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Resumo 

Eboli-Lopes R. Papel dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) dos 
miRNAs 100 e 146a como fatores prognósticos do câncer de próstata [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata (CaP) é o de maior incidência entre os 
homens, entre os não cutâneos, e o segundo em causa de morte. Entretanto os 
fatores prognósticos clássicos ainda se mostram limitados na categorização de 
risco dos pacientes portadores de CaP. O micro RNA (miRNA) é uma cadeia 
pequena de RNA não codificante com cerca de 18 - 22 nucleotídeos, cuja 
principal função é atuar como silenciadores ou promotores de genes alvo, sendo, 
portanto, um potencial novo fator prognóstico para o CaP. Os Polimorfismos de 
Nucleotídeo Único (SNP) são os polimorfismos mais comuns na natureza e 
caracterizados por uma troca única de base nitrogenada no DNA. Este 
polimorfismo pode estar presente nos miRNAs alterando sua função. 
OBJETIVO:  avaliar o papel do polimorfismo de nucleotídeo único rs1834306 no 
miR100 e rs2910164 no miR146a no desenvolvimento e prognóstico do CaP e 
avaliar a expressão do miR100 nas amostras de pacientes com CaP e em 
homens saudáveis e sua correlação com os fatores prognósticos. MÉTODOS: 
Em um estudo caso-controle, foram selecionados 100 pacientes diagnosticados 
com CaP e 68 controles composto por pacientes saudáveis e sem câncer de 
próstata. A identificação do SNP foi realizada pela técnica de reação em cadeia 
da polimerase quantitativa em tempo real (PCR) a partir do sangue da amostra 
e realizada a análise entre a presença do SNP e variáveis prognósticas. 
RESULTADOS: Não foi identificada diferença estatística significativa entre os 
grupos para nenhum dos dois SNPs dos miRNAs estudados. No SNP rs1834306 
(miR100) foi identificada menor presença do genótipo homozigoto polimórfico 
em pacientes com PSA >10ng/ml, (OR=0,12; IC: 0,01-1,04; p=0,03) e ao avaliar 
apenas a presença do alelo polimórfico G (OR=0,21; IC: 0,60-0,73 ; p=0,09) 
quando comparado com a presença do alelo selvagem A. Dentre os pacientes 
com CaP o SNP rs2910164 (miR146A), o alelo polimórfico foi mais frequente em 
pacientes com Gleason ≥7 em relação a pacientes com escore de Gleason <7, 
(OR: 3,19 IC: [1,00 – 10,15]; p= 0,043). Os genótipos homozigotos polimórficos 
dos dois SNPs estudados mostraram uma tendência a menor tempo de 
sobrevida livre de recidiva bioquímica da doença, apesar da ausência de 
significância estatística. Dentre homens com CaP, o miR100 mostrou-se 
superexpresso naqueles com estadiamento pT3 em comparação aos pT2 e entre 
os que apresentaram recidiva bioquímica (p=0,004 e p=0,011 respectivamente). 
CONCLUSÕES: A presença do SNP rs2910164 no miR146a atua como um 
polimorfismo de mau prognóstico (Gleason ≥7). O rs1834306 no miR100 está 
associado a dados de melhor prognóstico (PSA<10). O miR100 foi 
superexpresso naqueles pacientes portadores de CaP com piores fatores 
prognósticos. 
 
Descritores: MicroRNAs; Polimorfismo de nucleotídeo único; Neoplasias da 
próstata; Prognóstico; Biologia molecular; Sequência de bases. 
 



	 	 	 	
	

 

Abstract 

Eboli-Lopes R. The role of single nucleotide polymorphisms (SNPs) of MiRNAs 
100 and 146a as prognostic factors for prostate cancer [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is the highest incidence tumor among 
men and the second cause of death. However, the classical prognostic factors 
are still limited in the risk categorization of patients with PCa. The micro RNA 
(miRNA) is a small chain of the non-coding RNA with about 18-22 nucleotides, 
which its main function is to act as silencers or promoters of the target genes, 
becoming a potential new prognostic factor for PCa. Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNPs) are the most common polymorphisms in nature and 
characterized by a single exchange of nitrogen based in the DNA. This 
polymorphism may be present in the miRNAs altering its function. OBJECTIVE: 
To evaluate the role of single nucleotide polymorphism rs1834306 in the miR100 
and rs2910164 in the miR146a in the development and prognosis of PCa. 
METHODS: In a case-control study, 100 patients diagnosed with PCa and 68 
controls were selected. The identification of SNP was carried out by real time 
quantitative polymerase chain reaction (PCR) from blood samples and the 
analysis was performed among the presence of SNP and the prognostic 
variables. RESULTS: No significant statistical difference was identified among 
the groups for either of the two miRNAs studied. In SNP rs1834306 (miR100), a 
smaller presence of the polymorphic homozygous genotype was identified in 
patients with PSA>10ng / ml, (OR=0.12; CI: 0.01-1.04; p=0.03) and when 
evaluating only the presence of the polymorphic allele G (OR=0.21, CI: 0.60-0.73, 
p=0.09) it was compared to the presence of the wild type allele A. Among the 
patients with PCa, SNP rs2910164 (miR146A), the polymorphic allele was more 
frequent in patients with Gleason ≥7 than in patients with Gleason score <7, 
(OR:3.19 CI: [1.00-10.15], p=0.043). The polymorphic homozygous genotypes of 
the two SNPs studied were related to a shorter survival time free of biochemical 
recurrence of the disease. Among men with PCa, miR100 was overexpressed in 
those with pT3 staging compared to pT2 and among those who had biochemical 
recurrence (p = 0.004 and p = 0.011 respectively). CONCLUSIONS: The 
presence of SNP rs2910164 in miR146a acts as a poor prognostic polymorphism 
(Gleason ≥7). The rs1834306 in miR100 is linked to better prognostic data 
(PSA<10). MiR100 was overexpressed in PCa patients with worse prognostic 
factors. 
 
Descriptors: MicroRNAs; Single nucleotide polymorphism; Prostatic neoplasms; 
Prognosis; Molecular biology; Base sequence. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 O Câncer de Próstata 

 

O Câncer de Próstata (CaP) é o tumor não cutâneo mais comum no 

homem. Estima-se que só nos EUA, em 2020, surgiram aproximadamente 

191.930 novos casos diagnosticados e 33.330 mortes por essa patologia.1 De 

acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), este tumor apresentou 

incidência de 65.840 homens apenas em 2020 no Brasil.2 

Alguns fatores de risco dessa patologia já estão bem estabelecidos, como 

idade, história familiar e raça negra. O CaP raramente é diagnosticado antes dos 

50 anos, apenas 2% dos casos, e a média de idade ao diagnóstico é 68 anos 

com 63% diagnosticados após 65 anos.3 A presença do pai afetado pela doença 

aumenta em duas vezes a chance de CaP e o diagnóstico de 2 familiares de 

primeiro grau aumenta em cinco vezes esta probabilidade.4 Homens negros 

possuem maior risco de desenvolver CaP, e possuem piores desfechos 

oncológicos e doença mais agressiva quando comparados a homens brancos.5 

Atualmente alguns estudos têm evidenciado associação da síndrome 

metabólica com aumento da incidência de CaP, inclusive com os de alto grau.6,7 

O antígeno prostático específico (PSA) é uma glicoproteína secretada por 

células prostáticas epiteliais e atua na liquefação do líquido seminal. 

Originalmente, foi descrito em estudos forenses que o utilizavam como marcador 

do sêmen humano.8 Posteriormente, foi descoberta sua presença na Hiperplasia 

Prostática Benigna (HPB) e no tecido prostático maligno,9 e na década de 1980 

foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para ser utilizado na 

monitorização do CaP.10 
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A partir do uso rotineiro do PSA houve, na primeira década, um aumento 

expressivo no diagnóstico do CaP. Atualmente a incidência está com números 

próximos da era pré-PSA, entretanto com diminuição em 80% do número de 

pacientes com metástase ao diagnóstico.11 

 

1.2 Diagnóstico do CaP 

 

Classicamente as variáveis mais utilizadas para avaliar diagnóstico do 

paciente com CaP são o PSA e o toque retal. Entretanto o PSA não é um 

marcador específico do câncer, podendo elevar-se em situações diversas como 

prostatite, retenção urinária e manipulações cirúrgicas. Além disso sabemos que 

cerca de 1/5 dos pacientes com câncer não apresenta elevações dos seus níveis 

séricos.3 Portanto o uso isolado dessas duas variáveis possuem severas 

limitações no diagnóstico e em especial na definição do prognóstico. 

