – n (%) 

 6 22 (25,6%) 15 (26,3%) 

0,63 7 29 (33,7%) 23 (40,4%) 

8-10 35 (40,7%) 19 (33,3%) 

Estadiamento patológico n (%) 

pT2 62 (78,5%) 48 (82,8%) 
0,53 

pT3 17 (21,5%) 10 (17,2%) 

Recidiva bioquímica n (%) 

Não 66 (75%) 46 (79,3%) 
0,54 

Sim 22 (25%) 12 (20,7%) 

CaP: Câncer de próstata; PSA: Antígeno prostático específico  

Nesta comparação, foi encontrado uma associação significativa em 

relação ao SNP rs7931342 onde o genótipo homozigoto polimórfico foi cinco 

vezes mais presente nos pacientes que possuíam CaP hereditário quando 

comparado aos indivíduos com CaP esporádico (p=0,01). Outro SNP que 

mostrou relevância foi o rs10090154, onde foi evidenciado o genótipo 
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homozigoto polimórfico e heterozigoto foi mais frequente nesse grupo 

(p=0,03). Os demais polimorfismos não apresentaram significância 

estatística considerando a hereditariedade desta neoplasia (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos nos 

pacientes diagnosticados com CaP esporádico e hereditário 

Alteração Genótipo 
Pacientes portadores de 
CaP esporádico (n=97) 

Pacientes portadores de 
CaP hereditário (n=72) 

p 

rs4242382 
    

 
GG* 42,9% 32,4% 0,29 

 
AA 45,2% 48,5% 

 

 
GA 11,9% 19,1% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 86,0% 71,6% 0,03 

 
TT 0 3,0% 

 

 
CT 14,0% 25,4% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 74,1% 81,3% 0,54 

 
TT 5,9% 3,1% 

 

 
CT 20,0% 15,6% 

 

     
rs1447295 

    

 
CC* 49,4% 40,0% 0,48 

 
AA 33,7% 41,4% 

 

 
CA 16,9% 18,6% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 73,3% 57,9% 0,31 

 
AA 22,2% 36,8% 

 

 
CA 4,4% 5,3% 

 
rs2660753 

    

 
CC* 59,6% 64,8% 0,77 

 
TT 4,3% 4,2% 

 

 
CT 36,2% 31,0% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 41,7% 30,9% 0,17 

 
AA 30,2% 44,1% 

 

 
CA 28,1% 25,0% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 8,4% 8,6% 0,34 

 
GG 5,3% 11,4% 

 

 
TG 86,3% 80,0% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 13,2% 12,3% 0,42 

 
CC 14,3% 7,7% 

 

 
TC 72,5% 80,0% 

 
   Continua 
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   Conclusão 

Alteração Genótipo 
Pacientes portadores de 
CaP esporádico (n=97) 

Pacientes portadores de 
CaP hereditário (n=72) 

p 

rs5945619 
    

 
TT* 9,8% 4,4% 0,34 

 
CC 3,3% 5,9% 

 

 
TC 87,0% 89,7% 

 
rs620861 

    

 
CC* 27,1% 27,5% 0,51 

 
TT 35,4% 27,5% 

 

 
CT 37,5% 44,9% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 33,3% 29,8% 0,45 

 
AA 13,1% 21,1% 

 

 
GA 53,6% 49,1% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 8,1% 6,1% 0,59 

 
TT 1,2% 0 

 

 
GT 90,7% 93,9% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 79,1% 83,1% 0,77 

 
CC 1,2% 1,5% 

 

 
AC 19,8% 15,4% 

 
rs7000448 

    

 
GG* 24,7% 39,4% 0,10 

 
AA 17,5% 11,3% 

 

 
GA 57,7% 49,3% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 1,0% 1,4% 0,14 

 
TT 5,2% 0 

 

 
CT 93,8% 98,6% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 7,3% 5,6% 0,77 

 
GG 30,2% 26,8% 

 

 
AG 62,5% 67,6% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 24,2% 32,4% 0,01 

 
TT 2,1% 11,3% 

 

 
GT 73,7% 56,3% 

 
rs983085 

    

 
AA* 36,6% 36,1% 0,99 

 
GG 17,2% 18,1% 

 

 
AG 46,2% 45,8% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 18,1% 20,8% 0,69 

 
GG 13,8% 9,7% 

 

 
TG 68,1% 69,4% 

 
CaP: Câncer de próstata 
*Homozigoto selvagem 
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Como dito anteriormente os pacientes foram subdivididos de acordo 

com os fatores prognósticos clássicos do CaP. Inicialmente subdividimos os 

pacientes de acordo com os níveis de PSA pré operatório em dois grupos 

que foram pacientes com PSA < 10 ng/mL e pacientes com PSA ≥ 10 ng/mL, 

Nesta comparação foi encontrado significância do ponto de vista estatístico 

apenas para o SNP rs6983267, curiosamente a grande maioria dos 

pacientes independentemente do nível de PSA apresentaram genótipo 

heterozigoto, entretanto 4,2% dos pacientes com nível de PSA pré 

operatório ≥ 10 ng/mL apresentaram genótipo homozigoto polimórfico e 

nenhum apresentou genótipo homozigoto selvagem, enquanto no grupo com 

PSA < 10 ng/mL, 8,1% dos pacientes apresentaram genótipo homozigoto 

selvagem e nenhum foi detectado com genótipo homozigoto polimórfico (p= 

0,02) (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos em relação 

ao nível de PSA 

Alteração Genótipo PSA < 10 ng/mL (n=136) PSA ≥ 10 ng/mL (n=26) p 

rs4242382 
    

 
GG* 36,7% 41,7% 0,79 

 
AA 49,2% 41,7% 

 

 
GA 14,1% 16,7% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 81,3% 81,5% 0,80 

 
TT 1,5% 0 

 

 
CT 17,2% 18,5% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 80,2% 66,7% 0,10 

 
TT 3,2% 12,5% 

 

 
CT 16,7% 20,8% 

 
rs1447295 

    

 
CC* 45,2% 42,3% 0,84 

 
AA 40,0% 38,5% 

 

 
CA 14,8% 19,2% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 66,2% 70,0% 0,64 

 
AA 29,6% 20,0% 

 

 
CA 4,2% 10,0% 

 
rs2660753 

    

 
CC* 64,3% 55,6% 0,62 

 
TT 4,3% 7,4% 

 

 
CT 31,4% 37,0% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 37,0% 38,5% 0,86 

 
AA 39,9% 34,6% 

 

 
CA 23,2% 26,9% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 8,6% 8,0% 0,78 

 
GG 7,9% 4,0% 

 

 
TG 83,6% 88,0% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 12,2% 7,7% 0,77 

 
CC 13,0% 11,5% 

 

 
TC 74,8% 80,8% 

 
rs5945619 

    

 
TT* 9,1% 4,0% 0,47 

 
CC 3,8% 8,0% 

 

 
TC 87,1% 88,0% 

 
   Continua 
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   Conclusão 

Alteração Genótipo PSA < 10 ng/mL (n=136) PSA ≥ 10 ng/mL (n=26) p 

rs620861 
    

 
CC* 25,7% 36,0% 0,18 

 
TT 30,7% 40,0% 

 

 
CT 43,6% 24,9% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 31,6% 29,2% 0,96 

 
AA 15,4% 16,7% 

 

 
GA 53,0% 54,2% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 8,1% 0 0,02 

 
TT 0 4,2% 

 

 
GT 91,5% 95,8% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 81,6% 79,2% 0,74 

 
CC 1,6% 0 

 

 
AC 16,8% 20,8% 

 
rs7000448 

    

 
GG* 30,5% 29,6% 0,99 

 
AA 14,2% 14,8% 

 

 
GA 55,3% 55,6% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 0,7% 0 0,90 

 
TT 3,5% 3,7% 

 

 
CT 95,8% 96,3% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 6,3% 11,5% 0,51 

 
GG 26,1% 30,8% 

 

 
AG 67,6% 57,7% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 25,2% 33,3% 0,62 

 
TT 6,5% 3,7% 

 

 
GT 68,3% 63,0% 

 
rs983085 

    

 
AA* 32,9% 38,5% 0,76 

 
GG 17,1% 19,2% 

 

 
AG 50,0% 42,3% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 18,7% 14,8% 0,73 

 
GG 10,8% 7,4% 

 

 
TG 70,5% 77,8% 

 
PSA: Antígeno prostático específico 
*Homozigoto selvagem 
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Considerando o escore de Gleason subdividimos os pacientes de 

duas formas, primeiro em dois grupos sendo que o primeiro incluía pacientes 

com Gleason ≤ 6 e Gleason 7-10, e na subdivisão seguinte os pacientes 

foram divididos em três grupos que são: Gleason 5-6, versus Gleason 7 

versus Gleason 8-10. 

Com relação ao SNP rs620861, foi encontrada uma frequência de 

20,9% do genótipo homozigoto polimórfico nos pacientes com alto escore de 

Gleason, enquanto que nos pacientes com baixo escore de Gleason esta 

frequência foi de 13,3% (p= 0,03) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos em relação 

ao escore de Gleason (6, 7-10) 

Alteração Genótipo Gleason 6 (n=30) Gleason 7-10 (n=120) p 

rs4242382 
    

 
GG* 91,7% 70,0% 0,26 

 
AA 0 13,3% 

 

 
GA 8,3% 16,7% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 80,0% 77,3% 0,81 

 
TT 0 0 

 

 
CT 20% 22,7% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 76,9% 80,0% 0,58 

 
TT 0 5,0% 

 

 
CT 23,1% 15,0% 

 
rs1447295 

    

 
CC* 86,7% 85,9% 0,88 

 
AA 0 1,6% 

 

 
CA 13,3% 12,5% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 100% 95,3% 0,46 

 
AA 0 0 

 

 
CA 0 4,7% 

 
rs2660753 

    

 
CC* 71,4% 61,2% 0,76 

 
TT 7,1% 9,0% 

 

 
CT 21,4% 29,9% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 57,1% 69,7% 0,11 

 
AA 0 10,6% 

 

 
CA 42,9% 19,7% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 0 7,4% 0,47 

 
GG 20,0% 13,2% 

 

 
TG 80,0% 79,4% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 15,4% 10,8% 0,43 

 
CC 0 10,8% 

 

 
TC 84,6% 78,5% 

 
rs5945619 

    

 
TT* 6,7% 4,5% 0,67 

 
CC 0 4,5% 

 

 
TC 93,3% 91,0% 

 
   Continua 
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   Conclusão 

Alteração Genótipo Gleason 6 (n=30) Gleason 7-10 (n=120) p 

rs620861 
    

 
CC* 66,7% 31,3% 0,03 

 
TT 13,3% 20,9% 

 

 
CT 20,0% 47,8% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 7,7% 33,9% 0,16 

 
AA 23,1% 17,9% 

 

 
GA 69,2% 48,2% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 16,7% 4,5% 0,26 

 
TT 0 1,5% 

 

 
GT 83,3% 93,9% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 61,5% 77,3% 0,06 

 
CC 7,7% 0 

 

 
AC 30,8% 22,7% 

 
rs7000448 

    

 
GG* 20,0% 31,3% 0,53 

 
AA 26,7% 16,4% 

 

 
GA 53,3% 52,2% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 6,7% 1,5% 0,23 

 
TT 0 0 

 

 
CT 93,3% 98,5% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 6,7% 13,2% 0,74 

 
GG 20,0% 22,1% 

 

 
AG 73,3% 64,7% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 35,7% 28,8% 0,42 

 
TT 0 10,6% 

 

 
GT 64,3% 60,6% 

 
rs983085 

    

 
AA* 20,0% 27,3% 0,07 

 
GG 6,7% 30,3% 

 

 
AG 73,3% 42,4% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 0 7,4% 0,44 

 
GG 26,7% 17,6% 

 

 
TG 73,3% 75,0% 

 
*Homozigoto Selvagem 
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Em uma segunda análise do escore de Gleason, foi considerado 

pacientes com grau 7 como um grupo a parte e então subdividimos os 

pacientes em três grupos. 

Considerando o SNP rs620861, encontrou-se uma associação 

significativa do ponto de vista estatístico, onde o genótipo homozigoto 

selvagem foi mais frequente em pacientes com Gleason de baixo grau (5-6), 

enquanto o genótipo homozigoto polimórfico foi mais frequente nos 

pacientes com Gleason de alto grau (8-10) (p= 0,04) (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos em relação 

ao escore de Gleason (6, 7, 8-10) 

Alteração Genótipo 
Gleason 6 

(n=30) 
Gleason 7 

(n=68) 
Gleason 8-10 

(n=52) 
p 

rs4242382 
  

 
  

 
GG* 91,7% 70,4% 69,7% 0,55 

 
AA 0 11,1% 15,2% 

 

 
GA 8,3% 18,5% 15,2% 

 
rs10090154 

  
 

  

 
CC* 80,0% 65,5% 86,5% 0,12 

 
TT 0 0 0 

 

 
CT 20,0% 34,5% 13,5% 

 
rs1016343 

  
 

  

 
CC* 76,9% 76,9% 82,4% 0,77 

 
TT 0 3,8% 5,9% 

 

 
CT 23,1% 19,2% 11,8% 

 
rs1447295 

  
 

  

 
CC* 86,7% 79,3% 91,4% 0,56 

 
AA 0 3,4% 0 

 

 
CA 13,3% 17,2% 8,6% 

 
rs16901979 

  
 

  

 
CC* 100% 94,7% 95,8% 0,75 

 
AA 0 0 0 

 

 
CA 0 5,3% 4,2% 

 
rs2660753 

  
 

  

 
CC* 71,4% 65,5% 57,9% 0,90 

 
TT 7,1% 6,9% 10,5% 

 

 
CT 21,4% 27,6% 31,6% 

 
rs2710646 

  
 

  

 
CC* 57,1% 75,0% 65,8% 0,27 

 
AA 0 10,7% 10,5% 

 

 
CA 42,9% 14,3% 23,7% 

 
rs3760511 

  
 

  

 
TT* 0 3,3% 10,5% 0,49 

 
GG 20,0% 16,7% 10,5% 

 

 
TG 80,0% 80,0% 78,9% 

 
rs4962416 

  
 

  

 
TT* 15,4% 17,9% 5,4% 0,39 

 
CC 0 10,7% 10,8% 

 

 
TC 84,6% 71,4% 83,8% 

 
rs5945619 

  
 

  

 
TT* 6,7% 3,3% 5,4% 0,23 

 
CC 0 10,0% 0 

 

 
TC 93,3% 86,7% 94,6% 

 
    Continua 
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    Conclusão 

Alteração Genótipo 
Gleason 6 

(n=30) 
Gleason 7 

(n=68) 
Gleason 8-10 

(n=52) 
p 

rs620861 
  

 
  

 
CC* 66,7% 23,3% 37,8% 0,04 

 
TT 13,3% 16,7% 24,3% 

 

 
CT 20,0% 60,0% 37,8% 

 
rs6501455 

  
 

  

 
GG* 7,7% 25,0% 40,6% 0,20 

 
AA 23,1% 25,0% 12,5% 

 

 
GA 69,2% 50,0% 46,9% 

 
rs6983267 

  
 

  