A despeito dos avanços trazidos com a larga utilização do PSA, o super 

diagnóstico e principalmente o super tratamento tornaram-se um desafio à 

comunidade urológica. Logo, nos últimos anos, vem crescendo o número de 

ferramentas na investigação dos pacientes com o objetivo de aumentar a 

acurácia do diagnóstico de tumores clinicamente relevantes. 

O PCA3 é um RNA não codificado, localizado no cromossomo 9q21-22 

que apresenta níveis de expressão 10-100x maiores no tecido tumoral em 

relação ao tecido não-tumoral, além de maiores níveis de expressão nos tumores 

menos diferenciados. O PCA3 é aprovado para uso no Brasil e é extraído a partir 

da urina após massagem prostática. Possui grande utilidade na avaliação de re-

biópsias.12 
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O 4K score é um teste sanguíneo que combina em uma fórmula diferentes 

formas de PSA (total, livre e intacto), calicreína humana 2, idade, toque retal e 

biópsia prévia (se presente). Esse teste determina a chance do diagnóstico de 

tumor com Gleason ≥7 na biópsia. Um estudo multicêntrico com 1012 pacientes 

mostrou que os resultados do 4K score tinha uma alta acurácia (AUC- 0,82), 

usando-se o ponto de corte ≥15% evita-se 58% das biópsias e deixa-se de 

detectar apenas 4,7% dos tumores de alto grau13 

O PHI (prostate health index) é uma fórmula matemática que utiliza em 

suas variáveis PSA, pro-PSA, fração livre do PSA e isoforma p2PSA,  estudos 

mostram aumento da sensibilidade no diagnóstico do CaP e redução do número 

de biópsias desnecessárias.14 15 

 No que diz respeito aos exames de imagem, a ressonância 

multiparamétrica da próstata é, entre os novos métodos, o que vem recebendo 

maior aceitação no meio urológico. Consiste em uma ressonância magnética que 

utiliza um software capaz de medir velocidade de perfusão do contraste e 

capacidade de difusão da água nos tecidos. A partir destes dados é gerada uma 

escala numérica classificada como PI-RADS que permite a estratificação do 

risco de CaP (anexo 1). 

Diversos estudos tem mostrado maior acurácia do exame em tumores 

mais indiferenciados, o que reforça seu importante papel contra o 

superdiagnóstico16 17 além do seu uso durante a biópsia prostática (biópsia de 

fusão) trazendo aumento do diagnóstico de tumores clinicamente significantes 

18. 
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1.3 Prognóstico e tratamento 

 

As alterações nos exames de diagnóstico indicam a realização da biópsia 

da próstata guiada por ultrassom. O tipo histológico mais frequente é o 

adenocarcinoma prostático, encontrado em 95% dos casos.  

O adenocarcinoma da próstata foi originalmente graduado por Gleason19 

na década de 1960. Foi proposto definir 5 níveis de diferenciação histológica, 

graduando do 1 – mais bem diferenciado até o 5 – mais indiferenciado. A partir 

desta graduação a classificação se dá pela soma do grau mais prevalente na 

amostra com o segundo mais prevalente. Tem-se então, uma escala que varia 

de 2-10. Classicamente considera-se câncer o valor de Gleason ³ 6, sendo o 

escore 6 para tumores de baixo grau, escore 7 para grau intermediário (sendo 

4+3 mais grave do que 3+4) e escore 8,9,10 para tumores de alto grau.3 

Mais recentemente a International Society of Uropatology (ISUP), propôs 

uma mudança na classificação histológica. Passando o escore Gleason 3+3 para 

grau 1, Gleason 3+4 grau 2, Gleason 4+3 para grau 3,  Gleason 4+4 para grau 

4 e presença do padrão 5 para grau 5, baseado em estudos que mostram curvas 

de sobrevida diferentes para cada grau.20 

Atualmente prognóstico do CaP depende fundamentalmente do escore de 

Gleason e do estadiamento patológico. Este segue a classificação TNM 

recomendada pela AJCC (American Joint Committee on Cancer - 2017) (anexo 

2). 

O tratamento é realizado levando em consideração o estadiamento clínico 

patológico do paciente, comorbidades e expectativa de vida. Pacientes são 

estratificados de acordo com o risco de evolução da doença. Os tumores de 
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baixo e muito baixo risco possuem como principal indicação a vigilância ativa, 

estratégia que visa postergar o tratamento local evitando assim as morbidades 

associadas a essas terapêuticas. Os pacientes de grau intermediário (favorável 

e desfavorável) e os de alto risco possuem indicação de tratamento local com 

cirurgia ou radioterapia ou ambas as técnicas em algumas situações. Aqueles 

com tumores que acometem linfonodos costumam ser tratados com bloqueio 

hormonal e os pacientes metastáticos agregam a quimioterapia ou novas drogas 

antiandrogênicas a essa estratégia. A classificação de risco é descrita na tabela 

1 conforme o National Comprehensive Cancer Network (NCCN) v 2.2020.21 

 

Tabela 1 – Estratificação de Risco do CaP – NCCN v2.2020 

Estratificação de Risco Achados Clínico-patológicos 
Muito baixo  T1c + Gleason 6/ ISUP 1 + <3 

fragmentos positivos na biópsia com  
50% dos fragmentos acometidos + 
PSA<10 + PSAd < 0,15ng/ml/g 

Baixo T1c -T2a + PSA <10 + Gleason 6/ 
ISUP 1 

Intermediário Favorável T2b-T2c ou PSA 10-20 ou Gleason 
3+4/ ISUP 2 + < 50% dos fragmentos 
positivos 

Intermediário Desfavorável T2b-T2c ou PSA 10-20 ou Gleason 
4+3/ ISUP 3  

Alto T3a ou PSA>20 ou Gleason 8/ISUP 4 
ou Gleason 4+5/ ISUP 5 

Muito Alto T3b-T4 ou > 4 fragmentos Gleason 8-
10/ISUP 4-5 ou padrão primário 5 

Regional (linfonodos) Qualquer T, N1, M0 
Metastático Qualquer T, qualquer N0, M1 

* PSAd – Densidade de PSA (é calculado pela divisão do PSA Total pelo volume da próstata em 
gramas). 

 

A vigilância ativa (VA) é uma estratégia que vem ganhando grande 

aceitação na prática clínica, principalmente entre os tumores de baixo e muito 

baixo risco. Segundo Coopeberg22, a partir do levantamento do banco de dados 
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do Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CAPESURE), 

40% dos pacientes portadores de CaP de baixo risco já realizam essa estratégia 

nos Estados Unidos e, que entre aqueles com 75 anos ou mais, este índice sobe 

para 76%. O protocolo mais utilizado é o do grupo de Baltimore – EUA, no 

Hospital Johns Hopkins. Levantamentos recentes mostraram que em um 

seguimento de 15 anos, os pacientes apresentaram uma incidência de 

metástase de apenas 0,6% e  uma mortalidade câncer específica de 0,1%, 

confirmando a eficácia da estratégia.23 

Atualmente tem-se incorporado à prática clínica o uso de nomogramas, 

que são modelos matemáticos que auxiliam a tomada de decisões em diferentes 

cenários da doença desde indicação da biópsia até escolha do tratamento 

adjuvante. Apesar de diferentes fórmulas matemáticas esses nomogramas 

possuem variáveis comuns entre eles: idade, PSA, estádio clínico, número e 

percentual de fragmentos acometidos e grau histológico.24,25 

 Recente estudo retrospectivo com 387 homens submetidos à 

prostatectomia radical robótica avaliou a partir de um modelo de regressão 

logística multivariado a presença de achados adversos cirúrgicos e sua 

associação com variáveis clínicas pré-operatórias utilizadas nos nomogramas do 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) e Partin Tables e em seguida 

adicionou a esses nomogramas achados adversos da ressonância magnética 

multiparamétrica. Foi observado aumento da acurácia (AUC 0,71 para 0,78) no 

MSKCC (AUC 0,62 para 0,73) no Partin Tables após adição destas 

informações.26  

Mesmo com a utilização de novas ferramentas, como os nomogramas, 

para inclusão nos protocolos de VA, cerca de 31% dos pacientes são 
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reclassificados e até 57% foram encaminhados para tratamento curativo23, fato 

que reforça a dificuldade em encontrar critérios suficientemente bons para 

selecioná-los. Adicionalmente, dentre os doentes portadores de CaP 

considerados elegíveis para tratamento localizado, cerca de 1/3 possuem 

elevação no grau histológico na peça cirúrgica e cerca de 27% apresentam 

recidiva da doença após terapêutica primária27.  