 
GG* 16,7% 6,7% 2,8% 0,40 

 
TT 0 0 2,8% 

 

 
GT 83,3% 93,3% 94,4% 

 
rs6983561 

  
 

  

 
AA* 61,5% 79,3% 75,7% 0,21 

 
CC 7,7% 0 0 

 

 
AC 30,8% 20,7% 24,3% 

 
rs7000448 

  
 

  

 
GG* 20,0% 44,8% 21,1% 0,20 

 
AA 26,7% 10,3% 21,1% 

 

 
GA 53,3% 44,8% 57,9% 

 
rs7214479 

  
 

  

 
CC* 0 0 0 0,38 

 
TT 6,7% 0 2,6% 

 

 
CT 93,3% 100% 97,4% 

 
rs7920517 

  
 

  

 
AA* 6,7% 16,7% 10,5% 0,75 

 
GG 20,0% 16,7% 26,3% 

 

 
AG 73,3% 66,7% 63,2% 

 
rs7931342 

  
 

  

 
GG* 35,7% 39,3% 211% 0,33 

 
TT 0 7,1% 13,2% 

 

 
GT 64,3% 53,6% 65,8% 

 
rs983085 

  
 

  

 
AA* 20,0% 35,7% 21,1% 0,12 

 
GG 6,7% 25,0% 34,2% 

 

 
AG 73,3% 39,3% 44,7% 

 
rs1859962 

  
 

  

 
TT* 0 6,7% 7,9% 0,78 

 
GG 26,7% 16,7% 18,4% 

 

 
TG 73,3% 76,7% 73,7% 

 
*Homozigoto selvagem 
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Os pacientes foram subdivididos também de acordo com o 

estadiamento patológico, neste caso foram divididos em tumores pT2 (órgão 

confinado) e tumores pT3 (não órgão confinado). Nesta análise foi 

encontrada significância estatística apenas para o SNP rs1447295, embora 

o genótipo homozigoto selvagem tenha sido mais frequente tanto nos 

tumores localmente avançados como nos localizados, ele foi mais presente 

nos tumores pT3, enquanto o homozigoto polimórfico foi mais presente nos 

tumores pT2 (p= 0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos em relação 

ao estadiamento patológico 

Alteração Genótipo pT2 (n=119) pT3 (n=27) p 

rs4242382 
    

 
GG* 38,3% 45,8% 0,35 

 
AA 48,6% 33,3% 

 

 
GA 13,1% 20,8% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 81,3% 76,9% 0,62 

 
TT 1,8% 0 

 

 
CT 17,0% 23,1% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 75,7% 90,9% 0,26 

 
TT 3,7% 0 

 

 
CT 20,6% 9,1% 

 
rs1447295 

    

 
CC* 43,9% 64,0% 0,05 

 
AA 41,2% 16,0% 

 

 
CA 14,9% 20,0% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 67,2% 68,8% 0,75 

 
AA 29,3% 31,3% 

 

 
CA 3,4% 0 

 
rs2660753 

    

 
CC* 60,7% 59,3% 0,92 

 
TT 5,1% 3,7% 

 

 
CT 34,2% 37,0% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 38,5% 48,0% 0,53 

 
AA 35,9% 36,0% 

 

 
CA 25,6% 16,0% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 7,7% 3,7% 0,75 

 
GG 7,7% 7,4% 

 

 
TG 84,6% 88,9% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 12,6% 7,7% 0,56 

 
CC 12,6% 7,7% 

 

 
TC 74,8% 84,6% 

 
rs5945619 

    

 
TT* 9,2% 11,1% 0,95 

 
CC 3,7% 3,7% 

 

 
TC 87,2% 85,2% 

 
   Continua 
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   Conclusão 

Alteração Genótipo pT2 (n=119) pT3 (n=27) p 

rs620861 
    

 
CC* 28,0% 25,9% 0,90 

 
TT 32,2% 29,6% 

 

 
CT 39,8% 44,4% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 30,3% 26,1% 0,17 

 
AA 18,2% 4,3% 

 

 
GA 51,5% 69,6% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 8,3% 4,0% 0,45 

 
TT 0 0 

 

 
GT 91,5% 96,0% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 80,0% 91,7% 0,38 

 
CC 1,9% 0 

 

 
AC 18,1% 8,3% 

 
rs7000448 

    

 
GG* 32,2% 29,6% 0,42 

 
AA 16,1% 7,4% 

 

 
GA 51,7% 63,0% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 0,8% 0 0,43 

 
TT 5,0% 0 

 

 
CT 94,1% 100% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 9,2% 3,7% 0,58 

 
GG 24,4% 29,6% 

 

 
AG 66,4% 66,7% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 28,4% 14,8% 0,21 

 
TT 7,8% 3,7% 

 

 
GT 63,8% 81,5% 

 
rs983085 

    

 
AA* 32,5% 29,6% 0,88 

 
GG 17,1% 14,8% 

 

 
AG 50,4% 55,6% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 19,0% 11,1% 0,50 

 
GG 9,5% 14,8% 

 

 
TG 71,6% 74,1% 

 
*Homozigoto selvagem 
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A presença ou ausência de recidiva bioquímica também foram 

avaliadas. Neste caso 34 pacientes apresentaram recidiva bioquímica e 121 

pacientes não apresentaram. Nesta análise, o polimorfismo rs1447295 foi 

associado a pacientes que não apresentaram recidiva bioquímica, neste caso 

71% dos pacientes com recidiva bioquímica apresentaram genótipo 

homozigoto selvagem enquanto 39,3% e 17,9% dos pacientes sem recidiva 

bioquímica eram homozigoto polimórfico ou heterozigoto (p= 0,01) (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Distribuição dos genótipos de 20 polimorfismos em relação 

à recidiva bioquímica 

Alteração Genótipo 
Sem recidiva 

bioquímica (n=121) 
Com recidiva 

bioquímica (n=34) 
p 

rs4242382 
    

 
GG* 36,1% 54,8% 0,15 

 
AA 50,0% 32,3% 

 

 
GA 13,9% 12,9% 

 
rs10090154 

    

 
CC* 78,9% 90,9% 0,27 

 
TT 1,8% 0 

 

 
CT 19,3% 9,1% 

 
rs1016343 

    

 
CC* 79,1% 80,8% 0,52 

 
TT 4,5% 0 

 

 
CT 16,4% 19,2% 

 
rs1447295 

    

 
CC* 42,7% 71,0% 0,01 

 
AA 39,3% 22,6% 

 

 
CA 17,9% 6,5% 

 
rs16901979 

    

 
CC* 66,7% 77,8% 0,06 

 
AA 31,7% 11,1% 

 

 
CA 1,7% 11,1% 

 
rs2660753 

    

 
CC* 6.0,8% 66,7% 0,74 

 
TT 5,8% 3,0% 

 

 
CT 33,3% 30,3% 

 
rs2710646 

    

 
CC* 36,4% 48,5% 0,45 

 
AA 36,4% 30,3% 

 

 
CA 27,1% 21,2% 

 
rs3760511 

    

 
TT* 8,3% 3,1% 0,53 

 
GG 8,3% 6,3% 

 

 
TG 83,3% 90,6% 

 
rs4962416 

    

 
TT* 11,6% 15,2% 0,53 

 
CC 12,5% 6,1% 

 

 
TC 75,9% 78,8% 

 
rs5945619 

    

 
TT* 10,6% 3,0% 0,12 

 
CC 2,7% 9,1% 

 

 
TC 86,7% 87,9% 

 
   Continua 
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   Conclusão 

Alteração Genótipo 
Sem recidiva 

bioquímica (n=121) 
Com recidiva 

bioquímica (n=34) 
p 

rs620861 
    

 
CC* 27,5% 30,3% 0,56 

 
TT 29,2% 36,4% 

 