Estes dados mostram que a estratificação de risco a partir da idade, do 

estadiamento clínico, do escore de Gleason/ISUP e dos níveis de PSA não são 

suficientes para distinguir com precisão tumores indolentes de tumores 

agressivos.  

Por este motivo faz-se a necessidade de estudos voltados para 

reconhecimento de novos marcadores prognósticos que permitam selecionar 

melhor o perfil de pacientes para cada tipo de estratégia terapêutica. Neste 

sentido cresce o número de investigações na área de biologia molecular, como 

análises de polimorfismos e fatores epigenéticos, que possam elucidar este 

problema. 

 

1.4 O micro RNA 

 

O Micro RNA (miR) é uma cadeia pequena de RNA não codificante com 

aproximadamente 18 - 22 nucleotídeos, cuja principal função é atuar como 

silenciadores ou promotores de genes alvo ligados ao diagnóstico, prognóstico 

e acompanhamento de diversas patologias. A desregulação do miR está 

relacionada à alteração de vários processos moleculares nos tecidos que levam 

à complexidade e heterogeneidade de diversos cânceres. Os miRs podem ser 
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isolados e estudados tanto nos tecidos, como nos fluidos biológicos (soro, 

plasma e urina), permitindo utilização de teste não invasivos.28 

Até o momento foram catalogados mais de 38000 miRs de várias 

espécies animais e vegetais no miRBase, banco de dados mantido pela 

universidade de Manchester (www.mirbase.org). 

Os miRs são codificados inicialmente no núcleo, em uma grande cadeia 

de dupla fita chamada de Pri-miR a partir da enzima RNA polimerase II e III. 

Posteriormente, ainda no núcleo, é convertido em pre-miR com cerca de 19-25 

nucleotídeos através da enzima Drosha. Já fora do núcleo, a enzima Dicer 

realiza a quebra dos Hairpin permitindo a clivagem da dupla cadeia chegando 

ao miR maduro. O miR é então ligado ao RNA-induced silencing complex (RISC 

Complex) por onde será levado ao RNA mensageiro (RNAm) alvo reprimindo a 

tradução proteica ou promovendo a degradação do RNAm 29 (figura 1).   

 
 
Figura 1 – Biogênese do miR. (Extraído de Bertoli et al – 2016). 
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Atualmente os miRs têm sido estudados em diversas patologias 

oncológicas e não oncológicas. Destacamos estudo recente sobre o seu papel 

na indução da síndrome metabólica através de seu impacto na produção e 

secreção de insulina, assim como na resistência insulínica, adipogênese e 

metabolismo lipídico. 30 Outros estudos identificam a associação dos MiRs com 

doença de Alzheimer31 e depressão.32  

Mais recentemente, os MiRs foram relacionados com a síndrome 

respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV2), responsável por uma das mais graves 

pandemias da história da humanidade, a COVID19. Os coronavírus pertencem 

a classe dos RNA Vírus e por anos a produção de miRs a partir deste tipo de 

vírus era controversa, especialmente pelo não acesso à enzima nuclear 

Drosha.33 Porém recentemente, Morales et al.34 encontraram em pulmões de 

camundongos infectados com SARS-CoV, três tipos de pequenos RNAs virais 

(svRNAs), como miRNAs, sendo produzidos. Esses svRNAs foram identificados 

na modulação a resposta do hospedeiro à infecção viral, regulando a produção 

de certas citocinas pró-inflamatórias. Essas informações podem ser o alicerce 

para busca de novos entendimentos e consequente proposições terapêuticas 

para essa doença que mudou o curso da nossa história.35 

No campo da oncologia, estudos para desenvolvimento de técnicas de 

biópsia líquida (termo para testes feitos a partir de amostra de sangue a procura 

de células tumorais ou fragmentos de DNA/RNA circulantes) vêm crescendo por 

tratar-se de métodos pouco invasivos. Neste cenário, os miRs tem ganhado cada 

vez mais destaque, principalmente nos últimos 10 anos 36 (figura 2) 
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Figura 2 – Número de publicações anuais no PubMed com os seguintes termos: 
liquid biopsy, circulating tumor cells, cell free DNA, circulating tumor DNA, 
exomes e micro RNA. (Extraído de Domínguez-Vigil IG et al – 2018). 

 

Os miRs tem mostrado interferir nas principais funções celulares, como 

proliferação, diferenciação e apoptose que são propriedades intimamente 

ligadas à oncogênese sugerindo esta relação.37 

 É sabido que o miR pode possuir diferentes RNAm alvo, portanto a sua 

expressão pode ter efeitos biológicos variáveis a depender do contexto celular. 

Diferentes conjuntos de miR são descritos como reguladores negativos, também 

denominados miR supressores, ou positivos, miR oncogênicos (oncomiR), para 

câncer em diferentes sítios celulares.38 39 
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1.5 O micro RNA e o Câncer de Próstata 

 

 Os primeiros estudos associando CaP e miR foram publicados em 2007 

e tiveram como objetivo determinar novos instrumentos de avaliação diagnóstica 

da doença.40 Desde então diversos estudos tem pesquisado a relação de miR 

com CaP em diferentes momentos da doença, não apenas como marcador 

diagnóstico, como também prognóstico e até agente terapêutico.28 

 Em 2011, Leite e Cols, compararam a expressão de 14 miRs entre 49 

pacientes com CaP de alto grau não metastático (28 sem recidiva bioquímica e 

21 com recidiva) e 10 pacientes com HPB como controle. Esses autores 

identificaram que 4 miRNAs foram relacionados à recorrência do tumor (miR-

100, miR-145, miR-191 e miR-let7c) e que a partir da análise multivariada o miR-

100 > 39,4 (vs < 39,4) era fator de risco independente para recidiva bioquímica. 

(p=0,009)41 

 No mesmo ano este grupo já havia demonstrado que o miR 100 é 

superexpresso em tumores localizados de alto risco e sub expresso em CaP 

metastático.42 Essa ambiguidade de comportamento foi alvo de estudo,  no qual 

se identificou comportamento contexto dependente do miR100 as vezes como 

oncomiR prejudicando o controle do ciclo celular e promovendo instabilidade 

genômica pela queda na regulação dos genes SMARCA5, BAZ2A e THAP2, 

enquanto em outro contexto atua como miR supressor com a queda na 

regulação da via mTOR/PI3K/AKT.43  

O gene SMARCA5 é um membro da família ISWI das proteínas 

remodeladoras de cromatina que estão implicadas na replicação do DNA, 

facilitando a síntese de DNA de heterocromatina. O gene BAZ2A, também 
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conhecida como proteína 5 de interação TTF1 (TIP5), tem um efeito repressor 

sobre a transcrição do DNA e o gene THAP2 regula a proliferação celular através 

da modulação do gene alvo do ciclo celular pRb / E2F.42 O SMARCA5 e BAZ2A 

são importantes genes ligados a manutenção da estabilidade cromossômica e o 

gene THAP2 possui atividade pró apoptótica  sendo assim, sua desregulacão 

através do miR100 explicaria a atuação como oncomiR. Já o alvo mTOR é um 

proto-oncogene envolvido na proliferação e sobrevivência celular e sua 

desregulação consequentemente traria um contexto miR supressor43 

Outros miRs também vem sendo associados a pior prognostico no CaP, 

o miR-let7c, por exemplo, possui sua superexpressão em pacientes com tumor 

localizado de alto grau e recidiva bioquímica.41,43 O miR-let7c possui como alvos 

c-myc e BUB1: o c-myc, presente no cromossomo 8q24 atua inativando os 

supressores tumorais como p15 e p27 promovendo a transição G1 - S, dando 

impulso a ciclagem celular44,45; o BUB1 desempenha um papel específico no 

checkpoint mitótico, e seus defeitos podem causar instabilidade cromossômica 

ou aneuploidia em fibroblastos de camundongo e linhas de células de câncer 

humano.42 

 A presença de miRs pode ser identificada em diversos fluidos corporais. 