 
CT 43,3% 33,3% 

 
rs6501455 

    

 
GG* 33,7% 25,8% 0,68 

 
AA 15,3% 19,4% 

 

 
GA 51,0% 54,8% 

 
rs6983267 

    

 
GG* 6,4% 12,1% 0,10 

 
TT 0 3,0% 

 

 
GT 93,6% 84,8% 

 
rs6983561 

    

 
AA* 83,0% 75,0% 0,47 

 
CC 0,9% 3,1% 

 

 
AC 16,0% 221,9 

 
rs7000448 

    

 
GG* 31,7% 26,5% 0,56 

 
AA 16,7% 11,8% 

 

 
GA 51,7% 61,8% 

 
rs7214479 

    

 
CC* 0 2,9% 0,16 

 
TT 4,1% 2,9% 

 

 
CT 95,9% 94,1% 

 
rs7920517 

    

 
AA* 7,4% 8,8% 0,93 

 
GG 28,9% 26,5% 

 

 
AG 63,6% 64,7% 

 
rs7931342 

    

 
GG* 28,0% 20,6% 0,42 

 
TT 6,8% 2,9% 

 

 
GT 65,3% 76,5% 

 
rs983085 

    

 
AA* 31,9% 33,3% 0,98 

 
GG 17,6% 18,2% 

 

 
AG 50,4% 48,5% 

 
rs1859962 

    

 
TT* 19,3% 11,8% 0,14 

 
GG 9,2% 20,6% 

 

 
TG 71,4% 67,6% 

 
*Homozigoto selvagem 
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Uma análise secundária foi realizada, considerando apenas a 

presença ou ausência dos alelos polimórficos, aqui, agruparam-se os 

indivíduos com genótipo homozigoto polimórfico e heterozigoto em um só. 

Na primeira análise foi avaliado se a presença ou ausência do alelo 

polimórfico aumenta a predisposição dos indivíduos ao desenvolvimento do 

CaP. Neste caso, foi encontrado que o polimorfismo rs2660753 aparece 

como tendo um efeito protetor ao desenvolvimento do CaP, pacientes sem 

CaP possuem o alelo polimórfico em 78,4% dos casos (OR=0,50) (p=0,01) 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 -  Distribuição dos alelos dos genes dos 20 polimorfismos 

entre pacientes com CaP e grupo controle 

Alteração Alelo Sem Câncer Com Câncer Odds Ratio (0/1) p 

rs4242382 
   

 
 

 
G* 33,0% 26,4% 1,00 0,29 

 
A 67,0% 73,6% 1,36 [0,76 - 2,44] 

 
rs10090154 

   
 

 

 
C* 27,9% 29,2% 1,00 0,86 

 
T 72,1% 70,8% 0,94 [0,46 - 1,88] 

 
rs1016343 

   
 

 

 
C* 30,1% 21,7% 1,00 0,26 

 
T 69,9% 78,3% 1,55 [0,71 - 3,35] 

 
rs1447295 

   
 

 

 
C* 27,0% 28,9% 1,00 0,75 

 
A 73,0% 71,1% 0,91 [0,51 - 1,62] 

 
rs16901979 

   
 

 

 
C* 27,0% 31,1% 1,00 0,63 

 
A 73,0% 68,9% 0,82 [0,36 - 1,85] 

 
rs2660753 

   
 

 

 
C* 21,6% 35,3% 1,00 0,01 

 
T 78,4% 64,7% 0,50 [0,28 - 0,89] 

 
rs2710646 

   
 

 

 
C* 31,1% 26,5% 1,00 0,44 

 
A 68,9% 73,5% 1,25 [0,70 - 2,22] 

 
rs3760511 

   
 

 

 
T* 21,1% 28,3% 1,00 0,50 

 
G 78,9% 71,7% 0,67 [0,21 - 2,11] 

 
rs4962416 

   
 

 

 
T* 31,0% 28,4% 1,00 0,77 

 
C 69,0% 71,6% 1,13 [0,48 - 2,63] 

 
rs5945619 

   
 

 

 
T* 23,5% 26,8% 1,00 0,76 

 
C 76,5% 73,2% 0,84 [0,26 - 2,68] 

 
rs620861 

   
 

 

 
C* 23,8% 29,1% 1,00 0,42 

 
T 76,2% 70,9% 0,76 [0,39 - 1,48] 

 
rs6501455 

   
 

 

 
G* 24,6% 30,4% 1,00 0,39 

 
A 75,4% 69,6% 0,74 [0,37 - 1,47] 

 
rs6983267 

   
 

 

 
G* 15,4% 29,4% 1,00 0,27 

 
T 84,6% 70,6% 0,43 [0,09 - 2,02] 

 
    Continua 
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    Conclusão 

Alteração Alelo Sem Câncer Com Câncer Odds Ratio (0/1) p 

rs6983561 
   

 
 

 
A* 28,9% 26,8% 1,00 0,79 

 
C 71,1% 73,2% 1,10 [0,51 - 2,37] 

 
rs7000448 

   
 

 

 
G* 26,4% 27,7% 1,00 0,82 

 
A 73,6% 72,3% 0,93 [0,50 - 1,73] 

 
rs7214479 

   
 

 

 
C* 0 26,9% 1,00 0,54 

 
T 100% 73,1%  

 
rs7920517 

   
 

 

 
A* 14,3% 28,6% 1,00 0,24 

 
G 85,7% 71,4% 0,41 [0,09 - 1,91] 

 
rs7931342 

   
 

 

 
G* 29,4% 27,3% 1,00 0,73 

 
T 70,6% 72,7% 1,11 [0,59 - 2,06] 

 
rs983085 

   
 

 

 
A* 24,1% 30,0% 1,00 0,33 

 
G 75,9% 70,0% 0,74 [0,40 - 1,35] 

 
rs1859962 

   
 

 

 
T* 17,1% 28,6% 1,00 0,12 

 
G 82,9% 71,4% 0,51 [0,21 - 1,22] 

 
*Alelo selvagem     

Em uma segunda análise, avaliou-se também se a presença ou 

ausência do alelo polimórfico aumenta a chance dos indivíduos possuírem 

CaP hereditário. Considerando o SNP rs10090154, foi encontrado que os 

pacientes que possuem o alelo polimórfico em 61,3% dos casos possuem 

CaP hereditário, enquanto indivíduos que possuem o alelo selvagem em 

62,8% dos casos possuem CaP esporádico, neste caso a presença do alelo 

polimórfico aumenta em duas vezes e meia a chance do indivíduo possuir 

CaP hereditário (p= 0,01). Já para o polimorfismo rs7000448, foi encontrado 

que o alelo selvagem é mais frequente nos pacientes com CaP hereditário, 

enquanto o alelo polimórfico é mais frequente nos pacientes com CaP 

esporádico (OR=0,5) (p= 0,04) (Tabela 11). 
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Tabela 11 -  Distribuição dos alelos dos genes dos 20 polimorfismos 

entre em relação à hereditariedade 

Alteração Alelo Esporádico Hereditário Odds Ratio (0/1) p 

rs4242382 
   

 
 

 
G* 61,0% 51,6% 1 0,25 

 
A 39,0% 48,4% 1,46 [0,75 -2,84] 

 
rs10090154 

   
 

 

 
C* 62,8% 38,7% 1,00 0,01 

 
T 37,2% 61,3% 2,67 [1,19 - 5,98] 

 
rs1016343 

   
 

 

 
C* 54,4% 65,7% 1,00 0,23 

 
T 45,6% 34,3% 0,62 [0,28 - 1,37] 

 
rs1447295 

   
 

 

 
C* 61,1% 51,7% 1,00 0,23 

 
A 38,9% 48,3% 1,46 [0,77 - 2,76] 

 
rs16901979 

   
 

 

 
C* 60,0% 42,9% 1,00 0,13 

 
A 40,0% 57,1% 2,00 [0,79 - 5,03] 

 
rs2660753 

   
 

 

 
C* 54,9% 60,3% 1,00 0,49 

 
T 45,1% 39,7% 0,81 [0,42 - 1,51] 

 
rs2710646 

   
 

 

 
C* 65,6% 54,4% 1,00 0,15 

 
A 34,4% 45,6% 1,59 [0,83 - 3,07] 

 
rs3760511 

   
 

 

 
T* 53,8% 57,9% 1,00 0,77 

 
G 46,2% 42,1% 0,84 [0,27 - 2,64] 

 
rs4962416 

   
 

 

 
T* 60,0% 58,1% 1,00 0,87 

 
C 40,0% 41,9% 1,08 [0,41 - 2,81] 

 
rs5945619 

   
 

 

 
T* 75,0% 56,1% 1,00 0,20 

 
C 25,0% 43,9% 2,34 [0,61 - 9,03] 

 
rs620861 

   
 

 

 
C* 57,8% 58,3% 1,00 0,94 

 
T 42,2% 41,7% 0,97 [0,48 - 1,95] 

 
rs6501455 

   
 

 

 
G* 62,2% 58,3% 1,00 0,66 

 
A 37,8% 41,7% 1,17 [0,56 - 2,43] 

 
rs6983267 

   
 

 

 
G* 83,3% 55,5% 1,00 0,17 

 
T 16,7% 44,5% 4,01 [0,45 - 35,20] 

 
    Continua 
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    Conclusão 

Alteração Alelo Esporádico Hereditário Odds Ratio (0/1) p 

rs6983561 
   

 
 

 
A* 55,4% 63,3% 1,00 0,43 

 
C 44,6% 36,7% 0,71 [0,31 - 1,63] 

 
rs7000448 

   
 

 

 
G* 46,2% 62,9% 1,00 0,04 

 
A 53,8% 37,1% 0,50 [0,26 - 0,98] 

 
rs7214479 

   
 

 

 
C* 50,0% 57,2% 1,00 0,83 

 
T 50,0% 42,8% 0,74 [0,04 – 12,15] 

 
rs7920517 

   
 

 

 
A* 63,6% 57,1% 1,00 0,66 

 
G 36,4% 42,9% 1,31 [0,37 - 4,68] 

 
rs7931342 

   
 

 

 
G* 53,8% 57,9% 1,00 0,33 

 
T 46,2% 42,1% 0,84 [0,27 - 2,64] 

 
rs983085 

   
 

 

 
A* 56,7% 56,2% 1,00 0,95 

 
G 43,3% 43,8% 1,02 [0,53 - 1,93] 

 
rs1859962 

   
 

 

 
T* 53,1% 57,5% 1,00 0,65 

 
G 46,9% 42,5% 0,83 [0,38 - 1,82] 

 
*Alelo selvagem     

Também foi analisada a presença ou ausência do alelo polimórfico 

com a recidiva bioquímica, considerando o polimorfismo rs 1447295, o alelo 

polimórfico foi mais frequente nos pacientes sem recidiva bioquímica, ou 

seja, a presença deste alelo oferece um efeito protetor a recidiva dos 

pacientes com CaP (OR=0,3) (p= 0,00). Para o SNP 7214479, 100% dos 

pacientes sem recidiva bioquímica possuem alelo polimórfico, enquanto 

21,4% apenas dos pacientes com recidiva possuem o mesmo, entretanto 

neste caso não foi possível calcular o odds ratios (p=0,05) (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Distribuição dos alelos dos genes dos 20 polimorfismos 

entre em relação à recidiva bioquímica 

Alteração Alelo Sem recidiva Com recidiva 
Odds Ratio for CPH2 

(0/1) 
p 

rs4242382 
   

 
 

 
G* 70,2% 82,9% 1,00 0,07 

 
A 29,8% 17,1% 0,48 [0,21 - 1,08] 

 
rs10090154 

   
 

 

 
C* 75,2% 88,5% 1,00 0,14 

 
T 24,8% 11,5% 0,39 [0,11 - 1,41] 

 
rs1016343 

   
 

 

 
C* 81,3% 79,3% 1,00 0,80 

 
T 18,7% 20,7% 1,13 [0,40 - 3,15] 

 
rs1447295 

   
 

 

 
C* 69,4% 88,2% 1,00 0,00 

 
A 30,6% 11,8% 0,30 [0,12 - 0,72] 

 
rs16901979 

   
 

 

 
C* 74,1% 83,3% 1,00 0,37 

 
A 25,9% 16,7% 0,57 [0,16 - 1,96] 

 
rs2660753 

   
 

 

 
C* 76,8% 81,0% 1,00 0,54 

 
T 23,2% 19,0% 0,77 [0,34 - 1,74] 

 
rs2710646 

   
 

 

 
C* 72,9% 81,5% 1,00 0,21 

 
A 27,1% 18,5% 0,60 [0,28 - 1,32] 

 
rs3760511 

   
 

 

 
T* 90,0% 78,2% 1,00 0,37 

 
G 10,0% 21,8% 2,51 [0,30 - 20,60] 

 
rs4962416 

   
 

 

 
T* 72,2% 78,0% 1,00 0,58 

 
C 27,8% 22,0% 0,73 [0,24 - 2,23] 

 
rs5945619 

   
 

 

 
T* 92,3% 75,9% 1,00 0,17 

 
C 7,7% 24,1% 3,80 [0,47 - 30,38] 

 
rs620861 

   
 

 

 
C* 76,7% 79,1% 1,00 0,75 

 
T 23,3% 20,9% 0,87 [0,37 - 2,02] 

 
rs6501455 

   
 

 

 
G* 80,5% 73,9% 1,00 0,41 

 
A 19,5% 26,1% 1,46 [0,58 - 3,61] 

 
rs6983267 

   
 

 

 
G* 50,0% 77,9% 1,00 0,11 

 
T 50,0% 22,1% 0,28 [0,05 -1,47] 

 
    Continua 
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    Conclusão 

Alteração Alelo Sem recidiva Com recidiva 
Odds Ratio for CPH2 

(0/1) 
p 

rs6983561 
   

 
 

 
A* 79,3% 66,7% 1,00 0,16 

 
C 20,7% 33,3% 1,91 [0,76 - 4,81] 

 
rs7000448 

   
 

 

 
G* 80,9% 76,6% 1,00 0,56 

 
A 19,1% 23,4% 1,28 [0,54 - 3,02] 

 
rs7214479 

   
 

 

 
C* 0 78,6% 1,00 0,05 

 
T 100% 21,4% * 

 
rs7920517 

   
 

 

 
A* 75,0% 78,3% 1,00 0,78 

 
G 25,0% 21,7% 0,83 [0,21 - 3,25] 

 
rs7931342 

   
 

 

 
G* 82,5% 75,9% 1,00 0,38 

 
T 17,5% 24,1% 1,49 [0,59 - 3,77] 

 
rs983085 

   
 

 

 
A* 77,6% 78,6% 1,00 0,87 

 
G 22,4% 21,4% 0,93 [0,41 - 2,13] 

 
rs1859962 

   
 

 

 
T* 85,2% 76,2% 1,00 0,30 

 
G 14,8% 23,8% 1,79 [0,57 - 5,60] 