Segundo Bryant et al, miRs foram detectados na urina em sua forma livre e em 

células prostáticas. Em seu estudo houve uma superexpressão dos miR-107 e 

miR-574-3p de 70 pacientes com tumor de próstata localizado e 48 com CaP 

avançado em comparação com os 17 controles. A área abaixo da curva (AUC) 

do miR-107 em detecção do CaP foi 0,74 e do miR-574-3p foi 0,66, mostrando-

se com maior acurácia que o PCa3 (AUC-0,61).46  

 O miR-146a está envolvido na regulação da inflamação e sua expressão 
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parece ser regulado por fatores inflamatórios como interleucina 1 e fator de 

necrose tumoral alfa. Expressão de miR146a regula para baixo alguns genes-

alvo que estão envolvidos nas vias dos receptores do tipo toll-like. Sun et al., em 

2014, relataram que o miR-146a desempenha um papel no CaP através da 

regulação negativa de Rac147. Estudos anteriores por Lin et al, em 2008, 

relataram que o miR-146a poderiam funcionar como gene supressor tumoral 

(miR supressor) durante a modulação da via tumoral HA/ROCK148.  

 O uso do miRs como biomarcador antes e após prostatectomia radical 

ainda não é bem estabelecido. Em recente estudo com 29 homens não foi 

identificada diferença entre a expressão dos principais 17 miRs mais associados 

ao CaP ao avaliar pacientes com tumores localizados no pré-operatório e em até 

2 meses do pós-operatório. Entretanto houve diferença estatisticamente 

significante na superexpressão do miR-34a, miR-378 e miR-450b-5p nos 

homens com estádio pT3 em comparação com pT2 (p=0,01). Devido a 

associação observada entre a expressão de miRs e o estadio patológico mais 

elevado, o estudo sugere que os miRs circulantes podem ter o potencial de servir 

como biomarcadores diagnóstico de doenças mais agressivas em pacientes com 

CaP.49 

 O conceito de associação de biomarcadores com nomogramas tem 

ganhado bastante destaque nos últimos anos. Em 2019, Zhao et al demonstrou 

que a inclusão de um painel com 5 miRs aumenta a acurácia de modelos clínicos 

já conhecidos (CAPRA score e D`Amico) na predição de pacientes que vão 

evoluir com recidiva bioquímica.50 Em outro estudo publicado ano passado foi 

demonstrado o potencial da utilização dos miRs associados ao PHI aumentando 
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sua sensibilidade e especificidade no diagnóstico e prognóstico de pacientes 

com câncer de próstata. 51 

 A utilização dos miRs no contexto terapêutico foi demonstrada em estudo 

experimental. Iscaife et al52 mostrou o uso do miR145 em CaP metastático em 

modelo in vitro e em camundongos nude. No estudo in vitro houve resposta com 

diminuição estatisticamente significante da expressão do RAS em 56% 

(p=0,012) e 31% (p=0,013) nas linhas celulares metastáticas LNCaP e PC3 

respectivamente. No braço do estudo com camundongos foi identificada redução 

significativa do crescimento tumoral em necropsias. 

 Apesar destes achados, constantemente encontramos resultados 

destoantes sobre o papel dos MiRs em diferentes cenários. Esse comportamento 

errático pode estar relacionado tanto a mutações no DNA em diferentes vias não 

estudadas, como também a mutações no próprio MiRs o que modificaria seu 

comportamento. 

 
 

1.6 Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs): 

 

 Os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (em inglês, single nucleotide 

polymorphism, SNP) são os polimorfismos mais comuns na natureza. 

Caracterizados por uma troca única de base nitrogenada no DNA, mais 

frequentemente envolvem bases de mesmas características estruturais, ou seja, 

entre duas purinas (A/G – G/A) ou entre duas pirimidinas (C/T – T/C). As 

substituições de uma purina por uma pirimidina ou vice-versa são menos 

comuns.53 Para que uma alteração de única base seja considerado um SNP, 

deve ocorrer em uma frequência de pelo menos 1% em uma população.54 
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 Os SNPs podem ocorrer tanto em regiões codificadoras como não 

codificadoras. Aqueles que ocorrem em regiões codificadoras são divididos entre 

os denominados sinônimos (o SNP não leva a alteração do aminoácido da 

proteína traduzida) e não sinônimos (quando há substituição de um aminoácido 

podendo haver modificações estruturais e funcionais na proteína), portanto com 

maior potencial de reflexo biológico.55  

Este ano, Lu et al56 demonstraram a associação do SNP rs4143815 C>G 

no gene PD-L1 com melhor taxa de resposta completa, sobrevida livre de doença 

e eventos adversos em pacientes com câncer de mama recebendo terapia 

neoadjuvante. 

 Fatores ambientais e genéticos são responsáveis pelo surgimento e 

evolução do CaP.  Estima-se que fatores genéticos sejam responsáveis por mais 

de 40% deste risco.57 Os estudos de associação do genoma (GWAS) 

identificaram mais de 100 SNPs  encontrados em regiões regulatórias da 

próstata associados ao tecido prostático, risco de CaP e secreções prostáticas.58 

59 

 Um estudo italiano recentemente publicado mostrou associação do SNP 

rs2486758 (c.-362T>C) no gene CYP17A1 com menor média de sobrevida livre 

de progressão entre os pacientes CaP metastáticos castração resistentes em 

uso de abiraterona.60 

 O PRACTICAL consortium, envolveu pesquisadores de 3 continentes com 

objetivo de avaliar o impacto de 54 SNPs no diagnóstico de CaP clinicamente 

significante. Para isto desenvolveram uma pontuação de risco poligênico (PHS) 

validado como preditor significativo para o surgimento do CaP clinicamente 

significante. Ao comparar-se com o risco médio para idade, homens com uma 
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pontuação alta (percentil >98) possuíam risco 2,9x mais elevado. (HR: 2,9 [IC:2.4 

- 3.4])61 e idade esperada para o diagnóstico de câncer de próstata clinicamente 

significativo difere por 19 anos entre o 1º e 99º percentis de PHS, ou  seja, 

homens com PHS no 1º e 99º percentis atingiriam o nível de risco padrão de 50 

anos aos 60 e 41 anos, respectivamente62. Os autores concluíram que esta seria 

uma nova importante ferramenta de uso individualizado no rastreio do CaP.61 

 Alguns estudos têm demonstrado presença de SNPs não apenas no DNA 

como também em miRs modificando seu comportamento e efeito biológicos. Em 

uma revisão sistemática, foi observado que o SNP (rs2910164) no miR146a está 

relacionado ao risco de cânceres ginecológicos, no entanto o SNP miR-100 

(rs1834306) não foi associado ao risco de neoplasias femininas.63  

Hashemi M. et al57 identificaram que a presença do polimorfismo 

homozigoto do miR 499 (rs3746444) aumentava o risco de CaP em 76% (OR-

1,76; IC=1,12-2,79). Outra recente revisão com 66 casos controle, foi observado 

que a presença do homozigoto polimórfico no SNP (rs2910164) no miR146a 

aumentou o risco de incidência de tumores de bexiga, próstata, câncer de colo 

do útero e colo retal64. 

  

1.7 Justificativa 

  

Atualmente estamos em um cenário em que possuímos limitações em 

categorizar ou prognosticar nossos pacientes portadores de CaP. Os principais 

parâmetros clínicos utilizados apresentam falhas e achados inesperados em 

cerca de 30% dos pacientes nas diferentes etapas da doença (diagnóstico, 

recidiva bioquímica, resistência à castração), sendo então necessário a 
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ampliação das ferramentas utilizadas. A biologia molecular, em específico os 

miRs, têm sido identificados como uma possível solução para esta limitação.  

Considerando o notório papel dos miRs sobre a biologia do CaP, a 

avaliação do impacto dos polimorfismos nos miRs relacionados com a doença 

poderia ajudar a esclarecer etapas da carcinogênese deste tumor. Da mesma 

forma, seu esclarecimento poderia permitir o desenvolvimento de marcadores 

para diagnóstico e prognóstico tumoral, como também sugerir novas terapias 

alvo. 
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2. OBJETIVOS 
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Objetivo Primário 

 

Análise do polimorfismo de nucleotídeo único rs1834306 localizado no 

miR100 e rs2910164 localizado no miR146a em amostras de pacientes com CaP 

e em homens saudáveis. 

 

 

Objetivos Secundários 

 

Correlação da genotipagem com fatores prognósticos clássicos do câncer 

de próstata (PSA pré-operatório, graduação histológica de Gleason e 

estadiamento patológico) e recidiva bioquímica. 

Análise da expressão do miR100 nas amostras de pacientes com CaP e 

em homens saudáveis e a correlação da expressão com os fatores prognósticos. 
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3. MÉTODOS 
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3.1 Pacientes: 

 
De maneira retrospectiva, foram selecionados 100 pacientes 

diagnosticados com CaP, que são acompanhados na clínica particular do Prof. 