 
* Alelo selvagem     

Foram construídas curvas de sobrevida livre de recidiva para os 

polimorfismos que apresentaram um valor de p significativo na comparação 

com recidiva bioquímica menor que 0,1. Para o SNP rs 4242382, pacientes 

que não possuíam o alelo polimórfico tiveram um tempo médio de sobrevida 

livre de recidiva de 88,4 meses, enquanto pacientes com o alelo polimórfico 

tiveram um tempo médio de 114,5 meses, entretanto esta diferença não foi 

significativa do ponto de vista estatístico (p=0,169) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Curva de sobrevida livre de recorrência bioquímica nos 

pacientes com CaP de acordo com a presença do SNP 

rs4242382 

 

Finalmente, para o SNP rs1447295 foi encontrada diferença 

estatística significativa, onde pacientes sem o alelo polimórfico apresentaram 

recidiva bioquímica em um tempo médio de 85,6 meses, enquanto pacientes 

com o alelo polimórfico presente apresentaram um tempo médio de recidiva 

bioquímica de 124,2 meses (p=0,007) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Curva de sobrevida livre de recorrência bioquímica nos 

pacientes com CaP de acordo com a presença do SNP 

rs1447295 
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O câncer é uma doença fundamentalmente genética e possui um 

grande potencial hereditário13,15. É extremamente heterogênea com múltiplos 

loci contribuindo para sua susceptibilidade. Devido a isso, tem sido alvo de 

várias pesquisas, e estudos recentes do Genoma Humano revelaram 

numerosas variações genéticas relacionada a essa patologia50-61. Muitos 

desses loci estão localizados em regiões intergênicas cuja suas funções 

permanecem ainda incertas62. Os SNPs vem sendo amplamente estudado e 

relacionado a predisposição da doença63-68. 

Neste contexto, o presente estudo realiza uma análise para o 

conhecimento sobre o perfil da genotipagem de uma amostra da população 

brasileira no intuito de tecer algumas considerações sobre seu perfil 

molecular e de suscetibilidade. Neste trabalho, portanto, foi estudado a 

frequência de 20 polimorfismos presentes em genes que já foram 

associados ao desenvolvimento do CaP esporádico ou familiar. Comparou-

se a frequência dos genótipos para cada um dos 20 polimorfismos entre os 

pacientes com CaP e o grupo controle, e foi realizado uma análise da 

associação com o CaP hereditário, correlação com o desenvolvimento do 

CaP esporádico e os fatores prognósticos. Nos resultados identificaram-se 

diferenças estatísticas relacionado a cinco polimorfismos. 

O primeiro deles, o SNP rs2660753, está localizado no braço curto do 

cromossomo 3. Encontra-se numa região intergênica situada próximo a 
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genes que codificam proteínas com potencial carcinogênico69. Um deles é o 

gene Vestigial like Family Member (VGLL3), distante 70 Kb, que é 

responsável pela codificação da proteína relacionada ao câncer de cólon. 

Outros genes próximos são o CHMP2B e o POU1F1 que distanciam 166 e 

198 kb deste SNP, respectivamente. O gene POU1F1 é um fator de 

transcrição específico da pituitária responsável pelo desenvolvimento da 

glândula, regulação da síntese do hormônio do crescimento e proliferação 

celular70,71. O outro, CHMP2B (gene da proteína 2B dos corpos 

multivesiculares), é responsável por codificar a proteína 2B modificadora da 

cromatina e sua mutação está relacionada ao desenvolvimento de demência 

frontotemporal familiar72. Na avaliação do SNP rs2667093 no presente 

estudo identificou-se que a presença do genótipo homozigoto selvagem foi 

maior no grupo com câncer de próstata (62,3%) quando comparada ao 

grupo controle (45,5%), enquanto que a presença do genótipo homozigoto 

polimórfico foi menor ocorrendo em 4,5% nos pacientes com CaP e 4,6% 

nos indivíduos do grupo controle. Na análise secundária, quando foi avaliado 

apenas a presença ou ausência do alelo polimórfico como fator de 

predisposição do CaP, encontrou-se no grupo sem câncer de próstata a 

presença do alelo polimórfico em 78,4% dos casos. Considerando, portanto, 

o desenvolvimento de CaP esporádico, identificou-se o genótipo e o alelo 

polimórfico mais prevalente no grupo controle, sugerindo um efeito protetor 

ao desenvolvimento desta doença em nossa população. 

Na literatura, o SNP rs2660753 é um polimorfismo com papel de 

suscetibilidade no desenvolvimento de CaP, foi identificado em estudos do 

genoma humano em Europeus e validado em outras diferentes populações. 
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Um trabalho realizado por Kote-Jarai et al.73 avaliou dados de um consórcio 

mundial de 13 grupos (Grupo que estuda alterações genéticas relacionadas ao 

CaP [PRATICAL]) e evidenciou que seis de sete SNPs analisados mostraram 

clara relação com o CaP, dentre eles o rs2660753. Neste estudo, o rs2660753 

mostrou uma associação com CaP, embora mais fraca do que outro 

anteriormente realizado por Eeles et al.50 [per-alelo OR, 1,08 (intervalo de 

confiança de 95%, 1,00-1,16; P = 0,06) versus 1,18 (95% de intervalo de 

confiança, 1,06-1,31), respectivamente]. Liu et al.49, numa metanálise, 

demonstraram 31 SNPs com associação moderada com Cap destacando, 

também, o rs2660753 entre eles. Já outro estudo, realizado na população 

chinesa74, diverge dos anteriores, pois os resultados dessa análise não 

demonstraram claramente correlação desse SNP com CaP nessa população. 

Os estudos do genoma humano têm estabelecido uma ampla série de 

polimorfismos com susceptibilidade para o câncer de próstata, mas não está 

claro se esses SNPs também estão associados com a agressividade da 

doença. Uma análise com homens Afro-americanos e Europeus75, 

evidenciou que o SNP rs2660753, além de exercer uma suscetibilidade para 

CaP, pode também desempenhar um papel na agressividade do tumor. 

Quando foi avaliada a comparação dos genótipos entre os pacientes 

diagnosticados com CaP hereditário e esporádico, encontrou-se uma 

associação significativa com relação ao SNP rs7931342. O genótipo 

homozigoto polimórfico foi cinco vezes mais frequente no grupo dos individuos 

com CaP hereditário. Este SNP é uma variação G/T e está localizado no 

cromossomo 11q13 numa área intergênica onde frequentemente ocorrem 



DISCUSSÃO - 61 

 

mutações relacionadas ao câncer. Myeloma overexpressed (MYEOV) é um 

gene que se localiza próximo deste SNP, distando 67 Kb, e é um suposto 

oncogene que está usualmente amplificado no câncer de mama e esôfago76. O 

aumento da expressão MYEOV também está associado com a proliferação e 

invasão celular no câncer do cólon77. Em concordância com nossos resultados, 

um estudo de Lange et al.78 demonstrou que o SNP rs7931342 tem um 

potencial de associação com diagnóstico de câncer de próstata numa idade 

mais precoce, podendo corroborar como fator de risco para o caráter 

hereditário. Para esse mesmo SNP, identificou-se uma associação com o 

escore de Gleason, encontrando maior frequência do genótipo homozigoto 

polimórfico em paciente com escore  8. Na literatura, esse SNP nunca havia 

sido associado ao escore de Gleason. 

Eeles et al.50 realizaram um estudo de associação genômica (GWAS), 

utilizando amostras de DNA de 1.854 indivíduos diagnosticados com câncer 

de próstata antes de 60 anos ou com história familiar de doença e 1.894 

controles com níveis baixos de PSA (inferior a 0,5 ng/mL). Os autores 

analisaram estas amostras para 541.129 SNPs e identificaram no 

cromossomo 11, o rs7931342, que foi significativamente associada com o 

risco de câncer de próstata. A associação deste SNP e o CaP foi também 

confirmada, mais tarde, no estudo populacional do consórcio mundial 

PRATICAL (7.320 casos de CaP e 5.742 controle)73. 

Ainda comparando os genótipos do CaP esporádico e hereditário, o 

SNP rs10090154 demonstrou também relevância na associação com CaP 

hereditário. Nesta avaliação, foram encontrados tanto o genótipo homozigoto 
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polimórfico como, na análise secundária, a presença do alelo polimórfico 

mais frequente nos indivíduos portadores de CaP hereditário. A presença do 

alelo polimórfico, portanto, apresentou um aumento em torno de duas vezes 

e meia do indivíduo possuir CaP hereditário (p= 0,01). Esse SNP é 

localizado na lócus 1 do cromossomo 8q24 e está associado com aumento 

do risco de câncer de próstata. Cheng et al.79 identificaram que o odds ratio 

para o alelo de risco (T) foi de 1,42 (CI: 1,07-1,87, p = 0,014) e não foi 

significativamente diferente entre brancos e afro-americanos neste estudo de 

aproximadamente 500 pacientes. Zheng et al.80 avaliaram 17 locis de 

suscetibilidade para CaP baseado em estudo caso-controle, incluindo 288 

casos de CaP e 155 controle, e evidenciaram forte associação com o 

rs10090154 (OR: 2,07, 95% CI= 1,31-3,28). Outro estudo81, avaliou a 

associação de CaP e 23 SNPs na região 8q24, em caucasianos e afro-

americanos, e demonstraram associação com CaP em 19 SNPs, dentre 

eles, o rs10090154 que foi fator de risco independente. 

A relação deste SNP com o CaP é bem clara na literatura, no entanto, 

apenas dois estudos avaliaram sua relação com CaP associado a história 

familiar e características clinico-patológicas como idade, nível de PSA e 

estadiamento. Um deles, realizado por Beebe-Dimmer et al.82, avaliou a 

associação de 7 SNPs, já previamente identificado por Haiman et al.83 como 

predisponentes para CaP no cromossomo 8q24, numa amostra de 1.015 

homens com a doença e controle, oriundo de 403 famílias com CaP familiar ou 

diagnóstico de CaP em idade mais precoce. Divergente dos resultados do 

nosso trabalho, o rs10090154 não mostrou associação com o CaP com caráter 
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hereditário nesse estudo. Dois SNPs, rs6983561 e rs6983267, mostraram forte 

associação com a CaP diagnosticado em idade precoce e doença agressiva, 

respectivamente. Outro estudo, realizado por Liu et al.84, mostrou associação 

do rs10090154 com CaP e, quando avaliou o momento do diagnóstico, foi 

associado com a idade de 65 a 74 anos (OR: 1.61), além de um PSA menor 

que 10 ng/mL (OR: 1.60) e estágio da doença inferior a III (OR: 1.75). 

O cromossomo 8q24 tem um papel importante relacionado ao CaP. 

Estudos do genoma humano identificaram um grande número de SNPs em 

um segmento do cromossomo 8q24 que estão ligados a suscetibilidade para 

diferentes doenças, incluindo câncer da próstata, mama, esôfago, cabeça e 

pescoço, ovário, cólon e pâncreas85. Três lócus no gene 8q24 são fatores de 

risco genéticos independentes para câncer de próstata. Eles foram 

nomeados em lócus 1, que compreende 5 SNPs intimamente ligados 

(rs1447295, rs4242382, rs7017300, rs7837688 e rs10090154), lócus 2 

(rs6983267), um SNP também ligado ao câncer colorretal, e o lócus 3 

(rs10086908)86. Um gene encontrado nesta região, chamado MYC, destaca-

se como o candidato mais provável associado ao risco de CaP, pois o seu 

papel é bem definido como um fator de transcrição oncogênico87. O MYC é 

reconhecido como sendo o gene que codifica a proteína mais 

frequentemente amplificada em todos os tipos de câncer88,89. 

Com relação a associação com os fatores prognósticos clássicos do 

CaP, como dito anteriormente, foi utilizado o nível de PSA, escore de 

Gleason, estadiamento e recidiva bioquímica. Inicialmente, de acordo com 

os níveis de PSA, encontrou-se significância do ponto de vista estatístico 
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apenas para o SNP rs6983267, curiosamente a maioria dos pacientes 

independentemente do nível de PSA apresentaram genótipo heterozigoto, 

entretanto 4,2% dos pacientes com nível de PSA pré operatório ≥ 10 ng/mL 

apresentaram genótipo homozigoto polimórfico e nenhum apresentou 

genótipo homozigoto selvagem, enquanto no grupo com PSA < 10 ng/mL, 

8,1% dos pacientes apresentaram genótipo homozigoto selvagem e nenhum 

genótipo homozigoto polimórfico. Baseado nesta análise, destacou-se que a 

presença do genótipo homozigoto selvagem pode estar relacionada com um 

melhor prognóstico e o homozigoto polimórfico com pior prognóstico. O 

rs6983267 é um SNP que se encontra localizado na região 3 do 

cromossomo 8q24 e está associado com o aumento de diversos tipos de 

tumores, particularmente com o CaP90. 

Um estudo realizado por Zheng et al.91, mostrou que o rs6983267 é 

um dos cinco SNPs utilizados para prever risco global cumulativo para CaP. 

Foram avaliados mais de 3.600 homens caucasianos portadores de CaP e 

demonstrou um risco de desenvolver a doença de 1.37 (CI: 1,18 - 1,59), 

além de ser responsável por 22,2% para o risco atribuível a população. Em 

outro estudo de 1.563 pacientes de descendência europeia, este SNP foi 

designado como representante de uma região de risco de câncer de próstata 

denominado "lócus 2", com odds ratio de 1,70 (CI: 1,39-2,07) para 

portadores de um genótipo de risco86. Com relação a gravidade da doença, 

este SNP foi também relacionado ao risco de câncer de próstata 

avançado86. Uma metanálise com mais de 10 estudos, que compreendem 

mais de 15.000 pacientes com câncer de próstata, mostrou associação com 
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CaP e concluiu que o odds ratio para rs6983267 (G) portadores do alelo é de 

1,25 (CI: 1,24-1,26)79. Divergente dos nossos resultados, com relação ao 

nível de PSA, um estudo evidenciou que os pacientes portadores de 

genótipo homozigoto selvagem (G/G) apresentam um nível maior de PSA, 

podendo estar relacionado a um fator de agressividade92. 

Na comparação, ainda, dos fatores prognósticos, quando foi avaliado 

o SNP rs620861 com o escore de Gleason em dois grupos (Gleason < 7 e 

Gleason 7-10), encontrou-se uma frequência de 20,9% para o genótipo 

homozigoto polimórfico nos pacientes de escore intermediário e alto, e 

66,7% para o genótipo homozigoto selvagem no escore baixo. Na análise 

subsequente, quando subdividimos os grupos em Gleason 6, Gleason 7 e 

Gleason 8-10, o perfil de genotipagem mantém o mesmo padrão, o genótipo 

homozigoto polimórfico permaneceu mais frequente nos pacientes com 

escore de Gleason de alto grau e o genótipo homozigoto selvagem com 

escore de baixo grau. A presença do genótipo homozigoto selvagem, 

portanto, pode estar relacionado a um fator de melhor prognóstico e o 

homozigoto polimórfico com pior prognóstico. 