Dr. Miguel Srougi. O grupo controle foi composto por 68 homens que 

possivelmente não possuiam CaP e nem histórico familiar da doença. Estes 

homens são acompanhados no ambulatório de Urologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), pelo 

grupo da próstata, onde fazem acompanhamento periódico com intuito 

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

toque retal sem alterações, não possuir histórico familiar de CaP e ter idade 

superior a 60 anos.  

A amostra de sangue dos pacientes com CaP foi coletado por uma técnica 

de enfermagem na clínica particular e enviado para o LIM 55 da FMUSP. O 

sangue do grupo controle foi coletado no Ambulatório de Urologia do HCFMUSP 

e também encaminhado para o LIM55. As amostras de sangue coletadas foram 

estocadas em freezer a -80°C até o processamento. Este trabalho foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo sob o nº 1.912.899. 

Foram selecionados 2 polimorfismos (Tabela 2) e avaliados através da 

técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (PCR). 

Comparamos a frequência dos genótipos para cada um dos polimorfismos entre 

os 100 pacientes com CaP e os 68 pacientes do grupo controle. Os SNPs foram 

selecionados através de busca na base PubMed utilizando os termos de 
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interesse: MicroRNAs, Single Nucleotide Polymorphism, Prostatic Neoplasms, 

Prognosis. 

 

Tabela 2 - Polimorfismos selecionados para análise. 

microRNA Id SNP Alelo Selvagem Alelo Polimórfico 
miR100 rs1834306 A G 

miR146a rs2910164 G 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 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) 

(260/280nM). 
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3.3 Análise dos genótipos por PCR em tempo real quantitativo 

 

  Realizamos a análise da detecção dos polimorfismos por qPCR de 168 

amostras (pacientes), sendo 100 diagnosticados com CaP e 68 controles. 

Utilizamos a técnica de identificação da base com uso de sondas marcadas com 

fluoróforos (Taqman®) (figura 3), amplificação pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR) e análise em tempo real. 

 Nessa abordagem foram utilizados primers flanqueando a região 

polimórfica para amplificação dos produtos por qPCR, 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.  

 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. Cada sonda é 

marcada com uma fluorescência diferente e 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 MGB (Minor 

Groove Binder) 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. 
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 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 adquiridos da empresa Applied Biosystems. 

 Para amplificação dos fragmentos desejados utilizamos as seguintes 

condições de reação: 5,0 µl do Master Mix TaqMan, 0,25 µl de primer específico 

de cada polimorfismo, 2,75 µl de água destilada e 2,0 µl de DNA, totalizando um 

total de 10 µl 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 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. 
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Figura 3 - Sistema TaqManâ: 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 (Fonte: Reis ST). 
 
 

3.4 Isolamento do microRNA 

  

Para a análise de expressão gênica, O microRNA foi extraído pelo método 

do kit mirVana (Ambion, Austin, TX, EUA), seguindo as recomendações do 

fabricante. Aos tubos com as amostras, foram adicionados 500µl do tampão de 

lise e 50µl do aditivo. Após homogeneizar, as amostras foram deixadas por 4 

min no gelo. Em seguida, foram adicionados 500µl da solução fenol-clorofórmio, 
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e posteriormente as amostras foram vortexadas e centrifugadas a 10 000 RPM 

por 10 minutos, em temperatura ambiente. Em seguida, o sobrenadante foi 

passado para outro tubo, e foi adicionado um terço do volume de etanol 64%. 

Esta solução foi transferida para uma coluna e centrifugada a 10 000 RPM por 

30 segundos. Na coluna está a amostra de microRNA e o líquido passado por 

ela foi descartado. Logo após, foram feitas as etapas de lavagens do microRNA, 

com 700µl de wash solution, e duas lavagens com 500µl da solução dois terços 

wash solution, centrifugadas por 30 segundos a 10 000 RPM. Após esse 

processo, o filtrado foi descartado e na coluna foram adicionados 50µl de água 

livre de RNAse a 95ºC, para a eluição do microRNA. As amostras foram 

quantificadas em um espectofotômetro (Nanodrop DN-1000, wilmington, EUA) 

(260/280 nM). E armazenadas a -20ºC. 

 

3.5 Síntese do DNA complementar  

 

Após a quantificação do microRNA total, a amostra foi diluída em água 

livre de nucleasse, em volume final de 20µl na concentração de 50ng por µl. Foi 

feita a síntese do DNA complementar (cDNA), e realizada a transcriptase reversa 

com a enzima MultiScribe® Reverse Transcriptase (Aplied Biosystems, 

Fostercity, CA, EUA). Na reação foi utilizado 5ul da amostra diluída; 1,5 ul do 

10X RT buffer; 0,15ul do mix de dNTP w/dTTp (100M total); 0,19ul  do RNase 

inhibitor (20U/µL); 1ul do primer Tm para miR-100; 1ul da enzima MultiScribe™ 

RT (50U/µL) e 1,16ul de água miliq.  
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. As soluções foram submetidas a ciclos de temperaturas: 30 minutos a 

16ºC, 30 minutos a 42ºC e 5 min a 85ºC. Após o término dos ciclos o cDNA foi 

armazenado a -20ºC. 

 

3.6 Expressão gênica pela técnica de PCR em tempo real quantitativo 

 
 

As reações de expressão do miR-100 foram realizadas de acordo com o 

kit (Applied Biosystems® TaqMan® Universal PCR Master Mix).  O termociclador 

utilizado foi ABI 7500 fast (Applied Biosystems, CA, EUA) no modo standard. O 

primer TM miR-100 foi com a sonda TaqMan® (Applied Biosystems, CA, EUA).  

Foram utilizados reagentes nas seguintes concentrações: 1ul do primer 

específico; 5µl de TaqMan® master mix; 2,0µl de água livre de nuclease e 2,0µl 

de cDNA (concentrado em 15ng de RNA).  

O nível de expressão dos genes foi obtido pelo método 2-ΔCT, adquirido do 

Applied Biosystems DataAssist Software.   

Todas as reações foram realizadas em duplicata e o RNU48 (Applied 

Biosystems, CA, EUA) foi utilizado como controle endógeno para microRNA. 

 

3.7 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 (c²). 

Foram analisados 100 pacientes com CaP e 68 pacientes controle sem CaP. 

A frequência dos 2 polimorfismos foi avaliada entre estes dois grupos, e além 
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disso foram feitas análises dentro do grupo de pacientes com CaP, levando em 

consideração os fatores prognósticos (PSA pré-operatório, estadiamento 

patológico, Gleason da peça cirúrgica). Realizamos também uma análise dos 

polimorfismos com a recidiva bioquímica dos pacientes. Foi avaliada a força de 

associação entre cada um dos polimorfismos e o grupo através do cálculo de 

odds ratio (OR) e seu respectivo intervalo de confiança a 95% (IC 95%).  

 As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS 19.0 para 

Windows, e em toda a análise o p foi considerado significativo quando menor ou 

igual a 0,05. 

 Para as análises de expressão e correlações, foi feito um teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov, e posteriormente o teste estatístico Mann 

Whitney, no software GraphPad Prism 8.0.1 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Análise dos SNPs - miR100 e miR146a 

 

O polimorfismo rs1834306 (miR100) foi identificado em 70,6% e 75% do 

grupo CaP e controle respectivamente, o SNP rs2910164 (miR146a) foi 

identificado em 52% do grupo CaP e 57,4% do controle. 

Realizamos uma análise através de um teste Qui-quadrado para elucidar 

se algum dos genótipos (homozigoto selvagem, heterozigoto ou homozigoto 

polimórfico) dos polimorfismos estudados têm maior prevalência no grupo dos 

pacientes com CaP ou no grupo dos pacientes controle. 

 O teste foi feito com os SNPs rs1834306 (miR100) e rs2910164 

(miR146a), respectivamente, e os resultados estão na Tabela 3. Como podemos 

observar a diferença estatística não foi significativa em nenhum dos dois 

microRNAs estudados (p=0,463; p=0,782). 

 
Tabela 3 - Distribuição dos genótipos dos 2 polimorfismos nos pacientes 
diagnosticados com CaP e nos indivíduos do grupo controle. 
 