O SNP rs620861 está localizado no cromossomo 8q24 e tem 

associação com o risco de desenvolver CaP. Al Olama et al.93, identificaram 

8 SNPs no cromossomo 8q24 em uma população caucasiana. Cada SNP foi 

associado independentemente com CaP, inclusive o rs620861, entretanto 

esses SNPs não foram relacionados a agressividade do tumor. Yeager et 

al.94 mostraram, também, que o rs620861 tem uma forte associação com o 

CaP. Não foram identificados estudos relacionados com a agressividade do 

CaP e esse SNP na literatura. 
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Na avaliação do estadiamento patológico e o perfil da genotipagem, 

foi encontrada significância estatística apenas para o SNP rs1447295. Nesta 

análise, o genótipo homozigoto polimórfico foi mais frequente nos tumores 

localizados. Com relação a recidiva bioquímica, o mesmo SNP rs1447295 

também apresentou relevância, demonstrando o genótipo homozigoto 

selvagem mais presente nos casos de recidiva bioquímica ao contrário do 

homozigoto polimórfico e heterozigoto que foram mais presentes nos 

pacientes sem recidiva. Neste cenário, pode-se relacionar o SNP rs1447295 

com características de melhor prognóstico, pois foi mais prevalente nos 

tumores localizados e sem recidiva bioquímica. Baseado nos achados de 

recidiva, foram construídas curvas de sobrevida livre de recidiva, sendo 

encontrado diferença estatística significativa para o SNP rs1447295. Os 

pacientes com o alelo polimórfico presente apresentaram um tempo médio 

de recidiva bioquímica maior comparado àqueles sem o alelo, corroborando, 

dessa forma, o perfil de melhor prognóstico. 

O SNP rs1447295 fica localizado na região 1 do cromossomo 8q24 e 

vários trabalhos mostram associação com o CaP. No estudo de Zheng et 

al.91, previamente citado, evidenciou que o rs1447295 tem um risco de 

desenvolver o CaP de 1,22 (CI: 1,06-1,40) e risco atribuível a população de 

5,4%. O rs1447295 quando está associado com rs6983267, estas duas 

alterações genéticas podem ser responsáveis por até um quarto dos casos 

de CaP em homens brancos56. Outro estudo, realizado em 1.563 pacientes 

de descendência europeia, evidenciou quatro SNPs (incluindo rs1447295) 

na região do cromossomo 8q24 (denominado "lócus 1") fortemente 
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associada com câncer de próstata86. Tereda et al.95, evidenciaram que o 

rs1447295 alelo A foi associado com a susceptibilidade à CaP e foi 

significativamente associada com a doença mais agressiva. 

De um modo geral, alguns SNP parecem ter um papel importante no 

desenvolvimento do CaP, na transmissão familiar e com alguns fatores 

prognósticos. Estes polimorfismos, ainda não haviam sido estudados na 

população brasileira e, em alguns aspectos, nosso estudo mostrou 

correlações previamente não demonstradas na literatura. A análise desses 

achados em outra população é fundamental para validar a relevância da 

suscetibilidade do CaP. A associação do polimorfismo e o desenvolvimento 

do câncer de próstata poderá contribuir para o desenvolvimento de 

ferramentas que permitam detectar precocemente e caracterizar o 

prognóstico da doença. 

5.1 Perspectivas Para o Futuro 

Nos últimos anos, vários estudos associados ao genoma têm sido 

bem-sucedidos na identificação de alelos de susceptibilidade de baixa 

penetrância para CaP, e prevê-se que mais variantes sejam detectadas 

através da análise combinada entre os estudos existentes, novas gerações 

de estudos maiores e aumento dos estudos de replicação. Individualmente, 

cada variante de risco tem um efeito modesto sobre o risco da doença e, 

claramente, não vai ser útil para predizer o risco. No entanto, o perfil de risco 

com base em uma combinação de variantes pode levar a um aumento 

considerável no risco de desenvolver a doença91 e aumentar o potencial do 
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poder preditivo à medida que mais variantes são detectadas96. Com base 

neste conhecimento, pode-se ter implicações importantes para os programas 

de prevenção e rastreamento para CaP, permitindo identificar os grupos de 

maior risco e personalizar a abordagem. 

Uma vez que existe um risco de morbidade considerável associado 

com o tratamento curativo do CaP (cirurgia ou radioterapia), é evidente a 

importância na prática clínica do uso de marcadores genéticos que possam 

melhorar a seleção dos pacientes que apresentarão um bom ou mau 

prognóstico. No entanto, as variantes de risco de CaP, até então 

identificadas, oferecem pouca ou nenhuma capacidade para discernir entre 

formas indolentes e agressivas da doença. Mais estudos do genoma entre 

homens afetados pela doença com diferente perfil de agressividade, e a 

associação da progressão da doença e mortalidade, são claramente 

necessários para identificar novas variantes genéticas hereditárias. Existem 

alguns estudos que mostram variantes genéticas predisponentes para 

doença mais agressiva97 e estudos epidemiológicos propondo componentes 

genético no prognóstico do câncer98,99. 

A detecção, portanto, de marcadores genéticos capazes de 

discriminar entre formas indolentes e fatais do câncer de próstata é uma 

promessa para melhorar a detecção e manejo clínico da doença100. A 

estratégia de rastreamento com o PSA associado ao perfil genético pode 

reduzir o sobrediagnóstico e o sobretratamento, permitindo caracterizar 

melhor a doença e estabelecer o planejamento terapêutico 

individualizado101. 
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5.2 Limitações do Estudo 

O principal fator limitante do estudo foi o número de pacientes 

relativamente pequeno para realização do trabalho, pois sabe-se que para 

estudos de polimorfismo genético é ideal que a amostra seja maior, incluído 

até grandes centros. Além disso, a heterogeneidade da população brasileira 

que limita generalizar os achados para outros grupos étnicos. 
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Baseado no estudo realizado pode-se concluir que dois SNP 

(rs7931342 e 10090154) são fatores de risco para o desenvolvimento de 

CaP hereditário. O SNP rs7931342 (11q13.2) demonstrou associação ao 

câncer de próstata hereditário, o genótipo homozigoto polimórfico foi cinco 

vezes mais presente nesse grupo quando comparado aos indivíduos com 

CaP esporádico. O alelo polimórfico do SNP rs10090154 (8q24) aumenta em 

duas vezes e meia a predisposição para CaP hereditário. Considerando o 

CaP esporádico, a presença do genótipo e alelo polimórfico no SNP 

rs2660753 (3p12.1) foi maior no grupo controle comparado ao CaP 

esporádico, que sugere exercer um efeito protetor para a predisposição 

desta neoplasia. 

Com relação a associação dos fatores prognósticos do CaP pode-se 

concluir que o genótipo homozigoto selvagem do SNP rs620861 (8q24) está 

associado com menor escore de Gleason. O genótipo homozigoto 

polimórfico do SNP rs1447295 (8q24) está relacionado a um melhor 

prognóstico, pois foi mais frequente nos pacientes com estadiamento órgão 

confinado, sem recidiva bioquímica e com sobrevida livre de recidiva mais 

longa. 
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Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo B - Questionário aplicado aos pacientes com CaP 

Questionário 

Nome: ....................................................................... Idade: ........................................  

Parentes de 1º grau com CaP? (  ) sim (  ) não 

Quantos? ....................................................................................................................  

Qual a idade aproximada que tinham quando o câncer foi descoberto? .....................  

São pacientes do Dr. Miguel Srougi? (  ) sim (  ) não 

Se sim, qual o nome? .................................................................................................  

Caso possua parentes de 1º grau com CaP, tem algum irmão com mais de 55 anos 
sem CaP? (  ) sim (  ) não 

Se sim, e ele também for paciente do Dr. Miguel, gostaríamos que ele participasse 
do estudo. Você poderia nos fornecer nome e telefone? 

 ...................................................................................................................................  

Atualização de endereço: ...........................................................................................  

E-mail: ........................................................................................................................  

Fez uso de hormônios? ..............................................................................................  

Fez radioterapia? ........................................................................................................  

Fez uso de outros medicamentos para próstata? .......................................................  

Existem outros tipos de tumores na família? ...............................................................  
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Anexo C - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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