Alteração 
(ensaio) Genótipo Controle 

(n) CaP (n) Odds Ratio p 
rs1834306 
(miR100) 

     

 AA* 25,0%(17) 29,5%(28) 1 
0,463  AG 45,6%(31) 49,5%(47) 0,92 [0,43 – 1,95] 

 GG 29,4%(20) 21,1% (20) 0,60 [0,25 – 1,44] 
rs2910164 
(miR146a) 

     

 GG* 42,6%(29) 48,0%(4) 1 
0,782  GC 47,1%(32) 42,0%(42) 0,79 [0,41 – 1,52] 

 CC 10,3%(7) 10,0%(10) 0,86 [0,29 – 2,51] 
*Genótipo Homozigoto Selvagem 
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Ao avaliar apenas a presença do alelo polimórfico nas amostras nos dois 

grupos, os resultados se mantêm sem diferença estatística significativa conforme 

demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos alelos dos dois polimorfismos entre pacientes com 
CaP e grupo controle 
 

Alteração 
(ensaio) Alelos Controle 

(n) CaP (n) Odds Ratio p 
rs1834306 
(miR100) 

     

 A* 37,8%(17) 62,2%(28) 1 
0,529 

 G 43,2%(51) 56,8%(67) 0,79 [0,39 – 1,61] 
rs2910164 
(miR146a) 

     

 G* 37,7%(29) 62,3%(48) 1 
0,494 

 C 42,9%(39) 57,1%(52) 0,81 [0,43 – 1,49] 
*Alelo Selvagem 

 

Ao analisar os pacientes de acordo com os fatores prognósticos clássicos 

do CaP alguns achados foram identificados. Primeiramente subdividimos os 

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

< 10 ng/ml e pacientes com PSA ≥ 10 ng/ml (Tabela 5). Nesta comparação 

encontramos significância estatística para o SNP rs1834306 (miR100). O 

genótipo homozigoto polimórfico esteve menos presente no grupo de pacientes 

com PSA ≥10ng/ml, (OR=0,12; IC: 0,01-1,04; p=0,03), o que determinaria melhor 

prognóstico. Quando consideramos apenas a presença do alelo polimórfico G 

no mesmo SNP (Tabela 6), encontramos que o alelo polimórfico foi cinco vezes 

menos frequente nos pacientes com valor de PSA≥10ng/ml (OR=0,21; IC: 0,60-

0,73; p=0,09) quando comparado com a presença do alelo selvagem A. 
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Tabela 5 - Distribuição dos genótipos dos polimorfismos em relação ao nível de 
PSA pré-operatório. 
 

Alteração 
(ensaio) Genótipo 

PSA 
<10ng/ml 

(n) 

PSA 
≥10ng/ml 

(n) 
Odds ratio p 

rs1834306 
(miR100) 

     

 AA* 25,4% (18) 61,5% (8) 1 
0,03  AG 47,9% (34) 30,8% (4) 0,26[0,07 – 1,10] 

 GG 26,8% (19) 7,7% (1) 0,12 [0,01 – 1,04] 
rs2910164 
(miR146a) 

     

 GG* 46,7% (35) 50,0% (7) 1 
0,868  GC 41,3% (31) 42,9% (6) 0,97 [0,29 – 3,19] 

 CC 12,0% (9) 7,1% (1) 0,56 [0,06 – 5,11] 
* Genótipo Homozigoto Selvagem 

 

Tabela 6 - Distribuição dos alelos em relação ao nível de PSA pré-operatório 

Alteração 
(ensaio) Genótipo 

PSA 
<10ng/ml 

(n) 

PSA 
≥10ng/ml 

(n) 
Odds Ratio p 

rs1834306 
(miR100) 

     

 A* 25,4% (18) 61,5% (8) 1 0,009 
 G 74,6% (53) 38,5% (5) 0,21 [0,06-0,73] 

rs2910164 
(miR146a) 

     

 G* 46,7% (35) 50,0% (7) 1 
0,819 

 C 53,3% (40) 50,0% (7) 0,87 [0,28 – 2,74] 
*Alelo Selvagem 

 

Levando-se em consideração apenas os pacientes com câncer, foi 

analisado o anatomopatológico dos espécimes cirúrgicos. Utilizando o escore de 

Gleason, os pacientes foram categorizados em Gleason < 7 e ≥ 7 e comparados 

quanto a sua variação genotípica em ambos os SNPs. Não foi identificada 

significância estatística entre estas variáveis conforme demonstradas na tabela 

7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos genótipos em relação ao escore de Gleason na peça 

Alteração 
(ensaio) Gleason Peça OR p 

rs1834306 
(miR100) 

 <7 ≥7   

 AA* 26,7% (4) 31,3% (21) 1 

0,671  AG 40,0% (6) 46,3% (31) 0,98 [0,24 – 3,91] 

 GG 33,3% (5) 22,4% (15) 0,57 [0,13 – 2,49] 

rs2910164 
(miR146a) 

     

 GG* 68,8% (11) 40,8% (29) 1 

0,129  CG 25,0% (4) 46,5% (33) 3,12 [0,89 – 10,90] 

 CC 6,3% (1) 12,7% (9) 3,41 [0,38 – 30,18] 

* Genótipo Homozigoto Selvagem 

 

Por sua vez, quando consideramos como fator apenas a presença do 

alelo polimórfico nos SNPs, encontramos que para o SNP rs2910164 G>C 

(Tabela 8), localizado no miR146A, o alelo polimórfico C foi mais frequente em 

pacientes com escore de Gleason ≥7 em relação a pacientes com escore de 

Gleason <7, mostrando-se 3 vezes mais prevalente neste grupo (OR: 3,19 IC: 

[1,00 – 10,15]; p= 0,043). 

 

Tabela 8 - Distribuição dos alelos em relação ao escore de Gleason da peça 

Alteração 
(ensaio) Gleason Peça OR p 

rs1834306 
(miR100) 

 <7 ≥7   

 A* 26,7% (4) 31,3% (21) 1 
0,722 

 G 73,3% (11) 68,7% (46) 0,79 [0,23 – 2,80] 
rs2910164 
(miR146a) 

G* 68,8% (11) 40,8% (29) 1 
0,043 

 C 31,3% (5) 59,2% (42) 3,19 [1,00-10,15] 
*Alelo Selvagem 
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 No que se refere ao estadiamento patológico os pacientes portadores de 

CaP foram categorizados entre T2a-c e T3a-b. Ao se comparar a frequência 

genotípica ou alélica não foi encontrada correlação estatisticamente significativa 

entre as variáveis (Tabela 9 e 10). 

 

Tabela 9 - Distribuição dos Genótipos em relação ao estadiamento patológico 

Alteração 
(ensaio) Estadiamento patológico OR p 

rs1834306  pT2 pT3   
 AA* 28,8% (17) 27,8% (5) 1 

0,698  AG 47,5% (28) 38,9% (7) 0,85 [0,23 – 3,11] 
 GG 23,7% (14) 33,3% (6) 1,48 [ 0,36 – 5,80] 

rs2910164      
 GG* 44,4% (28) 57,9% (11) 1 

0,531  CG 44,4% (28) 36,8% (7) 0,64 [0,22 – 1,88] 
 CC 11,1% (7) 5,3% (1) 0,36 [0,04 – 3,31] 

* Genótipo Homozigoto Selvagem 

 

Tabela 10 - Distribuição dos alelos em relação ao estadiamento patológico  

Alteração (ensaio) Estadiamento patológico OR p 

rs1834306  pT2 pT3   

 A* 28,8% (17) 27,8% (5) 1 
0,932 

 G 71,2% (42) 72,2% (13) 1,05 [0,32 – 3,41] 

rs2910164 G* 44,4% (28) 57,9% (11) 1 
0,303 

 C 55,6% (35) 42,1% (8) 0,58 [0,21 – 1,64] 

*Alelo Selvagem 

  

Ao analisar as mesmas variáveis (genótipo e presença de alelo 

polimórfico) versus a presença de recidiva bioquímica. Não foi encontrada 
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correlação estatisticamente significante entre as variáveis conforme 

demonstrado nas tabelas 11 e 12.  

 

Tabela 11 - Distribuição dos Genótipos em relação a recidiva bioquímica 

Alteração 
(ensaio) Recidiva Bioquímica OR p 

rs1834306  Não Sim   
 AA 26,7% (16) 39,1% (9) 1 

0,538  AG 48,3% (29) 39,1% (9) 0,55 [0,18 – 1,67] 
 GG 25,0% (15) 21,7% (5) 0,59 [0,16 - 2,17] 

rs2910164      
 GG 48,4% (30) 38,5% (10) 1 

0,299  CG 43,5% (27) 42,3% (11) 1,22 [0,45 – 3,33] 
 CC 8,1% (5) 19,2% (5) 3,00 [0,72 – 12,55] 

* Genótipo Homozigoto Selvagem 

 

Tabela 12 - Distribuição dos alelos em relação a recidiva bioquímica 

Alteração 
(ensaio) Recidiva Bioquímica OR p 

rs1834306  Não Sim   
 A* 26,7%(16) 39,1%(9) 1 

0,268 
 G 73,3%(44) 60,9%(14) 0,57 [0,20 – 1,56] 
      

rs2910164 G* 48,4%(30) 38,5%(10) 1 
0,394 

 C 51,6%(32) 61,5%(16) 1,50 [0,59 – 3,82] 
*Alelo Selvagem 

 

Avaliamos também o tempo médio de recidiva da bioquímica nos 

pacientes portadores de CaP, mesmo com as análises anteriores de recidiva 

bioquímica sendo negativas. Os genótipos homozigotos polimórficos (GG e CC) 

dos dois SNPs estudados (rs1834306 e rs2910164) foram associados com 
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menor tempo de sobrevida livre de recidiva bioquímica da doença, em 

comparação com os genótipos heterozigotos e homozigotos selvagens 

analisados (Tabela 13 e figura 4 e 5), entretanto sem significância estatística. 

Também não encontramos correlação significativa entre o tempo de sobrevida 

livre de recidiva e a presença ou ausências dos alelos polimórficos para os dois 

SNPs estudados (Tabela 14 e figura 6 e 7). 

 

Tabela 13 - Distribuição dos genótipos e Tempo médio de sobrevida livre de 
recidiva  

Alteração (ensaio) Tempo recidiva em meses p 
rs1834306    

 AA 105,854 
0,916  AG 107,642 

 GG* 64,744 
rs2910164    

 GG 102,045  
0,343 

 
 CG 105,103 
 CC* 71,994 

*Genótipo homozigoto polimórfico 
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Figura 4 - Curva de Kaplan-Meier de acordo com os genótipos para o SNP 
rs1834306 – miR100. Em azul temos pacientes com genótipo homozigoto 
selvagem, em verde pacientes heterozigotos e em amarelo pacientes com 
genótipo homozigoto polimórfico. 
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Figura 5 - Curva de Kaplan-Meier de acordo com os genótipos do SNP 
rs2910164 – miR146a. Em azul temos pacientes com genótipo homozigoto 
selvagem, em verde pacientes heterozigotos e em amarelo pacientes com 
genótipo homozigoto polimórfico.  
 

Tabela 14 - Distribuição dos alelos e Tempo médio de sobrevida livre de recidiva  

Alteração (ensaio) Tempo recidiva em meses p 
rs1834306    

 A 105,854 
0,855 

 G* 104,791 
    

rs2910164 G 102,045 
0,655 

 C* 100,000 
*Alelo polimórfico 
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Figura 6 - Curva de Kaplan-Meier de acordo com a presença de alelo polimórfico 
do SNP rs1834306 – miR100. Em azul, pacientes sem o alelo polimórfico em 
verde pacientes com o alelo polimórfico presente. 
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Figura 7 - Curva de Kaplan-Meier de acordo com a presença de alelo polimórfico 
do SNP rs2910164 – miR146a. Em azul, pacientes sem o alelo polimórfico em 
verde pacientes com o alelo polimórfico presente. 
 

4.2 Análise da expressão do miR100 

 

Identificamos também achados sobre a expressão miR100 na amostra. 

Homens portadores de CaP tiveram menor expressão do miR100 em 

comparação com homens saudáveis, porém sem significância estatística 

(p=0,37). Ao analisarmos apenas os homens com CaP, o miR100 mostrou-se 

superexpresso naqueles com piores fatores prognósticos clássicos, sendo 

estatisticamente significante nas variáveis estadiamento patológico e recidiva 

bioquímica (p=0,004 e p=0,011 respectivamente) conforme demonstrado na 

figura 8 e 9. 
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Figura 8 – Expressão do miR100 em homens portadores de CaP e em homens 

saudáveis. 

 

Figura 9 - Expressão do miR100 em homens portadores de CaP e sua 

correlação com fatores prognósticos clássicos. 
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Ao compararmos a expressão do miR100 em relação a genotipagem do 

SNP rs1834306 – miR100, encontramos uma maior expressão do miR100 no 

homozigoto selvagem em homens com CaP versus controle. O achado inverso 

foi visto nos pacientes heterozigotos e homozigotos polimórficos. Figura 10  

 

 

Figura 10 - Expressão do miR100 categorizada por genótipos. 
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5. DISCUSSÃO 
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Em nosso estudo buscamos avaliar a prevalência dos SNPs rs2910164 e 

rs1834306 nos miR146a e miR100 respectivamente, e sua relação com as 

variáveis prognósticas, através da análise das amostras sanguíneas de 

pacientes com CaP e controles. Utilizamos a técnica de identificação da base 

com uso de sondas marcadas com fluoróforos, amplificação pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR) e análise em tempo real para seu reconhecimento 

genotípico. Analisamos essa expressão com a presença do câncer, como 

também, com variáveis conhecidas de determinação prognóstica como padrão 

de Gleason, valor de PSA, estadiamento patológico e tempo para recidiva 

bioquímica.  

 Escolhemos o miR100 por possuirmos uma linha de pesquisa voltada 

para seu estudo em nosso Laboratório de Investigação Médica da Disciplina de 

Urologia (LIM 55) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) com várias 

publicações e sobretudo em busca da resposta do seu intrigante comportamento 

cenário dependente, sendo talvez a presença do SNP a chave para essa 

pergunta. A escolha do miR146a vem de sua constante descrição na literatura 

com comportamento de miR supressor e consequente previsibilidade. Então a 

partir da análise de seu SNP poderemos avaliar efeitos adversos esperados em 

nossa amostra. 

  Não encontramos uma correlação estatisticamente significativa entre o 

genótipo dos SNPs nos microRNAs e a presença de CaP, pois não foi observada 

diferença na frequência dos genótipos possíveis entre os pacientes portadores 

da doença e as amostras dos pacientes do grupo controle. Nossos achados são 

consonantes com os descritos na literatura sobre o rs2910164 miR14665 como 

também sobre rs1834306 miR10066. No entanto, observamos achados 
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relevantes correlacionando os genótipos dos pacientes com CaP e as variáveis 

de determinação prognóstica. 

Na literatura, o miR146a possui comportamento descrito de miR 

supressor entre vários tipos de cânceres.67 Em recente revisão o miR-146a 

mostrou possuir importante papel na regulação das funções dos linfócitos T, 

determinando queda em sua proliferação e ativação imune.68 Como 

consequência desta quebra da resposta imune, ratos com deleção genética do 

miR-146a desenvolveram doenças inflamatórias crônicas assim como 

exacerbando a produção de células mielóides e desenvolvendo sarcomas e 

linfomas, por isto identificando o miR-146a como miR supressor ao menos no 

contexto do sistema imune.69,70  

  
O polimorfismo rs2910164 é localizado no cromossomo 5q33 na região 

do pre-miR146a71. A presença de um polimorfismo de cadeia única em um pri-

miRNA ou em um pre-miRNA afeta a maturação em miRNA dificultando assim a 

sua ligação com seu alvo.72 

Em nosso estudo encontramos associações entre o SNP estudado no 

miR146a e pacientes com escore de Gleason ≥7 que é sabidamente um fator de 

pior prognóstico. Este achado nos permite sugerir que o polimorfismo rs2910164 

possa estar afetando a ligação deste miRNA com o seu gene alvo ou inativando-

o, assim inibindo sua função miR supressora. Em estudo publicado em 2018, 

Damodaran et al65 investigaram a presença do rs2910164 entre 100 pacientes 

com CaP e 100 controles. Ao avaliar sua associação com Gleason ≥7 e PSA ao 

diagnóstico, não foi identificada significância estatística. Acreditamos que esta 

diferença de achados pode estar relacionada a uma maior prevalência do alelo 
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C (polimórfico) na população indiana em comparação a outras, como americana, 

africana e europeia. Em outro estudo semelhante, em uma população chinesa, 

foi identificado uma diminuição em 0,65 vezes a chance do surgimento do CaP 

naqueles que apresentavam genótipo CC (homozigoto polimórfico).73 

Mi et al demonstraram que polimorfismos de miR-196a2 rs11614913, 

miR-146a rs2910164 e miR-499 rs3746444 estão associados ao aumento do 

risco de desenvolvimento de CaP em descendentes de asiáticos. Porém 

indivíduos com superexpressão do rs2910164 apresentaram associação com 

Gleason <7 e CaP localizado.74 Em diferente metanálise, não foi identificada 

associação significativa entre rs2910164 e risco de CaP, entretanto foi 

observado uma tendência de risco reduzido.75 

 O mir100 está localizado no cromossomo 11q24.1 (gene ID:406892) e tem 

sido analisado por vários estudos nos últimos anos pela capacidade de 

influenciar diversos alvos moleculares importantes na carcinogênese, 

identificando sua função tanto de oncomiR quanto de miR supressor.76 O miR100 

possui importância como marcador diagnóstico77 e prognóstico78 de diversos 

tumores resultantes de sua desregulação ou expressão aberrante. Além disso 

novos estudos tem demonstrado sua capacidade em re-sensibilizar tumores a 

drogas quimioterápicas79,80 o que abre possibilidade de tornar-se um novo alvo 

na luta contra o câncer. 

 Em estudo retrospectivo com 143 homens a expressão do miR 100 

urinário foi utilizado para aumento da sensibilidade da biópsia em identificar CaP 

clinicamente significantes, especialmente em pacientes com PSA entre 4-10.81 

 Nabavi et al82, em seu interessante estudo, demonstrou que a inibição do  
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miR 100 em linhagens celulares metastáticas (LNCaP e DU145) reduziu 

significativamente a proliferação celular. Levando a impressão que o miR-100 é 

necessário para a proliferação e para a sobrevivência de células dormentes de 

CaP expostas ao bloqueio androgênico. 

Em nossos estudos, o miR100 foi superexpresso em pacientes com 

piores fatores prognóstico, com significância estatística para estadiamento 

patológico e recidiva bioquímica (p=0,004 e p=0,011 respectivamente). Esses 

dados demonstram um comportamento de oncomiR. Em consonância com 

nossos achados um estudo publicado em 2019 demonstrou que o miR100 foi 

subexpresso em pacientes com tumores de baixo grau em comparação com o 

grupo de alto grau, porem após analise multivariada não houve significância 

estatística.83 Este comportamento de pior prognóstico também foi identificado 

por Samli et al84, que mostraram uma superexpressão do miR100 em células 

VCaP-R e DU145-R resistentes ao paclitaxel.  

O grupo do LIM 55 do HCFMUSP possui diversos estudos direcionados 

para análise do miR100 e demonstrou aumento da expressão do miR100 em 

três vezes nos pacientes que apresentaram recidiva bioquímica após 

prostatectomia versus aqueles que não apresentaram recidiva o que posicionaria 

o miR100 como oncomiR.41 Em nosso estudo identificamos a tendência a 

recidiva bioquímica mais precoce nos pacientes portadores de alelos 

homozigotos polimórficos em ambos SNPs apesar da ausência de significância 

estatística. Chen et al,85 analisaram a relação do SNP rs2910164 miR146a e 

recidiva bioquímica após prostatectomia radical em 72 homens no sul da China 

com um seguimento médio de 2 anos; 33% (n=24) dos pacientes apresentaram 

recidiva bioquímica. Usando a curva de Kaplan-Meier, foi comparado o tempo 



61	
	

de ausência de recidiva bioquímica entre os genótipos polimórficos e selvagem 

para o miR-146a e não foi identificada diferença estatisticamente significante 

(p=0,925). 

O miR100 também já demonstrou sua capacidade em suprimir algumas 

proteínas da cascata IGF/mTOR e FGFR3 inclusive com potencial de uma 

abordagem com alvo terapêutico neste papel de supressão da proliferação 

celular e promotora de apoptose em tumores de bexiga não músculo invasivos 

e carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço .86,87  

O polimorfismo rs1834306 é localizado na região do pri-miR100 e em 

nossos achados identificamos associação com o PSA<10, em especial quando 

foi avaliado a presença do alelo polimórfico isolado (OR=0,21; IC: 0,60-0,73; 

p=0,09). Este achado sugere um melhor prognóstico na presença do 

polimorfismo. Em conformidade, Hu et al66 a partir de uma metanálise sugere 

que este polimorfismo não possui relação com o aumento do risco para câncer. 

Estudos atuais demonstraram a ausência da associação deste polimorfismo com 

o aumento do risco do tumor de mama e associado a diminuição do tumor 

escamoso de esôfago .88,89  

O crescente interesse da comunidade cientifica no impacto e papel dos 

MicroRNAs tem influenciado estudos voltados para aspectos que possam 

influenciar sua ação. Por este motivo, a análise de polimorfismos em miRs tem 

aumentado. Recentemente Damodaran et al avaliaram a partir de um estudo 

caso controle 7 polimorfismos em 3 miRNAs (146a, 196a2 e 125a) e seus 

resultados mostraram que o SNP rs57095329 no miR-146a apresentou uma 

associação inversa com o risco de CaP e os polimorfismos nos miR-196a 

(rs11614913)  e miR-125a (rs12976445)  revelaram aumento do risco para CaP 
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(OD=2,55; IC: 1,15-4,65 ; p=0,03).65 

Uma metanálise, composta por 66 estudos, analisou os cinco SNPs em 

miRNA mais comuns (miR-146a rs2910164, miR-196a2 rs11614913, miR-499 

rs3746444, miR-149 rs2292832 e miR-27a rs895919) e sua associação com 

risco de câncer. Os seus resultados mostraram que não foi observada 

associação entre rs2910164 (miR-146a) e risco de câncer em geral. Entretanto, 

na análise estratificada, identificou-se que tanto o alelo C rs2910164 quanto o 

genótipo CC foi protetor contra câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer 

cervical e câncer colorretal, enquanto foi fator de risco para carcinoma papilífero 

de tireoide e carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. O SNP rs11614913 

(miR-196a2) foi associado com a diminuição do risco de câncer de cabeça e 

pescoço, câncer gástrico e de bexiga. Ao analisar o miR-499, o seu polimorfismo 

rs3746444, estava associado ao risco de câncer, principalmente para o câncer 

de mama. Nenhuma associação foi encontrada entre os polimorfismos 

rs2292832 e rs895919 e o risco de câncer no grupo geral e na análise 

estratificada.64  

Em outro estudo caso controle com 169 pacientes com CaP e 182 homens 

com hiperplasia benigna foi avaliada a relação dos mesmos 5 SNPs mais 

comuns e câncer de próstata. Apenas o polimorfismo rs3746444 miR-499 

aumentou o risco de câncer (OR =1,76; IC:1,12–2,79, P =0.019).57 

Até o presente momento os dados na literatura ainda são escassos sobre 

os polimorfismos nos Micro-RNAs. Este é o primeiro estudo do rs1834306 no 

miR100 em CaP. A característica cenário dependente do miR100, já 

previamente descrita na literatura43, pode estar ligada a presença polimorfismos 

que inativam seu comportamento. Nossos dados reforçam esta hipótese pela 
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associação do SNP rs1834306 com o PSA<10, em especial quando foi avaliado 

a presença do alelo polimórfico isolado. 

Nossos dados mostraram impacto dos SNPs em fatores prognósticos da 

doença, mas são necessários novos estudos que possam esclarecer a 

prevalência desses SNPs em diferentes populações assim como a influência 

destes polimorfismos em genes alvo e consequentemente o impacto desta 

mutação na expressão proteica.  
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6. CONCLUSÕES 
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Com nossos dados concluímos que a presença do SNP rs2910164 no 

miR146a está associado a pacientes com escore de Gleason ≥7, mostrando-se 

como um polimorfismo de mau prognóstico no CaP. O rs1834306 no miR100 

está ligado a dados de melhor prognóstico (PSA<10) e, portanto, em nossa 

amostra mostra-se como um polimorfismo de bom prognóstico no CaP, 

sobretudo na presença do alelo polimórfico isolado. 

O nosso estudo, mostrou superexpressão do miR100 naqueles pacientes 

portadores de CaP com piores fatores prognósticos (estadiamento patológico e 

recidiva bioquímica), comportando-se como oncomiR. 
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7. ANEXO 
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Anexo 1 – Classificação PI-RADS através da Ressonância Magnética 

PIRADS Definição Conduta 

1 Muito provavelmente benigno Conservadora 

2 Provavelmente Benigno Conservadora 

3 Indeterminado Ativa (biópsia) 

4 Provavelmente Maligno Ativa (biópsia) 

5 Muito provavelmente maligno Ativa (biópsia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68	
	

Anexo 2 – Classificação TNM/AJCC (2017) 

Tumor primário (T - 
Clínico)   

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 palpável 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, que 
não invade outras estruturas 

 T3a Extensão extra prostática (unilateral ou 
bilateral) 

 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) 
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